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ZAPISNIK 9. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA,
DNE 29. 9. 2010 OD 16.00 DO 17.00
Lista prisotnosti: v prilogi.
Dnevni red:
1. Sprejem in potrditev zapisnika 8. seje Šolskega sklada
2. Uspešnost zbiranja sredstev in stanje na računu šolskega sklada
3. Pregled prejetih ponudb za igrala na igrišču za starejše učence od podjetja
Pozinek
4. Razno
Ad. 1)
Sklep: Člani upravnega odbora potrdijo zapisnik 8. seje.
Sklep: Člani sprejmejo predlagani dnevni red 9. seje.
Ad. 2)
Ga. Vampelj je poročala o odlivu sredstev za financiranje Vrhovškega šolarja in
prevoz na zborovsko šolo. Plačan je bil še en obrok za plezalno steno.
Na račun šolskega sklada je bilo v juniju nakazanih še 200 EUR, nato pa nič več.
Poročilo o finančnem stanju je v prilogi.
Ad.3)
Članice sklada (predstavnice staršev) so si na terenu ogledale različna igrala.
Predstavnica podjetja Pozinek je obiskala OŠ Vrhovci in predstavila možnosti za
postavitev igral. Izbrano je bilo igralo, ki ponuja 2 možnosti za nadgradnjo. Cena je
pribl. 3700 EUR.
Sklep: v najkrajšem možnem času se pridobi ponudba, protiponudba,
časovnica in predračun. Kontaktna oseba je ga. Maruša Pirc.
Ad.4)
Ravnateljica je predstavila prošnje za subvencioniranje tabora za 7. r (5 učencev,
100 EUR na osebo) in 9. r (2 osebi). Predlaga subvencioniranje v celoti (sredstva,
namenjena temu še niso bila v celoti porabljena; pred kratkim so to območje
prizadele poplave, v kateri so nekatere družine utrpele materialno škodo). Člani
sklada se s subvencioniranjem strinjajo.
Sklep: tabor se za vse učence subvencionira v celoti. V bodoče bo šolski sklad
tabore subvencioniral glede na število prošenj in stanje sredstev na računu
sklada.
Dramski krožek se začne 1.10.2010. Stroške izvajanja krije šola.

Zapisala:
Romina Plešec

Predsednica upravnega odbora:
Maruša Pirc
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