Upravni odbor šolskega sklada OŠ Rače

OSNOVNA ŠOLA RAČE
Davčna številka: 97890898

Grajski trg 1, 2327 RAČE

Matična številka: 5085292

Številka:

28. november 2012

____/2012

Z APISNIK
9. sestanek Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Rače, ki je bil v torek, 27.11.2012 ob
18.00, v sejni sobi pri športni dvorani OŠ Rače,
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled prisotnosti in potrditev zapisnika 8. sestanka Upravnega odbora
Potrditev novih članov UO Šolskega sklada
Sprejem odstopne izjave podpredsednice UO Šolskega sklada
Izvolitev vodstva UO Šolskega sklada
Poročilo članov o aktivnostih za božično-novoletno šolsko prireditev-bolšji sejem
Obravnava vlog za pridobitev sredstev Šolskega sklada
Predlogi kriterijev za dodeljevanje socialne pomoči iz sredstev sklada ter sprejem
kriterijev
8. Razno

Potrdili smo dnevni red, iz katerega se izloči 7. točka, ker so, kriteriji za dodeljevanje socialne
pomoči iz sredstev sklada določeni z »Pravilnikom o kriterijih za dodeljevanje finančne
pomoči iz šolskega sklada osnovne šole Rače«, sprejetega 19.09.2012 na UO Šolskega
sklada.
K1
Pregled prisotnosti in potrditev zapisnika 8. sestanka Upravnega odbora
Prisotni: ga. Irena Marković, ga. Nina Brezner, g.Tomaž Seliškar, ga. Klavdija Golobič Petek,
ga. Barabara Jurički, ga. Iris Plečko (do točke 6)
Upravičeno odsotni: ga. Natalia Varl, ga. Ivanka Fingušt
SKLEP 1
Pregledali in potrdili smo zapisnik 8. Sestanka Upravnega odbora, ter ugotovili, da
nekateri sklepi niso bili realizirani.
SKLEP 2
G. Seliškar objavi dopolnjen programa Šolskega sklada na spletni strani Šolskega
sklada na strani Osnovne šole Rače, do 30.11.2012 .
SKLEP 3
Nerealizirani sklepi iz prejšnje seje, pod sklepom št. 9 in 10, se realizirajo v najkrajšem
možnem času.
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K2
Potrditev novih članov UO Šolskega sklada
SKLEP 4
Upravni odbor potrdi novo članico go. Jurički Barbara, ki jo je predlagal Svet staršev
Osnovne šole Rače.
K3
Sprejem odstopne izjave podpredsednice UO Šolskega sklada
Ga. Breznar Nina na sestanku poda pisno odstopno izjavo iz mesta podpredsednice UO
Šolskega sklada, ostaja pa članica UO Šolskega sklada.
SKLEP 5
Upravni odbor se seznani z odstopno izjavo podpredsednice ge.Brezner Nine, ki
odstopa kot podpredsednica Upravnega odbora, ostaja pa, kot članica Upravnega
odbora Šolskega sklada.
SKLEP 6
Upravni odbor šolskega sklada poziva Svet šole, da na naslednji seji Sveta šole, ki bo
v mesecu decembru, predlaga novega člana/ico, za zamenjavo go. Fingušt Ivanke, ki
je odsotna zaradi zdravstvenih težav.
K4
Izvolitev vodstva UO Šolskega sklada
SKLEP 7
Upravni odbor soglasno potrdi novo predsednico Upravnega odbora šolskega sklada,
ki je od 27.11.2012 dalje Klavdija Golobič Petek in podpredsednico go. Jurički Barbaro.
Po izvolitvi prevzame vodenje sestanka predsednica Klavdija Golobič Petek.
K5
Poročilo članov o aktivnostih za božično-novoletno šolsko prireditev-bolšji sejem
Člani se dogovorimo, kaj bomo pripravili na sejmu, o pripravi miz in pogrinjka ter se časovno
uskladimo glede prisotnosti na naši stojnici.
K6
Obravnava vlog za pridobitev sredstev Šolskega sklada
SKLEP 8
Pregledali smo prošnje za sredstva Šolskega sklada in vloge za socialno pomoč ter
njihovo popolnost. Odobritev ali zavrnitev prošenje oz. vloge je zapisana na sami
prošnji oz. vlogi. Sklepe pripravimo do pričetka naslednjega tedna in jih posredujemo
vlagateljem oz. šoli.
K7
Razno
SKLEP 9
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Upravni odbor Šolskega sklada se ponovno sestane dne 26.02.2013 ob 17 h. Omenjeni
termin seje se objavi na spletni strani šole. Prav tako, poziv staršem in učiteljem za
pravočasno oddajo vlog oz. prošenj.
Sestanek je bil zaključen ob 19.55.
Zapisnik zapisal:
Klavdija Golobič Petek

Upravni odbor Šolskega sklada
predsednica
Klavdija Golobič Petek
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