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

Komenda, 13. 10. 2016

ZAPISNIK
1. seje UO Šolskega sklada OŠ Komenda Moste v šolskem letu 2016/2017. Seja je
potekala v četrtek, 13. 10. 2016, s pričetkom ob 18.00 uri.
Prisotni:
- člani UO: Polona Razpotnik, Danica Kuhar, Franci Marolt, Tatjana Zorman, Petra
Starovasnik, Jure Osterman, Saša Progar
- ravnateljica: Mira Rek

Dnevni red:
1. Potrditev finančnega poročila za šolsko leto 2015/16.
2. Načrti ŠS v šolskem letu 2016/17.
3. Pobude in predlogi.
Ad 1
Glej prilogo k zapisniku. Potrdili smo finančno poročilo ŠS za šolsko leto 2015/16.
Ad 2
Zbiranje finančnih sredstev bo tudi letos potekalo preko:
- POLOŽNIC:
V mesecu novembru bomo staršem 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.
Položnice se izdajo do 18. 11. 2016, skupaj s položnico za prehrano. Kasneje se preko easistenta staršem pošlje prijazen opomnik.

PODJETIJ V OBČINI KOMENDA: podjetja naprošamo z dopisom. Kasneje se jih
lahko omeni v zahvali v časopisu Aplenca, šolskem časopisu Klasje, na šolski
internetni strani.
- ŠOLSKE VESELICE.
Datuma letošnje prireditve sta trenutno možna: petek, 26. maj ali 2. junij 2017.
-

Naslov:
SMEJMO SE – nekaj idej za prireditev:
- Komenda Land – družabne igre 1., 2. in 3. triada – izdelovali naj bi svoje igre
(učenci, učitelji in starši): 15–18 iger,
- zabaviščni park po stopnji zahtevnosti,
- 1. triada – pevski nastopi po razredih, igre brez meja, napihljivi grad,
- Danica Kuhar – joga smeha,
- v učilnicah (likovni krožek, eksotične živali – podjetje Bio ekso, Društvo malih živali
Kamnik),
- projekti v šolah naj se predstavijo na prireditvi (5–10),
- Pokaži, kaj znaš,
- športne igre: med dvema ognjema (2. triada) in odbojka (3. triada).
Na naslednji seji se določi vodje ekip posameznih področij na prireditvi.
Ad 3
Vodstvo šole predlaga naslednje prispevke za letošnje leto:
- prispevek pri nakupu računalnikov za socialno šolo v Mostah (1.500,00),
- prispevek ŠS za učence iz družin z nizkim socialno-ekonomskim položajem,
- glinena peč,
- knjige za angleško bralno značko,
- knjige za knjižnico Moste in Komenda,
- zabavne igre za OPB,
- plačilo gledaliških vstopnic vsem otrokom.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisala:
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Predsednik Šolskega sklada:
Jure Osterman

