Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda
Tel: 01 7247 150, fax: 01 8341 710, e-pošta: o-komenda.lj@guest.arnes.si

Komenda, 16. 10. 2015

ZAPISNIK
1. seje UO Šolskega sklada OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2015/2016. Seja je
potekala v ponedeljek, 15. 10. 2013 s pričetkom ob 17.00 uri.
Prisotni:
- člani UO: Darko Korbar, Polona Razpotnik, Danica Kuhar, Franci Marolt
- ravnateljica: Mira Rek

Dnevni red:
1. Potrditev finančnega poročila za šolsko leto 2014/15
2. Načrti ŠS v šolskem letu 2015/16
3. Pobude in predlogi.
Ad 1
Glej prilogo k zapisniku. Potrdili smo finančno poročilo ŠS za šolsko leto 2014/15.
Ad 2
Zbiranje finančnih sredstev bo letos potekalo preko:
POLOŽNIC: tudi letos bo zbiranje denarja za Šolski sklad potekalo preko položnic. V
mesecu novembru. Staršem bomo poslali pristopno izjavo o prispevku. Na izjavi se bodo
starši lahko odločali o več možnostih:
- prispevati 2 x letno po 10,00 eur
- prispevati v enkratnem znesku __________ eur
- nič prispevati.
Pristopno izjavo otroci vrnejo razrednikom ali na elektronski naslov šolskega sklada in na
podlagi izjave se staršem izda položnica;
In
Naše prireditve, ŠOLSKA VESELICA. Datum letošnje prireditve je petek, 3. junij 2016.

Pri pregledu finančnega poročila se je UO odločil, da se razporedijo denarna sredstva in
sicer:
- sredstva namenjena socialni pomoči otrokom 4.500,00 eur
- sredstva za financiranje nadstandarda 3.488,87 eur.
Vodstvo šole predlaga naslednje prispevke za letošnje leto:
- prispevek pri nakupu knjig za šolski knjižnici (1.000,00)
- prispevek pri nakupu računalnikov za šolo v Mostah (1.500,00).
- prispevek ŠS za socialno šibke otroke.
Ad 3
Letošnja prireditev, Šolska veselica, bo v petek 3. junija. UO se nagiba že dobro vpeljani
praksi izpred prejšnjih let. Ker ima šola v svojem letnem programu zanimive projekte, bi
poskusili njih vključiti v prireditev ( Fit4kids, bralna pismenost, …). Na prireditvi se lahko
predstavijo interesne dejavnosti, ki delujejo na šoli. Več o sami vsebini na naslednji seji
ŠS.

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Zapisala:
Polona Razpotnik

Predsednica Šolskega sklada:
Polona Razpotnik

