ZAPISNIK 9. SEJE ŠOLSKEGA SKLADA
2. 6. 2014 OB 16.30

Prisotni (po abecednem redu): Peter Cankar, Lucija Krivic, Lidija Legan Landeker, Andreja Miklavčič,
Boža Novljan, Alenka Odlazek, Mojca Pajnič Kirn, Miran Vene.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika 8. seje Upravnega odbora
Poročilo o stanju sredstev
Uspešnost pridobivanja finančnih sredstev
Razno

K1
Upravni člani odbora pregledajo in potrdijo zapisnik 8. Seje Upravnega odbora šolskega sklada.

K2
Gospa Odlazek pove, da je bilo stanje na dan 10. 2. 2014 3.925,14€. Do dne 2. 6. 2014 je bilo za
2.886,00€ nakazil. Od tega 1.020,00€ s strani staršev preko položnic, ki so bile dane na roditeljskih
sestankih, 200,00€ je doniralo podjetje Sintal, 1.500,00€ je doniralo podjetje Belektron, 100,00€
Roman Dobrina s.p. in za 66,00€ so prispevali starši na roditeljskih sestankih. Odhodki pa so bili v
višini 3.512,38€: za dejavnosti(izleti) 167,49€, šola v naravi 52,28€, tabori 481,21€, prehrana
2.711,40€ in sofinanciranje nadstandarda za nadarjene učence 100,00€. Stanje na posebnem kontu
šolskega sklada na dan 2. 6. 2014 je tako 3.298,76€.

K3
Gospa ravnateljica člane UOŠS seznani s tem, da so na svetu staršev imeli pripombe na zbiranje
prostovoljnih prispevkov v skrinjice na roditeljskih sestankih. Mnenje nekaterih staršev je, da naj bi
bilo to sporno in morda tudi nezakonito. Člani UOŠS razpravljajo o tem in mnenje večine je, da bi s
takim zbiranjem nadaljevali. Potrebno pa bi bilo učitelje bolje seznaniti, kako naj k temu pristopijo na
roditeljskih sestankih.
Sklep 1: Na uvodni konferenci v avgustu 2014 se učitelje še enkrat seznani s tem, da imajo na
roditeljskih sestankih na diskretnem mestu blizu vhoda v učilnico in staršem na začetku
roditeljskega sestanka povedo, da se zbirajo prispevki, ki gredo v šolski sklad. Poudarijo to,
da so prispevki prostovoljni in prav tako starše seznanijo s tem, v katere namene gredo
sredstva iz šolskega sklada.
Člani UOŠS razpravljajo o novih načinih zbiranja prispevkov za šolski sklad.
Sklep 2: Prostovoljne prispevke za šolski sklad se bo zbiralo na prireditvi ob 100-letnici OŠ
Sostro, kjer bo stala skrinjica ob glavnem vhodu v šolo.

Gospa ravnateljica predlaga, da bi bil eden od možnih načinov zbiranja prispevkov tudi dobrodelni
koncert učencev OŠ Sostro, ki bi se ga izvedlo v Zadružnem domu Zadvor. Eden od predlogov je tudi
tombola, kjer bi vsaka srečka zadela, dobitke pa bi prispevali starši. Morda bi se dalo oba dogodka
tudi združiti.
Sklep 3: Na prvi septembrski seji bodo člani UOŠS podrobneje razpravljali o zgornjih dveh
predlogih.
K4
G. Vene vpraša po uspešnosti zbiralne akcije higienskih in drugih potrebščin za Bosno, ki je bila
izvedena na OŠ Sostro. Ga. ravnateljica odgovori, da je bila akcija dokaj uspešna in se je zbralo kar
veliko različnih stvari. Člani razpravljajo, da je potreba po šolskih potrebščinah tudi na šoli in da bi
bilo dobro poskrbeti tudi za naše otroke.
Ga. Odlazek pove, da se pričakuje še eno nakazilo podjetja Belektron, saj so bila prej nakazana
sredstva že porabljena za pomoč socialno šibkim.
Ker so učenci šole zelo aktivni na veliko tekmovanjih, se je spet pojavil problem s prijavninami na
tekmovanja, saj je vprašanje časa, kdaj šola ne bo več zmogla kriti teh stroškov. Na nekaterih
osnovnih šolah se prijavnine že zaračunavajo staršem otrok, ki tekmujejo. Člani UOŠS razpravljajo o
možnih rešitvah. Menijo, da bi bilo potrebno na svetu staršev odpreti razpravo o tem vprašanju in
predstavnike staršev obvestiti, da je možnost, v kolikor bo na kontu šolskega sklada dovolj sredstev,
da se vsaj del tekmovalnin krije iz šolskega sklada. Ena izmed nalog šolskega sklada je namreč tudi
kritje nadstandardnih dejavnosti na šoli. Bi bilo pa potem potrebno, da predstavniki iz sveta staršev
ostale starše na roditeljskih sestankih seznanijo s tem in jih spodbudijo k prispevanju v šolski sklad.
Ga. Novljan ima vprašanje glede pomanjkanja toaletnega papirja in brisačk na straniščih, na kar
odgovori ga. ravnateljica, da je res potrebno varčevati, vendar da šola tega ne počne na račun
higiene otrok. Ga. Odlazek razloži, da je bil zmanjšan proračun za materialne stroške in je morala
šola zaradi varčevanja narediti tudi finančni plan za porabo tega proračuna do konca leta, a se ne
varčuje na toaletnem papirju ali milu.
Sklep 4: Naslednja seja UOŠS bo v tednu med 22. in 26. 9. 2014.
Sklep 5: V skladu z varčevanjem se vabila na sejo pošiljajo preko elektronske pošte.

Sestanek je bil zaključen ob 17. 20.

Pripravila: Andreja Miklavčič

Pregledal: Miran Vene

