JVIZ OŠ DOBREPOLJE
Videm 80
1312 Videm-Dobrepolje

Videm, 9.12.2014

Zapisnik Upravnega odbora šolskega sklada
Začetek: 19.00-21.00
Prisotni: Marko Ahačevčič, Andraž Turk, Peter Koščak, Andreja Polzelnik Marolt, Renata
Pelc, Martina Prhaj, Ivan Grandovec
Odsotna: Vesna Polzelnik Fink
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Izvolitev predsednika, namestnika predsednika in zapisnikarja Upravnega odbora;
Sprejem pravil o delovanju Šolskega sklada JIVZ OŠ Dobrepolje;
Pobude, predlogi;
Razno.
Ad1) Predsednik šolskega sklada je Marko Ahačevčič, podpredsednik Andraž Rak,
zapisnikar pa Andreja Polzelnik Marolt.
Ad2) Pravilnik o delovanju šolskega sklada je bil sprejet z dvema popravkoma.
Ad3) Ravnatelj je predstavil sredstva, ki bi jih lahko namenili v šolski sklad:
-

Razlika med plačilom staršev za lutkovni abonma in dejanskimi stroški
(ta znaša 832 evrov);
Prodaja šolskega časopisa Čačka v šol. letu 2013/14 (58 evrov);
Prodaja glasila Ringarajček v Vrtcu (150 evrov);
Zbiranje starega papirja – člani so predlagali, da bi se papir zbiral tudi spomladi –
denar od prodaje bi šel v šolski sklad, porabil pa bi se tako, kot se je doslej.
Šola bo staršem predvidoma februarja poslala položnice, na katero bodo lahko
vpisali poljuben znesek.

Člani so se pogovarjali, za katere potrebe bi se namenila sredstva iz šolskega sklada:
-

Pomoč socialno šibkim otrokom vrtca in šole, npr. plačilo kosila (za ta namen bi
bilo v skladu rezerviranih 1000 evrov);
Pomoč pri nadstandardnih dejavnostih (npr. zgodovinska raziskovalna naloga,
udeležba na sejmu altermed v Celju, prevozi za folkloro, nadarjeni učenci ...)
Na konferenci bodo učitelji seznanjeni, za kaj se bodo porabila sredstva in bodo
povabljeni, naj konkretno povedo, za katere dejavnosti bi potrebovali denar.
Ad4) Na spletni strani šole bo obvestilo o šolskem skladu in za katere dejavnosti
bi se porabil ta denar (npr. socialno šibkim otrokom vrtca in šole, spodbujanje
nadarjenih na področju naravoslovja, udeležba na mednarodnem folklornem

srečanju v Rogaški Slatini). Tako bodo lahko posamezniki oziroma podjetja
prispevali sredstva za konkretne potrebe naše šole.
Naslednje srečanje članov bo predvidoma v februarju.

Predsednik upravnega odbora skalda:

Zapisnikar:
Andreja Polzelnik Marolt

