Predlog, ne lektorirano

ZAPISNIK

4. seje upravnega odbora šolskega sklada, ki je bila v torek, 11. 11. 2014, ob 17. uri, v zbornici.
Prisotni:
Tanja Šubic, Iztok Kovačič, Lilijana Medved Lukšič, Slavka Kafol – predstavniki staršev; Darja
Padovan, Bernarda Kobe – predstavnici delavcev
Odsotna:
Tina Godina – predstavnica delavcev
Ostali prisotni:
Darja Brezovar - ravnateljica; Brigita Levstik – poslovna sekretarka

Predviden je naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika tretje seje, ki je bila 3.6. 2014
Pregled dogodkov od zadnje seje do sedaj
Finančno poročilo (prihodki, porabljen denar, stanje na računu)
Obravnava vlog in prošenj za pomoč iz šolskega sklada
Obravnava predloga šole glede sofinanciranja dejavnosti učencev (vstopnine...) iz
šolskega sklada
Načrti za naprej (novoletni sejem, dobrodelna prireditev, urejanje avtobusnega
postajališča pred šolo...), predlogi in pobude.
Razno

K 1. točki - Pregled in potrditev zapisnika tretje seje, ki je bila 3.6. 2014
Predsednica je prebrala zapisnik.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
SKLEP 4/1: Zapisnik 3. seje je bil potrjen.

K 2. točki - Pregled dogodkov od zadnje seje do sedaj

Bernarda Kobe je predstavila potek zbiralne akcije papirja in tekstila oz. oblačil.
Lukšič Medved Lilijano je zanimalo, zakaj je bilo ukinjeno nagrajevanje učencev, saj le-ti niso bili
motivirani za zbiranje papirja.
Podan je bil predlog, da se ob naslednji akciji zopet uvede nagrajevanje, saj bo to motivacija za
učence.
Razstave lego kock ne bo moč izpeljati, saj so akterji razstave že vsi zaposleni ter jim čas ne
dopušča izvedbe.
Predsednica se je zahvalila ravnateljici, da je na roditeljskem sestanku predstavila delo šolskega
sklada.
Predsednica je obrazložila potek zbiranja sredstev oz. izjavo. Po ugotovitvah je bil s strani
staršev slab odziv, nimamo pa še natančnih podatkov. Tistim staršem, ki so se odzvali, bo
znesek odtegnjen na položnici v dveh obrokih.
Predstavniki staršev so bili zadolženi, da še dodatno predstavijo potek zbiranja sredstev za
šolski sklad.

Sklep 4/2-1: Pri zbiralni akciji papirja se ponovno uvede nagrajevanje.

K 3. točki - Finančno poročilo (prihodki, porabljen denar, stanje na računu)
V obdobju od 9. 6. do 11. 11. 2014 je bilo pridobljenih 1.362,02 evrov. Najvišji znesek je bil
pridobljen od zbiralne akcije papirja – 1.134,4 evrov ter 40,2 evrov od tekstila oz. oblačil.
Prejeta je bila tudi donacija 150,00 evrov s strani osebe, kateri je sodišče naložilo plačilo.
Porabljeno je bilo 3.485,55 evrov. Za prevoz v Gardaland je bilo porabljenih 1.623,42 evrov.
1.808,26 evrov pa je bilo porabljenih za prijavnine na tekmovanja (Logika, Logična pošast,
angleščina), vstopnine (ogled gradu Sevnica, muzeja) in delno financiranje šole v naravi – 5.
razred.
Stanje dne 11.11.2014 je bilo 16.217,25 evrov.

K 4. točki - Obravnava vlog in prošenj za pomoč iz šolskega sklada
Darja Padovan je dejala, da posebnih vlog za subvencije starši niso oddali. Verjetno je prišlo do
tega zaradi dovolj odobrenih subvencij s strani države. Predstavila je potek vseh subvencij.
Sredstva pridobljena v akciji »Drobtinica« se bo namensko porabilo za pokrivanje subvencij
prehrane. Predlaga, da subvencij ne bi krili iz šolskega sklada.
Glede na potrebe oz. situacije se bi pa krilo iz šolskega sklada druge aktivnosti. V primeru, da
nam bi pričeli zmanjševati sredstva s strani države in občine, bi porabili del sredstev za socialno
šibke s strani šolskega sklada.

