JVIZ OŠ DOBREPOLJE
Videm 80
1312 Videm-Dobrepolje

Videm, 10. 03. 2015

Zapisnik Upravnega odbora šolskega sklada
Začetek: 18.00-19.30
Prisotni: Marko Ahačevčič, Peter Koščak, Andreja Polzelnik Marolt, Renata Pelc, Martina
Prhaj, Ivan Grandovec, Vesna Polzelnik Fink
Odsotni: Andraž Rak
Dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pripombe na zapisnik ustanovne seje;
Predlog letnega programa dela s finančnim načrtom;
Pogled na merila, odločanje;
Pregled znanih predlogov za dodelitev sredstev;
Pridobivanje sredstev;
Dodatno po predlogih.

Ad1) Zapisnik bo poslan vsem članom šolskega sklada najkasneje v enem tednu po
sestanku.
Ad2) Ravnatelj je predstavil še dve donaciji (150 evrov od podjetja MIX in 400 evrov
od gospoda, ki je prodajal čaj in vino ob kulturnih prireditvah v božično-novoletnem
času). Predvideva se okoli 600 evrov od položnic, ki bodo konec marca poslane
staršem. Vesna Polzelnik Fink bo sestavila dopis za starše. Ob določenih proslavah bi
pobirali tudi prostovoljne prispevke (prvič ob otvoritvi šole v Kompoljah). Stanje
sredstev v koledarskem letu 2015 je 2910 evrov.
O delovanju šolskega sklada bodo učiteljice ozaveščale otroke in starše na roditeljskih
sestankih. Informacija bo tudi v Našem kraju.
Ad3) Odločanje
80 % sredstev bomo namenili šoli, 20 % pa vrtcu. Za sprejem sklepov je
predsednik predlagal navadno večino (prisotni) in to je bilo tudi sprejeto. Možna pa je
tudi dopisna seja (preko e-pošte).
Ad4) Potrebe:
- šolski rekviziti za plavalne šole (Ptujske toplice, Debeli Rtič) – 150 evrov
- socialno področje (trem dekletom iz družine Bekonjič, ki je utrpela že drugi
požar, se omogoči brezplačno udeležbo vseh kulturnih, tehniških in
naravoslovnih dni do konca šol. leta) – 155 evrov
- tečaj angleškega jezika – 300 evrov
- tabori za nadarjene (ni še razpisa)

-

čevlji za folkloro – 200 evrov

Ad5) Pridobivanja sredstev:
- 0,5 % dohodnine (če pride šola na seznam, da se ji lahko donira):
- dobrodelna prireditev:
- povabilo podjetnikom, da prispevajo za določeno stvar.
Ad6) Razno
Plakat, ki bi bil postavljen ob proslavah in bi vabil k prostovoljnim prispevkom, bodo
naredili otroci in učiteljica za likovno vzgojo.
Martina Prhaj je predstavila idejo ločevanja odpadkov in samopostrežne prehrane v
šoli.

Predsednik Upravnega odbora sklada:
Zapisnik zapisala:
Andreja Polzelnik Marolt

