Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Rače

OSNOVNA ŠOLA RAČE
Davčna številka: 97890898

Grajski trg 1, 2327 RAČE

Matična številka: 5085292

Številka:

14. marec 2013

____/2013

Z APISNIK
11. sestanka Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače (v nadaljevanju: UO), ki je bil v
četrtek, 14. 3. 2013, ob 17.00 v učilnici angleščine, v prvem nadstropju OŠ Rače.
Dnevni red:
1. Pregled prisotnosti in potrditev zapisnika 10. sestanka UO
2. Seznanitev s tematiko vezano na ŠS, obravnavano na sestanku Sveta zavoda
3. Predlogi za izvedbo vrtčevsko-šolskega piknika v spomladanskem času
4. Pregled nove prošnje za donatorstvo
5. Obravnava vlog za pridobitev sredstev ŠS
6. Razno
K1
Predsednica je preverila prisotnost članov UO.
Prisotni: g. Tomaž Seliškar, ga. Klavdija Golobič Petek, ga. Barbara Jurički, ga. Natalia Varl,
ga. Nina Brezner, ga. Irena Markovič
Opravičeno odsotni: ga. Ivanka Fingušt
SKLEP 1
Pregledali in potrdili smo zapisnik 10. sestanka UO.
K2
G. Seliškar nas je seznanil s tematiko vezano na ŠS, ki je bila obravnavana na Svetu
zavoda.
SKLEP 2
Od vodstva šole želimo, da se učiteljskemu in vzgojiteljskemu zboru posreduje le
sprejete sklepe, ki so zapisani v zapisnikih UO ŠS.
K3
Ideje za piknik:
- žrebanje nagrad za sodelujoče (vsakih 30 minut),
- športne igre – učenci, učitelji,
- likovne delavnice, …
SKLEP 3
V okviru Dan druženja treh generacij, ki je predviden 11.5.2013, bomo izvedli piknik,
kjer bomo zbirali prostovoljne prispevke za ŠS.
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K4
SKLEP 4
Pregledali smo novo prošnjo za donatorstvo. Prošnjo pošljemo do sredine marca.
Poznanim naslovnikom bomo prošnje izročili osebno.
K5
Do sestanka UO smo prejeli vlogo za financiranj zobnih ščetk (vrtec), vlogo za odobritev
sredstev za delo v OPB in vlogo za dodelitev izredne finančne pomoči iz sredstev ŠS.
SKLEP 5
Odobritev je zapisana na vlogah.
Vlogo za dodelitev izredne socialne finančne pomoči mora dopolniti šolska svetovalna
služba.
K6
G. Seliškar nas je seznanil, da bi bilo najkasneje v štirih letih na šoli potrebno zagotoviti
dvigalo in omogočiti dostop gibalno oviranih oseb do učilnic prve triade in podaljšanega
bivanja. Razmisliti moramo, na kakšen način bi lahko zbirali sredstva in pripomogli k izvedbi
postavitve dvigala in premostitvi arhitektonskih ovir v šoli
Sestanek je bil zaključen ob 19.00.
Zapisnik zapisala:
Nina Brezner

predsednica UO
Klavdija Golobič Petek
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