Ob vsakem dogodku oz. šoli v naravi se preveri vzrok, zakaj se otrok ne more udeležiti.
Bilo je podano vprašanje ali je možno, da se določenim učencem krije vstopnine za vse
dejavnosti. Dorečeno je bilo, da bi bilo nesmiselno kriti vseh vstopnin določenim učencem, saj
bi se lahko v takem primeru pojavilo veliko število upravičencev za pomoč.
Bil je podan predlog, da v primeru, da starši učenca ne morejo zagotoviti sredstev za plačilo
vstopnin, šole v naravi, zaprosijo za pomoč ter podajo vlogo pri svetovalni službi.

K 5. točki - Obravnava predloga šole glede sofinanciranja dejavnosti učencev (vstopnine...) iz
šolskega sklada
Ravnateljica je dejala, da sta skupaj z računovodkinjo pregledali dejavnosti po letnem delovnem
načrtu. Predstavila je kritje določenih dejavnosti oz. vstopnin po razredih. Skupaj bi bilo za ta
namen namenjeno 2.882,00 evrov sredstev. Predlaga tudi, da se iz šolskega sklada krije vse
prijavnine na tekmovanja. Bilo je dogovorjeno, da se na prijavnici za tekmovanje že v naprej
navede, da se prijavnina krije iz šolskega sklada. V primeru neupravičene odsotnosti od
tekmovanja se bo prijavnina zaračunala na položnici.

Sklep 4/5: Iz šolskega sklada se krije določene dejavnosti oz. vstopnine enakomerno od 1 do
9 razreda ter prijavnine za tekmovanja.

K 6. točki - Načrti za naprej (novoletni sejem, dobrodelna prireditev, urejanje avtobusnega
postajališča pred šolo...), predlogi in pobude.

Aktivnosti, ki se bodo izvedle v tem šolskem letu, za pridobivanje sredstev šolskega sklada:




Novoletni sejem oz. bazar
Ravnateljica je dejala, da se že intenzivno pripravlja izdelke za bazar, ki bo izveden v torek,
2. 12. 2014 v času govorilnih ur. Poudarek bo tudi na obveščanju in promoviranju bazarja.
Ravnateljica je podrobno predstavila izdelke, ki se bodo prodajale na bazarju. Izdelki bodo
predhodno predstavljeni tudi na spletni strani.
Predlagano je bilo, da se povabi starše preko otrok, naj se vključijo v pripravo na bazar.
Podan je bil predlog, da člani upravnega odbora šolskega sklada podarijo igrače svojih otrok, ki
jih ne potrebujejo več. Igrače bi po simbolični ceni prodajali na sejmu.
Spomladanska zbiralna akcija papirja in oblačil



Dobrodelna prireditev
Učenci 9. razreda pripravljajo prireditev z gledališko predstavo. Izkupiček te prireditve bodo
porabili za kritje stroška valete.
Ravnateljica je dejala, da šola pripravlja koncert, ki bi bil izveden do 20. 3. 2015. Imenovana
je komisija, ki pripravlja zasnovo izvedbe koncerta. Dobrodelni koncert mora imeti namen.
Dogovorjeno je bilo, da bi denar od dobrodelnega koncerta porabili za notranjo ureditev
šole oz. notranjo opremo.



Avtobusno postajališče
Iztok Kovačič je predstavil projekt. Pričakuje se predračun za izvedbo avtobusnega
postajališča.
Pridobiti bo potrebno izvajalce za izdelavo postajališča.
Dogovorjeno je bilo, da se izvede razgovore z izvajalci - gradbena dela, kovinska dela,
mizarska dela, steklarska dela, ki bi bili pripravljeni izvesti dela za zmerno ceno.
Del sredstev bo kritih iz šolskega sklada. Skušali pa bomo pridobiti še dodatna sredstva s
strani krajevnih skupnosti, ki so v šolskem okolišu ter podjetij, katerim bomo poslali prošnjo
z donatorsko pogodbo.

Predstavitev dela šolskega sklada bo na seji sveta staršev, ki bo predvidoma 9. 12. 2014.

Seje je bila zaključena ob 19.15.

Zapisala:
Brigita Levstik

Predsednica upravnega odbora šolskega sklada
Tanja Šubic

