Šolski sklad OŠ Rače

OSNOVNA ŠOLA RAČE
Grajski trg 1, 2327 RAČE

Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292
13.10.2017

Marina Koren Dvoršak
sklicujem

39. sestanek UO Šolskega sklada OŠ RAČE,

ki bo v ponedeljek, 16.10.2017, ob 17:00 uri v zbornici vrtca OŠ Rače.
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled prisotnosti,
2. Določitev zapisnikarja,
3. Pregled in potrditev zapisnika 37. in 38. sestanka UO Šolskega sklada OŠ Rače,
4. Pregled obsega predvidenih vplačil v Šolski sklad za šolsko leto 2017/2018 (vrtec) ,
5. Pregled vlog naslovljenih na Šolski sklad OŠ Rače (vrtec),
6. Priprava letnega načrta dela Šolskega sklada za šolsko leto 2017/2018,
7. Predlogi in pobude, tekoča problematika.

Lep pozdrav,
Marina Koren Dvoršak, l.r.

Vabljeni:
Ga. Romana Zupančič
G. Aleš Požgan
Ga. Petra Ornik
Ga. Barbara Bradač
Ga. Maja Semenič
Ga. Nina Pušnik
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ZAPISNIK

39. sestanka UO Šolskega sklada OŠ RAČE,

ki je bil v ponedeljek, 16.10.2017, ob 17:00 uri v zbornici vrtca OŠ Rače.
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled prisotnosti,
2. Določitev zapisnikarja,
3. Pregled in potrditev zapisnika 37. in 38. sestanka UO Šolskega sklada OŠ Rače,
4. Pregled obsega predvidenih vplačil v Šolski sklad za šolsko leto 2017/2018 (vrtec),
5. Pregled vlog naslovljenih na Šolski sklad OŠ Rače (vrtec),
6. Priprava letnega načrta dela Šolskega sklada za šolsko leto 2017/2018,
7. Predlogi in pobude, tekoča problematika.

