ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C. Toneta Tomšiča 5
4270 JESENICE

ZAPISNIK 9. SESTANKA ŠOLSKEGA SKLADA
Predstavniki Šolskega sklada smo se dne 17. 11. 2010 ob 18. uri sestali na 9. sestanku in
obravnavali naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika prejšnje seje
Predstavitev še ostalih novih predstavnikov v upravnem odboru sklada
Konstituiranje novega upravnega odbora Šolskega sklada
Razrešitev starega upravnega odbora
Načrtovanje dela in aktivnosti za naprej – predlogi za izdelavo plana dela za letošnje
šol. leto
6. Pregled in popravki členov Pravil delovanja Šolskega sklada
7. Predlogi in razdelitev nalog
8. Razno

Prisotni: Roman Berginc, Petra Hrovat, Svetlana Krstevski, Barbara Lakota, Renata Magnik
Lavtižar, Darja Nagode, Monika Novak, Barbara Udrih, Mateja Vahčič.
Opravičeno odsotne: Irena Reškovac, Edita Šabanović, Irenca Krivec.
Ad 1. ) Pregled zapisnika prejšnje seje
SKLEP: Zapisnik se sprejme brez pripomb.
Ad 2. ) Predstavitev še ostalih novih predstavnikov v upravnem odboru sklada
Predsednica Darja Nagode je predstavila novo članico go. Svetlano Krstevski, ki se je javila k
sodelovanju na sestanku Sveta staršev in ki je na prejšnjem sestanku ni bilo. Njej smo se
predstavili tudi ostali stari in novi člani UO.
Ad 3. ) Konstituiranje novega upravnega odbora Šolskega sklada
Mandat članov UO sklada je dve leti, zato se je letos moral konstituirati nov UO. Dva člana
ostajata še iz prejšnjega mandata, ostalih pet članov je novih.
Predlagani oz. imenovani člani novega UO šolskega sklada so:
• s strani staršev: ga. Edita Šabanović, ga. Barbara Lakota; ga. Svetlana Krstevski in ga.
Irenca Krivec
• s strani predstavnikov šole: ga. Petra Hrovat, ga. Mateja Vahčič in ga. Irena Reškovac
SKLEP: Izmed novih članov UO smo imenovali za predsednico: go. Edito Šabanović, za
podpredsednico go. Petro Hrovat in stalnega zapisnikarja go. Barbaro Lakota.
Novi člani z imenovanji soglašajo, dokončno bo nov UO šolskega sklada potrjen tudi na
sestanku Sveta staršev in Sveta šole.

