JVIZ OŠ DOBREPOLJE
Videm 80
1312 Videm-Dobrepolje

Videm, 20. 10. 2015

Zapisnik Upravnega odbora šolskega sklada
Začetek: 18.00-19.45

Prisotni: Marko Ahačevčič, Peter Koščak, Andreja Polzelnik Marolt, Renata Pelc,
Martina Prhaj, Ivan Grandovec, Vesna Polzelnik Fink, Andraž Rak

Dnevni red:
1. Pripombe na zapisnik seje z dne 10. 3. 2015.
2. Potrditev sprememb pravil.
3. Potrditev kriterijev in meril ter načinov odločanja upravnega odbora.
4. Finančno stanje sklada.
5. Pregled predlogov za dodelitev sredstev.
6. Pridobivanje sredstev.
7. Promoviranje sklada.
8. Dodatno po predlogih.

Ad1) Pripomb na prejšnji zapisnik ni.
Ad2) Potrditev sprememb pravil.
Sprememba Pravil delovanja sklada (7. člen se umakne).
Ad3) Potrditev kriterijev in meril ter načinov odločanja upravnega
odbora
Šolski sklad deluje kot celota, evidenčno pa je 20 % denarja za vrtec, 80 %
pa za šolo. Upravni odbor na svojih sejah odloča z večino glasov prisotnih
članov, o procesnih zadevah (sprememba pravil, kriterijev, letnega načrta)
pa odloča z večino vseh članov. Na predlog kogarkoli pa zadostuje tudi
korespondenčna seja.

Ad4) Finančno stanje sklada.
Pregledalo se je finančno stanje sklada do 30. 9. 2015. Dobro bi bilo
zapisati, koliko položnic je bilo izdanih staršem in kolikšen je bil odziv (v
številkah).
Do konca leta 2015 (predvidoma začetek decembra) bo še ena seja , kjer
se bodo zbrali predlogi pomoči za leto 2016.
Ad5) Pregled predlogov za dodelitev sredstev
Predsednik Marko Ahačevčič je poprosil učitelje, ki so vsakodnevno z
otroki, naj posredujejo informacije o potrebah otrok. Meni, da je potrebno
zagotoviti sistematično poročanje in poizvedovanje. Razredniki in ostali
učitelji in vzgojitelji naj bi mesečno (npr. na konferenci) izpostavili, kdo po
njihovi presoji potrebuje pomoč. Ta seznam potreb pa bi bil posredovan
šolskemu skladu vsake tri mesece.
Ad6) Dodatni viri pridobivanja sredstev:
- Prošnja za donatorstvo je bila pripravljena na šoli. Delno je
dopolnjena. Seznam podjetnikov je pripravljen in v začetku
novembra bodo na svoj naslov dobili prošnjo za sofinanciranje
šolskega sklada.
- Za na prireditve, na katerih sodelujejo otroci, se bo naredil plakat
(prosilo se bo učiteljico Svetlano Rodić). Pobirali se bodo
prostovoljni prispevki (škatla), zraven bosta stala dva otroka. Starši
in ostali bodo lahko že na vabilu prebrali nekaj o šolskem skladu,
omenjen pa bo tudi na sami prireditvi. Besedilo o njem se bo
priredilo iz dodatka k položnicam za starše, ki ga je pripravila Vesna
Polzelnik Fink.
- V vrtcu bodo letos imeli bazar, kjer bodo prodajali izdelke.
V Kompoljah, kjer so v juniju imeli otvoritev novih šolskih prostorov,
se ni nič sredstev nabralo za njihovo šolo, ker so vse prevzeli gasilci.
Možnost oddaja dela dohodnine za namene šolskega sklada odpade
zaradi zapletenosti.

Ad7) Promoviranje:

- Posodabljanje spletne strani (Osnovne informacije o skladu, pravila,
merila, letni plan, finančni načrt, zapisniki sej, donatorji).
- Na spletni strani bo objavljena zahvala donatorjem, ki se bo lahko
sproti dopolnjevala.
- Sklad ima lahko svoj elektronski naslov (preko arnesa),
- Objave pred prireditvami (navedba besedila, s katerim bi osveščali
o delovanju sklada).
Ad8) Dodatno po predlogih
Formalno se je potrdila pomoč iz korespondenčne seje 20. 4. 2015, kjer
se je sprejel sklep o pomoči učenki iz Strug.
Star papir bi se zbiral tako kot do sedaj in tudi sredstva bi se razdelila tako
kot običajno (ne prek šolskega sklada).
Marko Ahačevčič bo pošiljal v tajništvo vse, kar bo za na spletno stran.
Marca ali aprila 2016 bi se ponovno poslalo položnice staršem.

Zapisnik zapisala:
Andreja Polzelnik Marolt

Predsednik šolskega sklada:
Marko Ahačevčič