Ad1
Pregled prisotnosti
Romana Zupančič, Marina Koren Dvoršak, Barbara Bradač, Nina Pušnik
Ad2
Določitev zapisnikarja
Za zapisnikarja se določi Barbara Bradač
Ad3
Pregled in potrditev zapisnika 37. in 38. sestanka UO Šolskega sklada OŠ Rače
Oba zapisnika se potrdita. Vendar nekateri sklepi se dopolnijo z dodatnimi pojasnili. In sicer:
Pri sklepu št. 3, ki je bil sprejet na 37. sestanku UO Šolskega sklada OŠ Rače, je bil Šolski sklad mnenja,
da se naj v aktivnosti organiziranega Srednjeveškega tabora za OŠ, ki ga je delno financiral tudi Šolski
sklade, vključi tudi otroke Vrtca pri OŠ Rače in bi Šolski sklad v tem primeru tudi sofinanciral 3 EUR/na
otroka nastalih stroškov.
Romana Zupančič, predstavnica šole pojasni, da vključitve otrok vrtca v aktivnosti Srednjeveškega
tabora ni dopuščala organizacija.
Ob tem so članice mnenja, da je bila udeležba na Lisjakovem kotlu izjemno uspešna, zato bi jo
prihodnje leto radi ponovili.
Nanašujoč se na zapisnik 38. sestanka UO Šolskega sklada OŠ Rače.
Izdati je potrebno ločene sklepe o financiranju dejavnosti iz sredstev Šolskega sklada, nanašujoč se na
sklep št. 1 iz zapisnika 38. sestanka UO Šolskega sklada OŠ Rače.
Izdati je potrebno dopolnilni sklep št. 3, ki se nanaša, da se iz sredstev Šolskega sklada obogatijo
nadstandardni pripomočki za jutranje varstvo in sicer, koliko je bil skupni strošek/znesek financiranja
teh pripomočkov.
Pri sklepu št. 4 je bil ugotovljen šum v komunikaciji z vodstvom vrtca, zato se vodstvo vrtca ponovno
pozove, da pripravi poročilo o obsegu porabljenih sredstev po programu dela Šolskega sklada za
tekoče šolsko leto.
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Dopolnitev za sklep št. 5. UO se je seznanil z idejo šole, da se šolsko glasilo Frkolin prodaja skupaj z
bombažno vrečko ŠS po enotni ceni 5 evrov. Idejo smo smo člani UO ŠS podprli. Sklep ni bil realiziran,
saj se Frkolin ni prodajal, zato tudi vrečk nismo podarili.
Ad4
Pregled obsega predvidenih vplačil v Šolski sklad za šolsko leto 2017/2018 (vrtec)
Predvideni prihodki, vplačil staršev v šolskem letu 2017/2018 so 3480 evrov.
Ad5
Pregled vlog naslovljenih na Šolski sklad OŠ Rače (vrtec),
V šolskem letu 2017/2018 se iz sredstev Šolskega sklada nameni:
700 evrov za socialno šibke
500 evrov za izdajo letopisa
325 evrov za ogled lutkovne predstave za Lunice, Mavrice, Zvezdice (predlaga vrtec)
726 evrov za ogled lutkovne predstave v Lutkovnem gledališču Maribor (predstava+prevoz, za Komete,
Mehurčke, Kapljice, Oblački, Snežinke, Sončki)
250 evrov za obisk pisateljice Anje Štefan v okviru projekta Malček Bralček
210 evrov za obisk Pionirske knjižnice, Umetnostne galerije Maribor za otroke skupin Kapljice,
Mehurčki in Kometi
Jezikovne kopeli letos v vrtcu ni
Sklep št. 1
UO Šolskega sklada potrdi vse predvidene aktivnosti vrtca, ki se bodo financirale iz sredstev ŠS.
Kot vsakič smo tudi tokrat razpravljali, da prejmemo zelo malo vlog za finančno pomoč s strani staršev
in smo razpravljali, kako doseči starše, ki bi jim pomoč ŠS prišla prav. Zavedamo se, da gre za občutljivo
temo. Razmišljamo o tem, da bi pravila o dodelitvi finančne pomoči dopolnili, da ŠS odobri finančno
pomoč v izrednih primerih, ko starš nenadoma ostane brez zaposlitve, da bi premostil začetno krizo ali
ob nenadni smrti v ožji družini…
Ad6
Priprava letnega načrta dela Šolskega sklada za šolsko leto 2017/2018
UO ŠS z veseljem sprejme pobudo podjetja Pojzedon Turizem. Ta bo 22.12. 2017 organiziral Gala
koncert Helene Blagne in Tereze Kesovije v Športni dvorani OŠ Rače. Del sredstev od prodanih kart bo
organizator podaril Šolskemu skladu Rače.
Sklep št. 2
Organizator Pozejdon turizem bo 22.12. 2017 organiziral Gala koncert Helene Blagne in Tereze
Kesovije v Športni dvorani OŠ Rače. Del sredstev od prodanih kart bo organizator podaril Šolskemu
skladu Rače.
Vrtec seznani UO Šolskega sklada, da bo sklopu božičnega sejma in pohoda z lučkami, bo 15.12.2017
knjižni sejem na stojnici pred gradom Rače.
Vrtec seznani UO Šolskega sklada, da bo zaključek vrtčevskega leta 2017/2018 gibalno usmerjen in bo
potekala Smehčeva olimpijada.
Barbara Bradač predlaga, da bi UO ŠS, ob sodelovanju in podpori OŠ Rače, v občini Rače-Fram za
otroke organiziral pustovanje za celotno občino. Podrobnosti še moramo doreči, vendar se člani
strinjajo z idejo o organizaciji pustovanja.
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Sklep št. 3
UO ŠS bo pristopil k organizaciji pustovanja februarja 2018.
Iz Društva Za boljši svet so se tudi letos obrnili na šolo. Priskrbeli bi voščilnice, in od vsake prodane
voščilnice bi namenili določena sredstva za ŠS (25%).
Za ogled kakšne njihove (društvene) predstave šoli/vrtcu v tem primeru tudi podarijo 34,20 evra v
dobro. Ogled predstave je okoli 300 evrov.
Lani oziroma konec leta 2016 je iz cele šole 9 otrok kupilo voščilnice in na račun šole za ŠS je bilo
nakazanih 25,60 evra.
Letos smo se odločili, da bomo k projektu aktivneje pristopili.
Ad7
Predlogi in pobude, tekoča problematika.
Ni bilo.
V Račah, 17.10.2017
Zapisala:
Barbara Bradač

Predsednica UO Šolskega sklada:
Marina Koren Dvoršak
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