Upravni odbor šolskega sklada OŠ Rače
OSNOVNA ŠOLA RAČE
Grajski trg 1, 2327 RAČE

Davčna številka: 97890898
Matična številka: 5085292

Številka:

____/2012

11. oktober 2012

ZA P IS N IK
8. sestanka Upravnega odbora Šolskega sklada (UO ŠS) OŠ Rače, ki je bil v četrtek,
11.10.2012 ob 17.30, v sejni sobi športne dvorane OŠ Rače.
Dnevni red:
1.
Pregled in potrditev zapisnika 7. sestanka Upravnega odbora
2.
Odstop predsednice Upravnega odbora Šolskega sklada in izvolitev novega
3.
Pregled prošnje za donatorstvo Šolskemu skladu
4.
Sodelovanje Šolskega sklada na šolskem sejmu, ki bo 4.12.2012
5.
Razno
6.
Pregled prošenj za sredstva Šolskega sklada in vlog za socialno pomoč

Prisotni: Irena Marković, Nina Brezner, Ivanka Fingušt, Kristina Planjšek (do 2. točke),
Tomaž Seliškar, Natalia Varl, Klavdija Golobič Petek (do 5. točke), Iris Plečko (do 5.
točke)
K1
Pregled in potrditev zapisnika 7. sestanka Upravnega odbora
SKLEP 1:
Pregledali in potrdili smo zapisnik 7. sestanka Upravnega odbora.
K2
Odstop predsednice Upravnega odbora Šolskega sklada in izvolitev novega
Ga. Kristina Planjšek nas je po elektronski pošti obvestila, da iz osebnih razlogov
odstopa kot predsednica Upravnega odbora in izstopa iz UO Šolskega sklada OŠ
Rače.
SKLEP 2:
Upravni odbor se seznani z odstopno izjavo predsednice ge. Krstine Planjšek, ki
odstopa kot predsednica Upravnega odbora in kot članica Upravnega odbora
Šolskega sklada. Z odstopno izjavo Upravni odbor seznani Svet staršev.
Po drugi točki je ga. Kristina Planjšek zapustila sestanek. Vodenje sestanka prevzame
podpredsednica ga. Nina Brezner.
K3
Pregled prošnje za donatorstvo Šolskemu skladu
SKLEP 3:
Potrdimo vsebino in obliko prošnje za donatorstvo. Prošnja se pošlje
potencialnim donatorjem. Seznam prejemnikov pripravijo predstavniki staršev.
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K4
Sodelovanje Šolskega sklada na šolskem sejmu, ki bo 4.12.2012
SKLEP 4:
Upravni odbor se bo angažiral pri zbiranju predmetov za bolšji sejem.
Organizatorju in koordinatorki ge. Kseniji Pečnik bomo predlagali, da razmislijo
o spremljajočih aktivnostih (pevski zbor, predstavitev baletne šole, ipd.) in se
poskušajo dogovoriti z občino, da o sejmu obvesti krajane z nenaslovljeno
pošto.
K5:
Razno
SKLEP 5:
Na spletni strani se objavi dopolnjen Program Šolskega sklada za šolsko leto
2012/13.
SKLEP 6:
Na naslednji seji pregledamo izvajanje sklepov Upravnega odbora.
SKLEP 7:
Do naslednje seje, ki bo 27.11.2012 ob 17.30, pripravimo in uskladimo termine sej
Upravnega odbora.
SKLEP 8:
Termin naslednje seje in poziv staršem za oddajo vloge objavimo na spletni
strani. Učitelje se seznani, da naj si ogledajo spletno stran s termini naslednjih
sej z namenom, da bodo vloge pravočasno posredovane Upravnemu odboru.
Po 5. točki so gostje zapustili sestanek zaradi obravnave vlog za socialno pomoč.
K6:
Pregled prošenj za sredstva šolskega sklada in vlog za socialno pomoč
SKLEP 9:
Pregledali smo vloge. Odobritev ali zavrnitev vloge je zapisana na vlogi. Sklepe
pripravimo do pričetka naslednjega tedna in jih posredujemo vlagateljem.
Sklep 10:
Pregledali smo popolnost vlog za socialno pomoč. Sklepe pripravimo do
ponedeljka, 15.10.2012 in jih posredujemo vlagateljem ter šoli.
Sestanek je bil zaključen ob 19.45.
Zapisnik zapisal:
Tomaž Seliškar
Podpredsednica UO ŠS
Nina Brezner
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