Šolski sklad OŠ Rače

OSNOVNA ŠOLA RAČE
Grajski trg 1, 2327 RAČE

Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292
30.04.2018

Marina Koren Dvoršak
sklicujem
44. sestanek UO Šolskega sklada OŠ RAČE (konstitutivni sestanek),
ki bo v četrtek, 03.05.2018, ob 17:00 uri v prostorih OŠ Rače (soba za mediacijo oz. po
dogovoru).
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled prisotnosti,
2. Določitev zapisnikarja,
3. Potrditev zapisnika 39., 41. in 43 sestanka UO,
4. Finančno poročilo 2017,
5. Organizacija srečelova ob zaključku prireditve OŠ Rače,
6. Srečanje s predstavniki predsednikov skupin v vrtcu OŠ Rače,
7. Udeležba na zaključku vrtca OŠ Rače,
8. Lisjakov kotel 2018,
9. Šolski/vrtčevski letopis 2017/2018,
9. Prejete vloge na UO,
10. Predlogi in pobude, tekoča problematika.

Lep pozdrav,
Marina Koren Dvoršak, l.r.

Vabljeni:
G. Primož Krašna
Ga. Kristina Milec
Ga. Nina Pušenjak
Ga. Barbara Bradač
Ga. Maja Semenič
Ga. Nina Pušnik

AD 5
Organizacija že tradicionalnega srečelova v sklopu zaključne prireditve na OŠ Rače. Ga.
Milec in G. Krašna prosim pridobita podatek, če je že znan datum. Informacija za zbiranje
dobitkov bi morala do staršev preko e-asistenta v tednu od 7.5.-11.5. Uporabimo lahko
lanske vsebine.
AD 6
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Padla je pobuda, da bi se srečali s predstavniki skupin vrtca OŠ Rače, da se obnovi
povezanost s straši in se pridobi povratna informacija za usmeritve financiranja
nadstandardnih dejavnosti, aktivnostih v naslednjem šolskem letu. Kaj si želijo starši? Kje
nas vidijo preveč, premalo? Srečanje podpira tudi ga. Brezner, ki bi se srečanja tudi
udeležila.
AD 7
Člani UO moramo sprejeti dokončno odločitev ali bomo sodelovali na zaključni prireditvi vrtca
OŠ Rače. Glede na to, da gre letos za drug koncept, kjer bo težje zbirati sredstva, bo moj
predlog, da letos dogodek izpustimo in po vseh letih nenehne prisotnosti pustimo otrokom in
zaposlenim, da izvedejo dogodek brez nas, brez stalnega zbiranja prispevkov.
AD 8
Lisjakov kotel bo letos 09.06.18. Organizator nas prisrčno vabi in je že potrdil, da lahko spet
sami kaj »prodajamo« na naši stojnici, pod enakimi pogoji kot lani. Veselijo se nas in naše
popestritve dogajanja.
Za prodajo po skupni kavi z nekaterimi člani smo prišli že do nekaj predlogov:
- Prodaja kave (lani je bilo kronično pomanjkanje po kavi med udeleženci),
- Prodaja paketkov keksov, ki bi jih spekli pri gospodinjskem pouku, morda v kuhinji
vrtca/šole,
- Dražba dresa NK Maribor s podpisom Martina Milca ali celotne ekipe (tukaj računamo
na pomoč ga. Kristine…) 
Ideje zberemo in se odločimo. Ga. Kristina in g. Krašna prosim preverita pri kuharju na šoli,
če je spet pripravljen sodelovati, seveda vabljena tudi celotna lanska ekipa hišnikov in
ostalih.
AD 9
Uredniške odbore obeh letopisov moramo opozoriti, da ne pozabijo jasno napisati, da izdajo
letopisa financira Šolski sklad. V kolikor postavitev dopušča, bi lahko dodali dodatne strani,
kjer bi objavili fotografije akcij sklada in tudi naš nagovor (g. Krašna, Ga. Kristina, ga.
Pušenjak).
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