Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Rače

OSNOVNA ŠOLA RAČE
Grajski trg 1, 2327 RAČE

Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292

Številka:

17. oktober 2013

____/2013

ZAPISNIK
16. sestanka Upravnega odbora Šolskega Sklada Osnovne šole Rače (v nadaljevanju: UO),
ki je bil v ponedeljek, 15.10.2013, ob 17.30 uri, v učilnici 4. a razreda v prvem nadstropju
Osnovne šole Rače.
Dnevni red:
1. Pregled prisotnosti in potrditev zapisnika 14. in 15. sestanka UO
1.a Potrditev sklepa korespondenčne seje (sprejem Poročila o poslovanju Šolskega sklada v
šolskem letu 2012/13 in sprejem Programa Šolskega sklada za šolsko leto 2013/14)
2. Pregled uspešnosti izvedbe vrtčevsko-šolskega piknika
3. Obravnava vlog za pridobitev sredstev Šolskega sklada (v nadaljevanju ŠS)
4. Pregled finančnega poslovanja ŠS v šolskem letu 2012/2013 ter stanje vplačil v ŠS za
tekoče šolsko leto 2013/2014
5. Razno
K1 Pregled prisotnosti in potrditev zapisnika 14. In 15. Sestanka UO
Podpredcednica je preverila prisotnost članov UO.
Prisotni: Tomaž Seliškar, Nina Brezner, Natalia Varl, Irena Marković, Barbara Jurički.
Opravičeno odsotni: Klavdija Golobič Petek, Ivanka Fingušt
Marija Zavernik (pomočnica ravnateljice) se je seji priključila po zaključeni pedagoški
konferenci ob 18.00. Tomaž Seliškar pove, da bo moral sestanek zapustiti ob 17.50 zaradi
udeležbe na seji Občinskega sveta Občine Rače-Fram.
SKLEP 1
Pregledali smo zapisnik 14. in 15. seje in ju potrdili.
K 1.a Potrditev sklepa korespondenčne seje (sprejem Poročila o poslovanju ŠS v šolskem
letu 2012/13 in sprejem Programa ŠS za šolsko leto 2013/14)
Tomaž Seliškar je povedal, da je Poročilo o poslovanju Šolskega sklada v šolskem letu
2012/13 in finančni načrt oziroma Program Šolskega sklada OŠ Rače za šolsko leto
2013/14, ki smo ga potrdili na dopisni seji na 1. Seji sveta staršev predstavila predsednica in
da pripomb na oba dokumenta ni bilo.
Sklep 2:
Potrjujemo sprejem Poročila o poslovanju ŠS v šolskem letu 2012/13 in Program ŠS za
šolsko leto 2013/14, ki smo ga v skladu z dogovorom na 15. seji sprejeli na dopisni
seji, ki je bila izvedena v času od 16. do 19. 9. 2013. Program ŠS za šolsko leto 2013/14
dopolnimo s podatki o številu vplačnikov in višini vplačil.

K 2 Pregled uspešnosti izvedbe vrtčevsko-šolskega piknika
Tomaž Seliškar pove, da je bil šolsko vrtčevski piknik uspešen v vseh pogledih in da je
organizacija potekala gladko in učinkovito. Posredoval je potrdilo o nakazilu 20 EUR, ki smo
jih prejeli po pikniku, sicer pa smo na pikniku zbrali 844 EUR sredstev in prejeli 100 EUR
donatorskih sredstev s strani PGD Rače.
Na pobudo Irene Marković smo odprli diskusijo glede socialnega položaja Romov. Ugotovili
smo, da je prvi vrsti reševanje zagotavljanja sredstev za šolanje Romov odgovornost na
strani ravnatelja in da se ne želimo vmešavati v dogovore, ki jih ima vodstvo šole s
posameznimi starši. Odločili smo se, da mu napišemo dopis v imenu ŠS. Pozanimali pa se
bomo tudi, kako je v LDN opredeljen njihov status.
Ob 17.50 je Tomaž Seliškar zapusti sestanek.
Ob 18.00 se je sestanku pridružila Marija Zavernik.
Sklep 3
Vodstvu zavoda predlagamo, da pripravi oceno potrebnih finančnih sredstev za
učence Rome po posameznih razredih, ki jih mora zagotoviti šola za vključitev
romskih otrok iz socialno ogroženih družin v nadstandardne dejavnosti.
Marija Zavernik bo preverila koliko šoli za Rome dodatno prispeva Ministrstvo za šolstvo,
izobraževanje in šport.
K 3 Obravnava vlog za pridobitev sredstev Šolskega sklada
Pregledali in obravnavali smo vloge delavcev šole za financiranje oz. sofinanciranje
nadstandardnih vsebin. Odobritev in višina odobrenih sredstev je zapisana na vlogi. Sklepe
pripravita do 18. 10. 2013 Barbara Jurički in Tomaž Seliškar. Obravnavo vlog za socialno
pomoč prestavimo na naslednji sestanek.
K 4 Pregled finančnega poslovanja ŠS v šolskem letu 2012/2013 ter stanje vplačil v ŠS
za tekoče šolsko leto 2013/2014
Podrobno smo pregledali finančno poslovanje ŠS v šolskem letu 2012/2013, ter stanje vplačil
ŠS za tekoče leto 2013/2014, preverjali in ugotavljali razlike ter skušali ugotoviti, čemu je
tako.
Sestanek je bil zaključen ob 19.30.

Zapisnik zapisala:
Barbara Jurički

predsednica UO ŠS
Klavdija Golobič Petek

