Šolski sklad OŠ Rače

OSNOVNA ŠOLA RAČE
Grajski trg 1, 2327 RAČE

Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292
06.10.2017

ZAPISNIK
38. sestanka UO Šolskega sklada OŠ RAČE,
ki je bil v petek, 6.10.2017, ob 7:00 uri na OŠ Rače – v učilnici za mediacijo,
s predlaganim dnevnim redom:
1. Pregled prisotnosti,
2. Določitev zapisnikarja,
3. Pregled in potrditev zapisnika 37. sestanka UO Šolskega sklada OŠ Rače,
4. Pregled obsega predvidenih vplačil v Šolski sklad za šolsko leto 2017/2018,
5. Pregled vlog naslovljenih na Šolski sklad OŠ Rače,
6. Priprava letnega načrta dela Šolskega sklada za šolsko leto 2017/2018,
7. Predlogi in pobude, tekoča problematika.
Ad1 Pregled prisotnosti:
Prisotni člani: Marina Koren Dvorška, Romana Zupančič, Aleš Požgan, Petra Ornik, Barbara
Bradač, Nina Pušnik.
Opravičeno odsoten član: Maja Semenič.
Ad2 Določitev zapisnikarja:
Za zapisnikarja 38. rednega sestanka se določi Nino Pušnik.
Ad3 Pregled in potrditev zapisnika 37. sestanka UO Šolskega sklada OŠ Rače:
Pregled in potrditev zapisnika 37. Sestanka UO Šolskega sklada OŠ Rače se prestavi na 39.
redni sestanek.
Ad4 Pregled obsega predvidenih vplačil v Šolski sklad za šolsko leto 2017/2018:
Ga. Romana Zupančič je zbrala vse izjave staršev, ki so se odločili, da bodo prispevali v ŠS v
šolskem letu 2017/2018, mesečno ali v enkratnem znesku. V šolskem letu 2017/2018 bo z
donacijami s strani staršev učencev OŠ Rače mesečni prihodek 786,00 EUR in v enkratnem
znesku bo prihodek še 320,00 EUR. Predvideni prihodki so višji od prihodkov v šolskem letu
2016/2017.
Ad5 Pregled vlog naslovljenih na Šolski sklad OŠ Rače:
Na UO ŠS Rače, je bilo do dne 6.10.2017 naslovljenih 5 vlog za koriščenje sredstev iz ŠS, in
sicer:
- vloga za financiranje kulturnega dneva na OŠ Rače za vse učence (1.326,00 EUR);
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-

vloga za financiranje bralne kulture z nastopom go. Jasne Markuš (dva nastopa) za
vse učence (300,00 EUR);
vloga za subvencioniranje avtobusnega prevoza za učence četrtih in petih razredov v
Ljubljano in Prekmurje (1.325,00 EUR);
vloga za subvencioniranje avtobusnega prevoza v šolo v naravi za učence prvih,
drugih in tretjih razredov (800,00 EUR);
vloga za odobritev sredstev za izvedbo joge za učence od 1. – 5. razreda (350,00 EUR).

SKLEP 1:
UO Šolskega sklada se je soglasno odločil, da se iz sredstev ŠS financira:
 dejavnost za izvedbo kulturnega dneva za učence OŠ Rače v znesku 1.326,00 EUR;
 dejavnost za izvedbo bralne kulture za učence OŠ Rače v znesku 300,00 EUR;
 avtobusni prevoz za izlet v Ljubljano za učence 4. in 5. razreda v znesku 700,00 EUR;
 nakup didaktičnih pripomočkov za učence 4. in 5. razreda v znesku 625,00 EUR;
 avtobusni prevoz v šolo v naravi za učence 1. – 3. razreda v znesku 800,00 EUR.
Vlogi za odobritev sredstev za izvedbo joge se ne ugodi.

Ad6 Priprava letnega načrta dela Šolskega sklada za šolsko leto 2017/2018:
Predviden načrt dela za OŠ Rače:
Dejavnost

Obseg financiranja
(EUR)

Strokovna ekskurzija Graz (6. - 9. razred)
Kulturni dan na OŠ Rače
Bralna kultura na OŠ Rače
Avtobusni prevoz v Ljubljano (4. in 5. razred)
Nakup didaktičnih pripomočkov (4. in 5. razred)
Avtobusni prevoz v šolo v naravi (1.-3. razred)
Financiranje šolskega letopisa
Pomoč socialno šibkim
SKUPAJ FINANCIRANJE:

2.200,00
1.326,00
300,00
700,00
625,00
800,00
800,00
1.000,00
7.751,00

RAČUNOVODSKO STANJE NA DAN 6.10.2017
PREDVIDENI PRIHODKI (izjave staršev na dan 6.10.2017)
SKUPAJ PRIHODKI:

2.718,25
9.752,00
12.470,25

Nerazporejena sredstva

4.719,00

Predvidene aktivnosti UO ŠS v šol. letu 2017/2018:
- udeležba na Lisjakovem kotlu;
- srečelov ob zaključku šolskega leta;
- udeležba oziroma so-organizacija športne prireditve.
SKLEP 2:
UO ŠS se je soglasno odločil, da bo sodeloval na Lisjakovem kotlu in organiziral srečelov ob zaključku
šolskega leta.
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Ad7 Predlogi in pobude, tekoča problematika:
Pod točko Ad7 ni bilo razprave.

Sestanek je bil zaključeni ob 8:00 uri.

V Račah, 6.10.2017
Zapisala:
Nina Pušnik

Predsednica UO Šolskega sklada:
Marina Koren Dvoršak
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