ZAPISNIK 1. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ KUNGOTA, KI JE
BIL 18. 4. 2013 V PROSTORIH ŠOLE
Prisotni: Marjana Hrast, Lidija Pulko, Milena Rataj,Tatjana Mali,
Aleksander Geršovnik, Mitja Mithans, Bogomir Valdhuber. Povabljena je
bila tudi članica Sveta zavoda – ga. Tabak, ki pa se sestanka žal ni
udeležila.
Dnevni red:
1. izvolitev predsednika, namestnika
Upravnega odbora Šolskega sklada
2. pravila za delovanje ŠS
3. predlog programa za porabo sredstev
4. razno

in

stalnega

zapisnikarja

AD 1
Ga. Hrast je pozdravila vse navzoče in predlagala, da bi se v bodoče
obveščali po elektronski pošti. Vsi predstavniki sklada so se s tem
predlogom strinjali (lista prisotnosti z e-mail naslovi ter telefonskimi
številkami).
Sledile so volitve za predsednika Upravnega odbora ŠS, za namestnika in
stalnega zapisnikarja. Za predsednika je bil izvoljen g. Aleksander
Geršovnik, za njegovo namestnico ga. Lidija Pulko in za zapisničarko ga.
Mileno Rataj.
AD 2
Ga. Hrast je predstavila Pravilnik Šolskega sklada OŠ Kungota (priloga
zapisniku). Člani Upravnega odbora ŠS so bili mnenja, da je potrebno v
Pravilniku Šolskega sklada spremeniti 15. člen, ki govori o sestavi -Upravnega odbora, in se glasi: "Upravni odbor sestavljajo trije
predstavniki javnega zavoda in štirje predstavniki staršev." Zaradi
obveščenosti o delovanju ŠS so predlagali, da bi v Upravnem odboru bili
starši iz vsakega oddelka, se pravi trinajst članov.
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SKLEP:
• Vsi predstavniki Upravnega odbora ŠS so se strinjali o spremembi
15. člena, ki se po novem glasi:
"Upravni odbor sestavljajo:
• trije predstavniki javnega zavoda, ki ga predlaga Svet
zavoda in
• trinajst predstavnikov staršev, ki jih predlaga Svet
staršev."
• Pravilnik Šolskega sklada je bil sprejet 18. 4. 2013.
AD 3
Ga. Hrast je podala predlog programa za pridobivanje in porabo sredstev
ŠS. Predstavnike je seznanila, da naj bi se v Šolski sklad prenesla vsa
zbrana sredstva iz donacij, dejavnosti lutkovne skupine in pevskega zbora,
humanitarni projekt ter zbiranje starega papirja. Seznanili so se, kako
bodo pridobivali sredstva v tem letu in kako jih bodo porabljali.
V letošnjem letu se bo lahko iz Šolskega sklada plačalo socialno šibkejšim
učencem za:
-zaključne ekskurzije in
-šolo v naravi.
Predstavniki Upravnega odbora ŠS so bili seznanjeni
seznamom za pomoč socialno ogroženim učencem.

z

imenskim

SKLEP:
• Vsa sredstva zbrana iz donacij, dejavnosti lutkovne skupine in
pevskega zbora, humanitarni projekt ter zbiranje starega papirja se
prenesejo v novoustanovljeni Šolski sklad.
• Iz sklada se lahko porabijo sredstva za socialno ogrožene učence
zaradi donacij za te namene in projekta humanitarnost.
Starši so še podali različne predloge za pridobivanje sredstev. Predlogi o
pridobivanju sredstev:
 Ga. Mali je povedala, da njihova ravnateljica na začetku šolskega
leta razdeli kuverte, starši se sami odločijo, koliko bodo prispevali.
 G. Mithans je dodal, da je potrebno obvestiti vse krajane v občini, da
šola zbira star papir in določiti zbirno mesto.
Predstavniki Upravnega odbora ŠS so predlagali še:
 da bi na novoletnem koncertu z bazarjem uvedli prostovoljno
vstopnino,
 donatorje,
 predstavitev staršem (starši dajejo predloge, aktivno sodelovanje
staršev),
 da bi učenci bolj pogosto nastopali z aktivnostmi (razne prireditve v
kraju in izven njega) in z izdelki.
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AD 4
Na prvem roditeljskem sestanku se bo natančno in skrbno predstavilo
delovanje Šolskega sklada ter seznanilo starše, kako aktivno sodelovati.

Zapisala:
Milena Rataj

Predsednik Upravnega odbora ŠS:
Aleksander Geršovnik
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