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ŠOLSKI SKLAD PRI OSNOVNI ŠOLI JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE

Šafarsko, 26. 5. 2017

ZAPISNIK
2. sestanka upravnega odbora šolskega sklada pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje v
šolskem letu 2016/2017, ki je bil v torek, 11. 4. 2017, ob 16.30 v zbornici osnovne šole.
Prisotni:
 Olga Novak
 Tihomir Pukšič
 Leonida Šeruga
 Bernard Makovec
 Damijana Sobočan
 Natalija Baumgartner
 Anica Šimonka, ravnateljica
Opravičeno odsotni:
 Andreja Makovec
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka
Pravila šolskega sklada
Razporeditev sredstev zbranih decembra 2016
Razno
K točki 1

Sestanek je sklicala Natalija Baumgartner, predsednica upravnega odbora pri OŠ Janeza
Kuharja Razkrižje. Dnevni red je bil sprejet. Sklepčnost potrjena.
K točki 2
Zapisnik 1. sestanka je potrjen in se lahko objavi na spletni strani šole.
K točki 3
Ravnateljica in Natalija Baumgartner sta pripravili osnutek pravil šolskega sklada, ki sta ga
predstavili ostalim članom upravnega odbora. Osnutek se jim pošlje po mailu, na 1. sestanku
v šolskem letu 2017/2018 pa bo potrjen.
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K točki 4
Na dobrodelni prireditvi z naslovom »Za boljši jutri naših otrok«, ki je potekala 9. 12. 2016, so
bila zbrana naslednja sredstva:





1.170,00 eur z donacijami, nakazanimi na TRR,
1.510,10 eur na sami prireditvi s prostovoljnimi prispevki za mlince in izdelke na stojnici
vrtca,
119,13 eur - bela tabla,
697,84 eur – projektor.

SKUPAJ zbrana sredstva so 3.497,07 eur, od tega je na razpolago 2.680,10 eur za nakup
opreme.
Kolektiv učiteljev je predlagal nakup naslednje opreme:








10 kompletov zvočnikov za posamezne učilnice (2 zvočnika na eno učilnico), kar znaša
skupaj 364,00 eur,
projektor v vrednosti 500,00 eur in bela tabla v vrednosti 120,00 eur za računalniško
učilnico,
4 računalniki za računalniško učilnico, saj so dosedanji računalniki stari že več kot 10
let, v skupni vrednosti 1.696,00 eur,
obleke za pevski zbor,
obleke za folkloro,
šah za šahovski krožek,
didaktični pripomočki za prvo triado (link kocke, stotični kvadrati …).

SKLEP: Upravni odbor ŠS odobri nakup 10 kompletov zvočnikov, projektorja, bele table, 3
računalnikov in didaktičnih pripomočkov za prvo triado.
K točki 5
Učitelji in starši so mnenja, da je bila decembrska dobrodelna prireditev lepo pripravljena.
Učenci so se sami angažirali in z veseljem pripravili in izvedli nastope. Vrtec je s svojo stojnico
veliko ponudil in skoraj vse so prodali. Vsi si želimo, da bi bilo takih prireditev več.
Ravnateljica je predlagala, da se dosedanja zloženka šolskega sklada posodobi, se pošlje
članom UO šolskega sklada v predogled in se objavi na spletni strani šole. Vsi prisotni so se
strinjali, da logotip ostane nespremenjen.
Olga Novak je predlagala, da bi lahko izvedli srečelov na prireditvi Pozdrav jeseni, ki ga
organizira TND Razkrižje in bo 15. 8. 2017 v Šprincu. Natalija Baumgartner, kot predsednica
UO šolskega sklada, bo stopila do predsednika TND Razkrižje, g. Stanka Ivanušiča, mu
predlagano posredovala in prosila, da omogočijo izvedbo srečelova. Z izkupičkom zbranega bi
se kupili folklorni kostumi za učence.
Natalija Baumgartner je predlagala, da bi se pozanimali, ali lahko šolski sklad prejema 0,5 %
dohodnine fizičnih oseb. Poklicala bo na Furs.
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Sestanek se je zaključil ob 17.10.

Zapisala:

Predsednica upravnega odbora:

Natalija Baumgartner

Natalija Baumgartner

