30. SEJA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA
6. 11. 2019 OB 16. 30 V UČILNICI 5
Dnevni red:
1. Način sofinanciranja socialno šibkim učencem;
2. Novoletni bazar;
3. Razno.
Prisotni (po abecednem redu): Barbara Bašelj, Aleksandra Belič, Peter Cankar, Lidija
Legan Landeker, Andreja Miklavčič, Helena Trtnik, Miran Vene in ga. ravnateljica
Mojca Pajnič Kirn.
Ad 1
Člani UOŠS odprejo razpravo o postopku za sofinanciranje socialno šibkih učencev.
Ga. ravnateljica je mnenja, da se učencem, ki imajo že 100% regresirano prehrano,
ne more dodeliti kar avtomatsko tudi sofinanciranje za ostale dejavnosti. Zavezuje nas
tudi uredba, ki določa, da lahko posameznik prejme do 84€ na leto, sicer mora plačati
davek. Člani UOŠS predlagajo, da bi morali starši od sedaj naprej na šolski sklad
obvezno nasloviti prošnjo za delno sofinanciranje dejavnosti, ki bi jo potem
obravnavala komisija na šoli. Ga. ravnateljica predlaga, da bi bila komisija sestavljena
iz 3 članov: ga. ravnateljica, razrednik učenca, katerega starši vlagajo prošnjo, in ena
od svetovalnih delavk.
Ga. ravnateljica tudi predlaga, da bi imeli razredniki sezname učencev, ki imajo
sofinancirano prehrano oz. so imeli sofinancirane dejavnosti, da bi imeli boljši pregled
nad tem, kdo je (še) upravičen do sofinanciranja. Ga. Miklavčič se s tem ne strinja, saj
meni, da to ni naloga razrednika, niti ne sme imeti vpogleda v te informacije.
Sklep 1: Starši, ki želijo sofinanciranje dejavnosti s strani šolskega sklada,
morajo obvezno na šolski sklad nasloviti prošnjo. Prošnjo prinesejo oz. pošljejo
na šolo z obveznim pripisom "Za šolski sklad". Prošnja mora vsebovati:
1. ime, priimek in razred učenca,
2. ime dejavnosti, za katero potrebujejo sofinanciranje,
3. znesek, ki ga je potrebno plačati, in delež, za katerega prosijo,
4. razloge, zaradi katerih ne morejo poravnati zneska,
5. kontakt staršev.
V kolikor bi bila prošnja nepopolna, bo starše kontaktirala ga. ravnateljica in
pridobila manjkajoče podatke.
Sklep 2: Vsako prošnjo bo obravnavala komisija v sestavi: ga. ravnateljica,
razrednika učenca, katerega starši prosijo za sofinanciranje, in svetovalna
delavka.

Ad 2
G. Vene predlaga, da bi bila srečka za kolo sreče na novoletnem bazarju 5€. Ga.
Bašelj in ga. Miklavčič se s tem ne strinjata, saj menita, da je že v osnovi novoletni
bazar namenjen zbiranju sredstev za vse učence OŠ Sostro in se s temi sredstvi
potem kupijo igrače na razredni stopnji. Obe sta mnenja, da bi s tako ceno srečke
lahko zmanjšali znesek za vse učence.
Sklep 3: Člani UOŠS so po glasovanju odločili, da bo cena srečke 5€.
Sklep 4: Ga. Miklavčič se z organizatorji novoletnega bazarja dogovori za
stojnico blizu odra.
Sklep 5: Člani UOŠS se dobijo na dan novoletnega bazarja ob 16.30, da vse
pripravijo.
Sklep 6: Ga. Miklavčič se dogovori s tremi učenci zadnje triade, da bodo
prodajali srečke na novoletnem bazarju.
Ad 3
Ga. Grünfeld poroča o stanju na posebnem kontu šolskega sklada. Prihodkov v
septembru je bilo za 1111€ (vključno z enkratnimi donacijami staršev), v oktobru pa
324€, kar je pričakovan znesek donacij s strani staršev na mesec. V mesecu
septembru je bil sofinanciran en tabor za socialno šibkega učenca. Trenutno stanje
na posebnem kontu je 5.003,03€.
Sklep 7: Naslednja seja UOŠS bo 22. 1. 2020 ob 16.30.
Seja se je zaključila ob 18. 10
Zapisnik zapisala
Andreja Miklavčič

Zapisnik overil
Miran Vene

