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Komenda, 10. 10. 2018

ZAPISNIK
2. seje UO Šolskega sklada OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2018/2019. Seja je
potekala v sredo, 10. 10. 2018, s pričetkom ob 18.00 uri.
Prisotni:
- člani UO: Bea De Cecco, Franc Marolt, Tatjana Zorman in Petra Starovasnik
- pomočnica ravnateljice: Barbara Janežič Bizant
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. seje UO Šolskega sklada za šolsko leto 2018/2019;
2. Pregled finančnega poročila ŠS za šolsko leto 2017/18 in načrt dela za šolsko leto
2018/2019;
3. Šolska veselica;
4. Pobude in predlogi.
K 1)
Člani UO Šolskega sklada so soglasno potrdili zapisnik 1. seje UO Šolskega sklada za
šolsko leto 2018/2019.

K 2))
Glej prilogo k zapisniku.
Soglasno smo potrdili finančno poročilo ŠS za šolsko leto 2017/18.
Člani UO ŠS smo soglasno potrdili prispevek Šolskega sklada za plačilo 1. in 2. obroka SIO
2020, nakup opreme za potrebe pouka športa, sofinanciranje vstopnic za gledališče,
prijavnine za šolska tekmovanja, prispevek za končni izlet 9. razredom, plavalni tečaj in
nakup knjig za knjižnico.
Člani UO ŠS smo soglasno sprejeli sklep:

Za nakup IKT-opreme in vzpostavitev brezžičnega omrežja na šoli (projekt SIO 2020) bo
v šolskem letu 2018/2019 Šolski sklad prispeval 6.300 €, v koledarskem letu 2019 pa še
3.400 €.
Za nakup opreme za pouk športa v šolskem letu 2018/2019 Šolski sklad prispeva
približno 2.000 €.

K 3)
Člani UO ŠS smo se pogovarjali o načrtovanju Šolske veselice 2019, ki bo 11. maja 2019
(delovna sobota po šolskem koledarju).
Nekaj idej:
- Pripravi se tabela za razrednike,
- 1. triada – pevski nastopi po razredih,
- tiskalnik 3D,
- poslikava majic, na 2. roditeljskem sestanku starše zaprosimo za pomoč pri
zbiranju belih majic,
- več poudarka na EKO: ločevanje odpadkov (različni zabojniki), predstavitev
Publikusa, eko tek …
- Matej De Cecco delavnice …
Na naslednji seji prisluhnemo še novim idejam.

K 4)
Člani UO ŠS smo se dogovorili, da bo naslednja seja 20. 11. 2018 ob 18. uri.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisala:
Tatjana Zorman

Predsednik Šolskega sklada:
Franc Marolt

