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Komenda, 3.10.2012

ZAPISNIK
1. seje UO Šolskega sklada OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2012/2013. Seja je
potekala v ponedeljek, 2.10.2012 s pričetkom ob 18. uri.
Prisotni:
- člani UO: Darko Korbar, Polona Razpotnik, Jurij Osterman, Andreja Črtanec,
Danica Kuhar, Saša Progar;
- ravnateljica: Mira Rek

Dnevni red:
1. Finančno poročilo na začetku šolskega leta 2012/13
2. Uvedba prispevka za Šolski sklad preko položnic
3. Šolska veselica
4. Pobude in predlogi.

Ad 1
POSTAVKA

Začetno stanje
8.3.2012

SREDSTVA NAMENJENA

SREDSTVA NAMENJENA

SKUPAJ SREDSTVA

ZA FINANCIRANJE

SOCIALNI POMOČI

ŠOLSKEGA SKLADA

NADSTANDARDA

UČENCEM

V EUR

V EUR

V EUR

288,55

3.979,54

4.268,09

donacija Konjeniški
klub 14.3.2012

500,00

500,00

donacija Petrol
31.7.2012

400,00

400,00

prisp.staršev - šolska
veselica 19.6.2012

2.353,65

2.353,65

4.707,30

skupaj prilivi

3.542,20

6.151,19

9.875,39

nastop Adija Smolarja
na šolski veselici

-400,00

-400,00

pomoč pri plačilu
ŠD, KD, ND

-842,60

-842,60

-713,15

-713,15

-400,00

-1.555,75

-1.955,75

3.142,20

4.777,44

7.919,64

pomoč pri plačilu za zimsko
šolo v naravi

skupaj odlivi

stanje na dan 25.9.2012

Sklep:
V tem šolskem letu bomo del sredstev namenili nakupu garderobnih omaric,
financiranje filmske predstave v mesecu decembru za vse razrede. Razdelitev sredstev
za socialno pomoč se prepusti presoji Šolske svetovalne službe.
Ad 2
Na seji Sveta staršev smo dobili dovolj glasov za zbiranje prispevkov za Šolski sklad tudi
preko položnic. Staršem bomo poslali obvestilo o prispevku. Na obvestilu se bodo starši
lahko odločali o več možnostih:
- prispevati mesečno 2,00 eur
- prispevati v enkratnem znesku __________ eur
- nič prispevati

Obvestilo otroci vrnejo razrednikom in na podlagi izjave se staršem izda položnica.
Ad 3
Šolska veselica bo v tem šolskem letu ponovno v soboto in sicer 1.6.2013. Za Šolsko
veselico bomo spet povabili starše, kateri so pripravljeni pomagati, ter tudi razrednike
oz. učitelje. Sestanek z učitelji bomo izvedli v dopoldanskem terminu, sestanek s starši
pa 23.10.2012 ob 18. uri. Predlagamo, da razredniki izvolijo tudi svojo delovno ekipo, ki
se bo udeležila sestankov za Šolsko veselico.

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.

Zapisala:
Polona Razpotnik

Predsednica Šolskega sklada:
Polona Razpotnik

