Šolski sklad OŠ Rače

OSNOVNA ŠOLA RAČE
Grajski trg 1, 2327 RAČE

Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292
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Marina Koren Dvoršak
Predsednica UO Šolskega sklada
sklicujem
25. sestanek UO Šolskega sklada OŠ RAČE,
ki bo v sredo, 07.01.2015, ob 16.30 uri, v zbornici vrtca pri OŠ Rače.
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled prisotnosti,
2. Potrditev predloga dnevnega reda 25. sestanka UO Šolskega sklada,
3. Določitev zapisnikarja,
4. Pregled zapisnika 24. sestanka UO Šolskega sklada,
5. Potrditev Pravilnika o delovanju Šolskega sklada OŠ Rače,
6. Potrditev revizije Pravilnika o kriterijih za podeljevanje finančne pomoči iz Šolskega sklada
OŠ Rače,
7. Pregled vlog naslovljenih na UO Šolskega sklada,
8. Priprava poročila o delu in finančnega poročila za leto 2014,
9. Organizacija aktivnosti sklada od januarja do marca 2015,
10. Posodobitev spletnih strani Šolskega sklada OŠ Rače
11. Predlogi in pobude
Lep pozdrav,
Marina Koren Dvoršak, l.r.
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Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Rače

OSNOVNA ŠOLA RAČE
Grajski trg 1, 2327 RAČE

Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292

Številka:

_25___/2015

7. januar 2015

ZAPISNIK
25. sestanka Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Rače (UO ŠS), ki je bil v sredo,
07.01.2015, ob 16.30, v zbornici vrtca pri OŠ RAČE.
z naslednjim dnevnim redom:
1. Pregled prisotnosti,
2. Potrditev predloga dnevnega reda 25. sestanka UO Šolskega sklada,
3. Določitev zapisnikarja,
4. Pregled zapisnika 24. sestanka UO Šolskega sklada,
5. Potrditev Pravilnika o delovanju Šolskega sklada OŠ Rače,
6. Potrditev revizije Pravilnika o kriterijih za podeljevanje finančne pomoči iz Šolskega sklada
OŠ Rače,
7. Pregled vlog naslovljenih na UO Šolskega sklada,
8. Priprava poročila o delu in finančnega poročila za leto 2014,
9. Organizacija aktivnosti sklada od januarja do marca 2015,
10. Posodobitev spletnih strani Šolskega sklada OŠ Rače
11. Predlogi in pobude

