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ZAPISNIK UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ
KUNGOTA,
v četrtek, 3.3. 2016 ob 17.00
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uvodni pozdrav;
pregled sklepov zadnje seje;
finančno poročilo o zbranih sredstvih v koledarskem letu 2015;
program za porabo sredstev Šolskega sklada OŠ Kungota za leto 2016;
obravnava vlog za finančno pomoč;
razno.

K 1. točki
Gospod Geršovnik je pozdravil navzoče.
Gospa Hrast je povedala, da so bili vsi sklepi prejšnje seje upravnega odbora Šolskega
sklada realizirani.
K 2. točki
Gospa Hrast je podala finančno poročilo za leto 2015.
Poslovanje šolskega sklada od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 je priloga k zapisniku.
Ugotavljali smo, da starši zelo malo prispevajo v ŠS in iskali vzroke in primere dobrih
praks iz drugih šol. Morda bi dali staršem položnice z dopisom, kaj vse smo že naredili
in kaj želimo.
Starši tudi niso izkoristili ponujene pomoči za nakup učbenikov. Bojijo se, da bi presegli
kvoto in bi morali plačati davek. Zato smo se odločili, da bomo prihodnje leto pomoč za
učbenike zastavili drugače.
SKLEP:
Člani upravnega odbora ŠS smo bili seznanjeni s finančnim poročilom in smo
ga potrdili.
K 3. točki
Ga. Marjana Hrast je predstavila program pridobivanja in porabe sredstev ŠS za leto
2016. Program za pridobivanje in porabo sredstev v letu 2016 je priloga k zapisniku.
Gospa Dracun bo poskušala pridobiti nastop Tadeja Toša.
Še naprej se bomo trudili s prireditvami, zbiranjem papirja,..
Starši so predlagali, da bi delno plačali eno dejavnost vsem učencem, da vsi starši
opazijo in bodo na ta način morda tudi sami kaj prispevali v ŠS.

Gospod Geršovnik je predlagal, da bi v prihodnjem letu poiskali več dejavnosti, kjer bi
bili učenci uspešni in takšne dejavnosti bi podprl tudi ŠS.
Gospa Hrast je opozorila na problem, da učenci težko pokažejo uspešnost, ne želijo
izstopati. Delo ni vrednota. Učitelji bomo za nasvet prosili strokovnjaka, gospoda
Viljema Ščuko.
Problem je tudi z natrpanimi urniki.
Predlagali smo nakup kamere, fotoaparata, računalnika za obdelavo 3D gradiv.
Gospa Satler je predlagala, da ravnateljica na pedagoški konferenci predstavi mnenje
predstavnikov ŠS.
Dosežke naših učencev bi morali predstaviti na prireditvi, da vidijo vsi učenci in starši.
SKLEP:
Člani upravnega odbora Šolskega sklada se strinjajo s programom za
pridobivanje in porabo sredstev za leto 2016.
K 5. točki
Obravnavali smo tudi predlog, da bi učencem, ki se udeležijo Zimske šole v naravi,
plačali stroški avtobusa. Strošek avtobusa na učenca znaša okrog 30,00€.
Obravnavali smo vloge za finančno pomoč učencem pri plačilu Zimske šole v naravi.
Prispela je ena vloga, ki pa je bila zavrnjena, saj morajo starši dopolnitev vlogo. Vloga
za pomoč je priloga k zapisniku.
Obravnavali smo tudi vlogo za finančno pomoč pri plačilu položnice za mesec januar
2016. Vloga za pomoč je priloga k zapisniku.
SKLEP:
Člani ŠS so odobrili vlogo starša za plačilo položnice v višini 45.€ ter plačilo
avtobusnega prevoza v višini 30,00€ na učenca.
K 6. točki
Pogovor je nanesel tudi na neodzivnost staršev na vseh področjih! ( obisk predavanj za
starše, prireditev, tržnice za poklice,…)
Kaj narediti?
Kaj narediti za večjo motiviranost otrok?
G. Geršovnik je menil, da je vrstniški vzgled zelo pomemben, ko starejši učenci, ki so
uspešni, pomagajo in spodbujajo mlajše učence . Predlagal je, da bi morali razvijati
med vrstniško pomoč.
Ga. Hrast je člane upravnega odbora ŠS seznanila z aktivnostmi, ki potekajo zaradi
prireditve Koraki za korakce. Zbrana sredstva bomo porabili nakup za didaktičnih
pripomočkov.
Gospa Drecun je pozvala starše, da zbirajo otroške in mladinske knjige za šolsko
knjižnico, tudi zgoščenke in DVD risanke.

Ga. Hrast je člane seznanila , da so se straši naše šole prijazno odzvali na obvestilo o
pomoči pri zbiranju smučarske opreme. Za zimsko šolo v naravi so nekateri starši
posodili, nekateri pa celo podarili smučarsko opremo. Za vso pomoč in podporo se jim
iskreno zahvaljujemo.
Ga. Nataša Satler je članom predlagala, kako starše prijazno povabiti, da bi prispevali
prostovoljni prispevek v naš Šolski sklad. Povedala je, da je potrebno starše sproti
obvestiti, kakšno je delo ŠS, komu ali kaj pomagamo in morda bi več staršev
prispevalo prostovoljne prispevke s sklad.
SKLEP:
Člani upravnega odbora Šolskega sklada se strinjajo, da šola izstavi položnice
vsem staršem s prijaznim dopisom za pomoč.
Zapisala:
Milena Rataj
Predsednik upravnega odbora ŠS:
Aleksander Geršovnik
Zg. Kungota, 4. 3. 2016