Ad 4. ) Razrešitev starega upravnega odbora
Predsednica Darja Nagode se je starim članom upravnega odbora zahvalila za aktivno
sodelovanje in odgovoren pristop, vsi smo mnenja, da smo v tem času naredili pomembno
delo – od same ustanovitve Šolskega sklada do delovanja v smeri pridobivanja sredstev ter
porabe le-teh v prave namene. Pomembno je tudi, da je Šolski sklad kot upravno telo šole s
svojim delovanjem postal prepoznaven navzven.
Prav tako je predsednica uspešno delo zaželela tudi novim članom upravnega odbora
Šolskega sklada.
SKLEP: Stari upravni odbor je razrešen, vodstvo sklada prevzame nov UO. Vsa dosedanja
dokumentacija o delu in dogovorih šolskega sklada bo posredovana novemu UO.
Ad 5. ) Načrtovanje dela in aktivnosti za naprej – predlogi za izdelavo plana dela za letošnje
šol. leto
Potrebno je narediti plan dela za tekoče šol. leto. Že na samem sestanku je bilo slišati nekaj
predlogov glede pridobivanja sredstev in tudi namenske porabe sredstev sklada.
Predlogi glede pridobivanja sredstev:
• izdelava novoletnih voščilnic (, lahko tudi magnetov in okraskov) – aktivnosti že tečejo
• spomladanska papirna akcija
• ev. kakšna prošnja za donacijo
Predlogi glede porabe sredstev:
• določen delež sredstev sklada se nameni za pomoč socialno šibkim učencem
(pogovarjali smo se o višini caa. 10% letnega dohodka sklada)
• določen delež sredstev sklada se nameni za pomoč tehnično nadarjenim učencem
(predlog učiteljice K. Horvat - priloga)
• nabava garderobnih omaric za razredno stopnjo (projekt naj bi se realiziral v 2-3 letih)
• nabava zimske športne opreme, ki bi si jo učenci lahko izposodili na šoli za eno sezono
(potreben pogovor z učitelji športne vzgoje in ravnateljem o smiselnosti tega
predloga)
SKLEP: Vse te predloge je še potrebno pretehtati in se o tem pogovoriti tudi z delavci šole in
ravnateljem. Člani upravnega odbora so že na današnjem sestanku sklenili, da se odobrijo
sredstva sklada za pomoč pri izvedbi delavnic za tehnično nadarjene učence (predlog ge. K.
Horvat), da bo lahko začela z izvajanjem le-teh.
Ad 6.) Pregled in popravki členov Pravil delovanja Šolskega sklada
Predsednica Darja Nagode je predlagala spremembe 18., 19. in 21. člena Pravil, popravki so
priloga zapisniku. (glej rdeči tisk)
SKLEP: Predlagane spremembe smo vsi prisotni člani soglasno potrdili.
Popravljena pravila se na vpogled posreduje tudi ravnatelju in se ga zaprosi za povratno
mnenje oz. soglasje. Ko bo konsenz dosežen, popravljena pravila izobesimo na oglasni deski
šole in jih objavimo na šolski spletni strani. Začnejo veljati z objavo.

Ad 7.) Predlogi in razdelitev nalog

Glede naročila novoletnih voščilnic je na vezi z go. Knez barbara Udrih.
Ravnatelj nam da številko, koliko voščilnic potrebujemo za Občino Jesenice.
Edito Šabanović obvestimo, naj naroči nalepkice z logotipom sklada za na čestitke.
Barbara Udrih takoj naslednji dan poizve za ceno in število nalepk, ki smo jih naročili
lansko leto.
• Novoletne čestitke bomo prodajali na stojnicah na dan, ko so na šoli v mesecu
decembru govorilne ure, to je torek, 14. 12. 2010. Člani se dogovorijo, kdo bo
prisoten ob stojnicah poleg učencev.
• Zaželjeno je, da bi informacije o prodaji novoletnih čestitk objavili na spletni strani
šole in na šolskih oglasih (vsaj na razredni stopnji, kjer jih starši berejo).

•
•
•
•

Ad 8.) Razno
• Pet učiteljic se je udeležilo delavnic o izdelovanju novoletnih voščilnic pri Damjan
Design in bile so zadovoljne ter izdelavo le-teh predstavile na šoli tudi ostalim
zainteresiranim.
• Ponovno je beseda nanesla na potrebo učiteljev in učiteljic po boljši usposobljenosti
za nudenje ustrezne prve pomoči učencem, ki imajo določene zdravstvene
posebnosti. Na šoli je vedno več takih učencev, katerih zdravstveno stanje zahteva
neko dodatno usposobljenost učiteljev, ki so za te učence odgovorni za čas, ki ga le-ti
preživijo v šoli. Obnovitev znanj nudenja prve pomoči bi bila s strani učiteljev
zaželjena. Željo bomo preko tega zapisnika posredovali ravnatelju šole.
Sestanek se je zaključil od 20.00 uri.
Zapisala: Barbara Udrih

Predsednica: Darja Nagode

Prilogi:
- Ploga ge. Katrce Horvat za pomoč pri izvedbi delavnic za tehnično nadarjene učence
- Spremembe Pravil Šolskega sklada Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice
(popravki in dopolnitve z dne 17.11.2010)

-