K1 Pregled prisotnosti
Prisotni: Petra Ornik (vrtec), Romana Zupančič (šola), Aleš Požgan (šola), Marina Koren
Dvoršak (starš), Barbara Jurički (starš), Barbara Bradač (starš), Maja Semenič (starš).
K2 Potrditev predloga dnevnega reda 25. sestanka UO Šolskega sklada
Pregledali in potrdili smo predlog dnevnega reda 25. sestanka UO Šolskega sklada.
K3 Določitev zapisnikarja
Za zapisnikarja 25. rednega sestanka se določi Majo Semenič.
K4 Pregled zapisnika 24. sestanka UO Šolskega sklada
Odbor je pregledal zapisnik in potrdili sklepe iz 24. sestanka UO Šolskega sklada.
K5 Potrditev Pravilnika o delovanju Šolskega sklada OŠ Rače
Člani Upravnega odbora šolskega sklada so pregledali predlog novega Pravilnika, ki ga je
pripravila M.K.Dvoršak. V pravilniku je navedenih precej sprememb. Po predlogu se načrt
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dela za posamezno šolsko leto pripravi do prve redne seje Sveta staršev v šolskem letu.
Načrtovanje aktivnosti v juniju je neustrezno, saj učitelji dokončno načrtovanje aktivnosti za
šolsko leto pripravijo v začetku šolskega leta in vloge za sofinanciranje tako pošljejo
Šolskemu skladu šele septembra. Priprava finančnega poročila Svetu staršev je predvideno
do 15.02., kar je veliko bolj ustrezno glede na terminologijo priprave drugih poročil predvsem
finančnih. V Pravilnik se dodajo bolj natančna navodila za delovanje posebej imenovanih
skupin oz. komisij. V Pravilnik se v 11.. členu doda beseda »praviloma«.
Upravni odbor mora s sredstvi sklada ravnati gospodarno, skrbno in odgovorno. Upravni odbor za
financiranje aktivnosti iz 4. člena tega pravilnika pridobi praviloma najmanj tri ponudbe, na podlagi
katerih izbere najprimernejšega ponudnika.
M. K. Dvoršak vnese vse predlagane spremembe v dokument.
SKLEP 1:
UO Šolskega sklada potrjuje nov Pravilnik o delovanju Šolskega sklada.
SKLEP 2:
UO Šolskega sklada seznani Svet zavoda OŠ Rače o sprejetem novem pravilniku o
delovanju Šolskega sklada OŠ Rače in predlaga Svetu zavoda preklic sklepa iz leta 2012 o
ustanovitvi šolskega sklada in da le ta poda le ugotovitveni sklep, da ima OŠ Rače Šolski
sklad.
K6 Potrditev revizije Pravilnika o kriterijih za podeljevanje finančne pomoči iz
Šolskega sklada OŠ Rače
Člani UO Šolskega sklada se seznanijo s predlaganimi spremembami Pravilnika o kriterijih
za podeljevanje finančne pomoči, ki ga je pripravila B. Bradač. Predvsem je dopolnitev, da
lahko predlog za podelitev finančne pomoči pripravi poleg šolske svetovalne službe še
razrednik ali vzgojitelj. Novost je tudi, da prispele vloge za finančno pomoč obravnava
upravni odbor ŠS ali za ta namen ustanovljena komisija v roku 30 dni od prejema vloge. In
da se vloge, ki ne vsebujejo zahtevanih prilog zavrnejo. Po pregledu predloga Pravilnika UO
le tega potrdi z dopolnitvami.
SKLEP 3:
UO Šolskega sklada potrjuje novo revizijo Pravilnika za podeljevanje finančne pomoči iz
Šolskega sklada OŠ Rače.
SKLEP 4:
Gospa Barbara Bradač in gospa Petra Ornik sta imenovani v strokovno komisijo, za
obravnavanje vlog naslovljenih na UO Šolskega sklada z namenom pridobivanja finančne
pomoči Šolskega sklada.
K7. Pregled vlog naslovljenih na UO Šolskega sklada
SKLEP 5:
Upravni odbor Šolskega sklada potrjuje sofinanciranje pripomočkov za Odkrivanje Sveta,
katerih sredstva so bila zbrana z akcijo jesenka tržnica in kostanjevem pikniku, v oktobru
2014.
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SKLEP 6:
Na naslednji seji Sveta strašev OŠ Rače, predlagamo točko in predstavimo PowerPoint
Šolskega sklada.
K8 Priprava poročila o delu in finančnega poročila za leto 2014
Šolski sklad mora podati finančno poročilo za koledarsko leto 2014 do 15.2.15. Poročilo
pripravi M.K. Dvoršak po prejemu bilance s strani računovodje šole. Poročilo se do
omenjenega datuma pošlje Svetu staršev. Poročilo bo najverjetneje predstavljeno na
naslednji redni seji Sveta staršev.
K9 Organizacija aktivnosti sklada od januarja do marca 2015
V mesecu februarju je v letnem delovnem načrtu predviden Stand-up večer in potencialno
bazar. M.K. Dvoršak pove, da čaka potrditev g. Nejca Petka. Po predlaganem terminu se
rezervira dvorana, kar prevzame ga. Barbara Jurički. Enako osvetlitev, ozvočenje in
ogrevanje dvorane. Po potrjenem terminu se dajo v tisk plakati in vstopnice. G. Aleš Požgan
je v stiku z improvizacijsko skupino Primati iz Prve gimnazije. Cilj je, da bi vsi nastopajoči
nastopali brezplačno in da se zbere čim več denarja. Nadaljnja komunikacija poteka preko epošte.
Ga. Romana Zupančič se bo s kolektivom šole dogovorila o možnosti uspešne priprave
bazarja. Najti bi bilo potrebno prireditev oz. dogodek, na katero bi prišlo čim več staršev.
Morda v sklopu Frkolinovih nagrad ali roditeljskega sestanka.
V maju nas čaka še piknik. Spet je treba razmisliti, kako privabiti več staršev. O variantah se
dogovorijo v kolektivu šole.
K10 Posodobitev spletnih strani Šolskega sklada OŠ Rače
Spletna stran sklada še vedno ni zadovoljiva. Galerije občasno ne delajo, potrebno je
pregledati, če so objavljeni vsi pravilniki in obrazci, ki se navezujejo na delovanje sklada.
Prav tako Marina Koren Dvoršak ponovno poudari, da je potrebno na spletni strani objaviti
logotipe donatorjev sredstev v Šolski sklad, kar smo donatorjem in sponzorjem tudi zapisali v
prošnjah, ki smo jih poslali.
K11 Predlogi in pobude
Marina Koren Dvoršek predlaga, da se PowerPont doda tudi na spletno stran OŠ Rače.

Sejo smo zaključili ob 19. uri.

Zapisala: Maja Semenič
Predsednica UO Šolskega sklada
Marina Koren Dvoršak
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