Upravni odbor šolskega sklada OŠ Rače
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ZAPISNIK
20. sestanek Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Rače, ki je bil v sredo,
12.02.2014, ob 17.00, v učilnici angleščine v prvem nadstropju,
z naslednjim dnevnim redom:
1.
2.
3.
4.

Pregled prisotnosti in potrditev dnevnega reda
Priprava finančnega poročila poslovanja UO ŠS ob izteku mandata
Seznanitev z novim UO ŠŠ in izvolitev predsednika in podpredsednika UO ŠS
Razno

Potrdili smo dnevni red i preverili prisotnost članov.
K1
Pregled prisotnosti in potrdili dnevni red 20. Sestanka UO ŠS
Prisotni: ga. Irena Marković, ga. Nina Brezner, g.Tomaž Seliškar, ga. Klavdija Golobič Petek,
ga. Barabara Jurički, ga. Natalia Varl, ga.Janja Pučko, ga. Zavernik Marija
K2
SKLEP 1
Finančno poročilo ob zaključku mandata sedanjega UO ŠS se pripravi v tednu dni in
se priloži kot priloga k zapisniku Sveta staršev.
K3
Razpravljamo o delitvi finančnih sredstev pridobljenih na pikniku (816 evrov) in preko
donacij v mesecu decembru (1400 evrov).
SKLEP2
Prejete donacije razdelimo; 400 evrov namenimo Vrtcu Rače in 1000 evrov OŠ Rače.
Sredstva iz piknika pa delimo na pol-407 evrov namenimo Vrtcu Rače in 407 evrov OŠ
Rače
K3
Potrditev novih članov UO Šolskega sklada, go. Janje Pučko in izvolitev novega predsednika
in podpredsednika UO ŠS.
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SKLEP 3
Upravni odbor potrdi novo članico go. Janjo Pučko, ki jo je predlagal Učiteljski zbor
Osnovne šole Rače.
K4
Izvolitev vodstva UO Šolskega sklada
SKLEP 4
Upravni odbor soglasno potrdi novo predsednico Upravnega odbora šolskega sklada,
ki je od 20.2.2014 dalje Klavdija Golobič Petek in podpredsednico go. Jurički Barbaro.
K5
Obravnava vlog za pridobitev sredstev Šolskega sklada
SKLEP 5
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.
SKLEP 6
Finančna sredstva namenjena za prevoz v vrtcu 200 evrov -planirana po Programu ŠS
OŠ Rače 2013/2014, namenimo za prevoz šole v naravi.
K7
Razno
UO ŠS se strinja, da bomo se naprej sodelovali v raznih aktivnostih. Tako se bomo udeležili
17.5.2014 prireditve v Brezulski jami, pod okriljem OŠ Rače.
Sestanek je bil zaključen ob 18.55h
Zapisnik zapisal:
Klavdija Golobič Petek

Upravni odbor Šolskega sklada
predsednica
Klavdija Golobič Petek
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