ŠOLSKI SKLAD OŠ SOSTRO
Cesta II. grupe odredov 47
1261 LJUBLJANA – DOBRUNJE

V Sostrem, 1. 9. 2020

ZAPISNIK 34. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA

SEJA JE POTEKALA 1. 9. 2020 OB 15. URI, V UČILNICI 1 NA OŠ SOSTRO
PRISOTNI (PO ABECEDNEM REDU): Barbara Bašelj, Sandra Belič, Staša Grünfeld, Lidija Legan
Landeker, Andreja Miklavčič, Helena Trtnik in Miran Vene.

Sejo je vodil predsednik Miran Vene.
Ker so bili prisotni vsi člani upravnega odbora, se je seja nadaljevala. Soglasno (100 %) je bil sprejet
sledeč dnevi red:
1. Trenutno stanje na kontu šolskega sklada in poročilo o delu šolskega sklada za šolsko leto
2019/2020;
2. Prošnja za sofinanciranje;
3. Plan dela v šolskem letu 2020/2021;
4. Razno.

Ad 1
Gospa Grünfeld je člane upravnega odbora seznanila o višini sredstev na računu šolskega sklada.
Upravni odbor je tudi pregledal Poročilo od delu šolskega sklada v šolskem letu 2019/2020.
Gospod Vene ugotavlja, da je sicer na posebnem kontu šolskega sklada precej sredstev, vendar je del
sredstev že namenjen za obnovo velikega igrišča in vzpostavitev učilnice na prostem. Je pa v
letošnjem šolskem letu pričakovati zaradi situacije s Covid-19 precejšen upad prispevkov šolski sklad.
Ad 2
Upravni odbor razpravlja o prošnji za dva učenca iz iste družine, s katero mati prosi za sofinanciranje
nakupa delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, taborov in ostalih dejavnosti, ki jih organizira šola.
GLASOVANJE: Prisotni (100 %) so prošnjo delno odobrili.

SKLEP 1: Upravni odbor prošnjo delno odobri in sicer se učencema financira iz šolskega sklada nakup
potrebnih delovnih zvezkov in pripomočkov, zavrne pa se sofinanciranje taborov in ostalih dejavnosti
šole.
Ad 3
Upravni odbor razpravlja o možnih načinih zbiranja sredstev v šolskem letu 2020/2021.
Upravni odbor bo prosil razrednike, da na roditeljskih sestankih razdelijo obvestila za prispevanje v
šolski sklad pri položnicah.
Gospod Vene predlaga, da poskušamo tudi v šolskem letu 2020/2021 izpeljati vse aktivnosti, ki bi jih
sicer organizirali, vendar bi jih sproti prilagodili situaciji s Covid-19 in priporočilom, ki bodo takrat
veljala.
Gospa Trtnik bo oblikovala novo prošnjo za donacije za podjetja. Upravni odbor bo prosil razrednike,
da bi to prošnjo poslali na elektronske naslove staršev v svojih oddelkih, s posebnega elektronskega
naslova šolskega sklada pa se bodo prošnje poslale tudi na podjetja v okolici.
Ker je šolski sklad v določeni meri odvisen tudi od učiteljskega zbora, ki sodeluje oz. organizira
aktivnosti, bo upravni odbor plan dela dokončno oblikoval na naslednji seji.

Ad 4
Gospa Trtnik je pridobila štiri nove prostovoljke, ki želijo pomagati pri šolskemu skladu. Upravni
odbor se strinja, da jih kot pridružene članice povabi na naslednjo sejo, ki bo namenjena
dokončnemu oblikovanju plana za šolsko leto 2020/2021.
Naslednja seja bo 6. 10. 2020 ob 15.00.

Seja se je zaključila ob 16.45.
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