ZAPISNIK 10. SEJE ŠOLSKEGA SKLADA
22. 9. 2014 OB 16.30

Prisotni (po abecednem redu): Peter Cankar, Lucija Krivic, Lidija Legan Landeker,
Andreja Miklavčič, Alenka Odlazek, Miran Vene.
Ga. Boža Novljan se je vnaprej opravičila.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 9. seje Upravnega odbora
2. Poročilo o stanju sredstev
3. Razno
K1
Člani UOŠS ugotovijo, da se na roditeljskih sestankih v lanskem šolskem letu in tudi
na prvih roditeljskih sestankih v letošnjem šolskem letu ni zbiralo oz. se je zbrala le
zanemarljiva vsota donacij. Prav tako se prostovoljnih prispevkov ni zbiralo na
prireditvi ob 100-letnici šole. Prav tako je bilo zelo malo nakazil staršev med letom.
G. Vene poudari, da se mora najti neka rešitev za to, da je tako malo staršev, ki
dejansko prispevajo. Člani upravnega odbora razpravljajo o možnih rešitvah.

Sklep 1: G. Vene bo oblikoval dopis za starše, kolikšen prispevek (1€, 2€, 5 €ali
po želji) bi bili pripravljeni mesečno ali v enkratnem znesku nameniti šolskemu
skladu in ta znesek bi bil potem prištet pri položnici, ki jo starši dobijo za
prehrano oz. šolske dejavnosti. Preko korespondenčne seje se potem dopis
dopolni in potrdi. Ga. Odlazek pa se zaveže, da dopis pošlje z naslednjo
položnico vsem staršem na šoli.
Člani razpravljajo o tem, da bi morali šolski sklad približati tudi učencem. Morda bi se
lahko oblikovala skupinica otrok, ki bi na šolskih prireditvah imela zbirno skrinjico in
nagovarjala in osveščala obiskovalce prireditve o šolskem skladu in njegovem
namenu.
Sklep 2: Pozanimati se je treba pri ga. Vesni Bizjak, če bi bila pripravljena z
učenci predstavniki v šolski skupnosti spregovoriti o namenu šolskega sklada
in o tem, kako bi lahko oni prispevali kot učenci. Člani šolske skupnosti bi
potem to sporočilo prenesli v razrede.

K2
Ga. Odlazek poroča, da je stanje sredstev na posebnem kontu šolskega sklada na
dan 2. 6. 2014 3.298,76€. Skupaj je bilo do 22. 9. 2014 porabljenih za 1.377,40 €
sredstev (500,00 € - sredstva so bila namensko donirana v šolski sklad za
matematični tabor in 877,40 za socialno ogrožene učence). Prihodkov pa je bilo za
2.427,14 €, od tega so 2.318,10 € prispevali donatorji, 44,04 € so zbrali na prireditvi
Košarko čutim, 65 € je bilo prispevkov učiteljev za zbornik.
Člani UOŠS razpravljajo o tem, da bi bilo potrebno narediti analizo porabe sredstev
za socialno ogrožene učence, ali njihovo število narašča, koliko je takih učencev in
koliko jih je bilo v lanskem in predlanskem šolskem letu. Zanima jih tudi način
preverjanja, ali so učenci socialno ogroženi.
Sklep 3: Ga. Odlazek bo do naslednje seje pripravila analizo porabe sredstev za
socialno ogrožene učence. Na naslednjo sejo UOŠS se povabi ga. Ingrid
Boughaba, da članom UOŠS razloži postopek in kriterije preverjanja.
K3
Člani UOŠS razpravljajo o planu za letošnje šolsko leto.
Sklep 4: Cilj doseženih sredstev za letošnje šolsko leto je 15.000,00€.
Člani UOŠS razpravljajo o prošnjah za donatorstvo podjetij.
Sklep 5: Prošnje za donacije se bodo letos razpošiljale na vse naslove s
seznama, ki je bil sestavljen v lanskem šolskem letu, že takoj po novembrskih
praznikih.
Člani UOŠS razpravljajo še o dobrodelnem koncertu, ki je bil eden izmed predlogov
na prejšnji seji. Morda bi se lahko dodalo še srečelov. Aktiviralo bi se lahko tudi
nekatere izmed staršev, ki so v preteklosti že organizirali dogodke v kraju. Morda bi
se lahko k sodelovanju povabilo tudi aktiv kmečkih žena in druge organizacije iz
kraja.
Sklep 6: Ga. Miklavčič se zaveže , da bo govorila z učitelji glede organizacije in
sodelovanja pri dobrodelnem koncertu.
Sklep 7: Naslednja seja bo 19. 1. 2015 ob 17.00.

Seja je zaključena ob 17. 20.
Ljubljana, 24. 9. 2014

Pripravila: Andreja Miklavčič

Pregledal: Miran Vene

