ZAPISNIK UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA

Torek, 11. 2. 2019, ob 16.00.
Prisotni:
Pavel Škoberne (predstavnik zaposlenih), Darinka Vrhovec (predstavnica zaposlenih), Klavdija
Pikelj Grobelnik (predstavnica zaposlenih), Aleksander Uršič (predstavnik staršev), Aleš
Škorjanc (predstavnik staršev), Jan Jančar Vrhovnik (predstavnik dijakov), Bernarda Trstenjak
(ravnateljica).
Opravičeno odsotni: Klara Flerin (predstavnica dijakov)
Dnevni red:
- Konstituiranje upravnega odbora šolskega sklada in izvolitev predsednika.
- Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka.
- Pregled in potrditev vplačil v šolski sklad v šolskem letu 2017/18 (računovodsko
poročilo).
- Predlog porabe zbranih sredstev za šolsko leto 2018/19.
- Razno.
Na začetku sestanka je bila ugotovljena sklepčnost (preverili smo vse imenovane člane,
ki jih imenujejo različni organi v UO Šolski sklad) in potrjen dnevni red sestanka.
Po kratki diskusiji je bil predlagan in soglasno potrjen mandat predsedniku UO
Šolskega sklada GSŠRM – g. Aleksandru Uršiču, ki je nato vodil sestanek do konca.
S tem je UO Šolskega sklada tudi uradno konstituiran.
Ad1)
Pregledan je bil zapisnik prejšnjega sestanka z dne 27. 10. 2017.
SKLEP: Zapisnik sestanka z dne 27.10.2017 je soglasno sprejet.
Ad2)
Računovodstvo šole je pripravilo poročilo o zbranih sredstvih in porabi zbranih sredstev v
šolskem letu 2017/18. Člani UO šolskega sklada se seznanijo s stanjem vplačil in porabe na
kontu šolski sklad.
SKLEP: UO šolskega sklada potrdi poročilo o vplačilih v šolski sklad in porabi sredstev v
preteklem šolskem letu.

Ad3)
Člani upravnega odbora so potrdili način zbiranja sredstev ter se dogovorili o porabi sredstev
v šolskem letu 2018/19.
SKLEP: Vplačevanje prostovoljnih prispevkov staršev v Šolski sklad se sprejme v enaki
obliki, kot v preteklem šolskem letu (3€/mesec za tiste, ki soglašajo z rednim mesečnim
odtegljajem, ali dvakrat letno po 15€. Za starše z več otroki na šoli je višina prispevka
2€/mesec/otroka, če imajo dva otroka na šoli, in 1€/mesec/otroka, če imajo tri ali več otrok
na šoli.) Ta sklep velja do preklica na sestanku UO šolskega sklada.
Po zanimivi razpravi so se člani UO šolskega sklada dogovorili o naslednji delitvi
zbranih sredstev v šolskem letu 2018/19:
- 500 € se nameni sofinanciranju nakupa revij v knjižnici,
-

20 % se sofinancira nabava knjig (ne sme preseči 600 €),

-

100 % se financirajo priprave na poklicno maturo (ne sme preseči 700 € v šolskem
letu),

-

500 € se sofinancirajo obvezne dejavnosti za socialno šibkejše dijake (ekskurzije,
projektni dnevi, ipd.),

-

do 500 € se nameni delovanju dijaške skupnosti,

-

3.000 € za sofinanciranje fotokopij za dijake (učni pripomoček),

-

2.000 € se nameni za urejanje in posodobitev učilnic,

-

3.000 € za sofinanciranje krožkov,

-

5.000 € za sofinanciranje izbranega projekta

Ad4)
Člani so predlagali naslednje projekte: ureditev prezračevanja, ureditev dodatnega WC za
dekleta.

Sestanek končan ob 17.15.
Zapisala: Bernarda Trstenjak
Predsednik UO Šolskega sklada:
Aleksander Uršič

