Zapisnik 1. sestanka članov Šolskega sklada II. osnovne šole Celje v šol. l. 2021/22
Sestanek je potekal v ponedeljek, 18. 10. 2021, ob 17.30 v konferenčni sobi šole
Prisotni: predstavniki staršev: Maja Ivančič, Alenka Vizjak, predstavniki šole: Natalija Jenko, Breda
Stepan, Tjaša Nežmah
Odsotni: Boštjan Hren, Sašo Mratinkovič
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika
2. Pregled stanja
3. Letni program dela
4. Razno
K 1. točki:
Predsednici Šolskega sklada II. osnovne šole Celje ge. Maji Ivančič je potekel mandat.
Z glasovanjem se za predsednico šolskega sklada ponovno izvoli go. Majo Ivančič; namestnica
predsednice bo Tjaša Nežmah.
K 2. točki:
Stanje šolskega sklada na dan 1. 9. 2021 je 8.655,77 €.
V lanskem šolskem letu smo porabili sredstva za naslednje dejavnosti:
ŠOLSKI SKLAD 2020/21 - ODHODKI
delovni zvezki za učenko 6.r.
delno financiranje šole v naravi za eno učenko (3.r. za šolsko leto 2019/20)
predstava Kukuc gledališča Beltinci za prvošolce na 1. šolski dan
spletno predavanje Janija Prgića o nevrotoksinih in vzgoji otrok (za starše)
nakup knjig za učence predmetne stopnje, ki so letos osvojili bralno priznanje (6.r.:
Šnofijeva druščina, 7. do 9.r.: Jaz sem Andrej)
nakup knjig za učence razredne stopnje, ki so letos osvojili bralno priznanje (4. in 5.
razred: Šnofijeva druščina; 1. do 3. razred: Naša bela mačica)
plačilo generacijskih majic za učence 9. razreda (20 kom)
šolski sklad prispeva 5 € za vsakega učenca za zaključno ekskurzijo
SKUPAJ

znesek
(€)
59,84
74,29
370,00
250,00
257,96

463,20
160,00
2105,00
3.740,29

K 3. točki:
Program dela za šolsko leto 2021/22:
Šolski sklad bo v letošnjem šolskem letu financiral naslednje dejavnosti (odhodki):
- 5 € za vsakega učenca za zaključno ekskurzijo,
- pomoč pri plačilu zaključnih ekskurzij (prošnje staršev): odločamo za vsak primer posebej glede
na znesek,

- pomoč pri sofinanciranju šole v naravi učencem iz socialno ogroženih družin (3. do 9. razred): še
vedno velja, da 80 % prispeva šolski sklad, 20 % starši, razen izjemni primeri, ki bi potrebovali
pomoč pri plačilu v celoti,
- gledališka predstava Kozlovska sodba v Višnji gori: razredna in predmetna stopnja, 16. 11. 2021,
predvidoma 6 € na učenca,
- zaključek bralne značke ali knjižne nagrade za učence: predvidoma 300 - 400 €,
- avtobusni prevoz do Rdečega križa Celje (2. razred), približno 1,2 € na učenca,
- predavanje za učence 8. in 9. r - dr. Nina Ana Jager: »Odgovornost učenca«, 30. 9. 2021, cena:
835,70 €
- predavanje za učence od 5. do 9. razreda na temo medvrstniško nasilje, samopodoba ali
motivacija za učenje (poiščemo primernega izvajalca),
- pomoč pri plačilu mesečne vozovnice učencu (za mesec november): 59 €.
V primeru, da bo na šolski sklad naslovljena še kakšna prošnja, jo bomo obravnavali na naslednjem
sestanku ali na korespondenčni seji.
Prihodki:
- Tudi letos bomo organizirali bazar. Predlagamo, da se bazar izvede zunaj na šolskem igrišču.
Poskrbi se za osvetlitev (luči, bakle, naravna kurišča). K sodelovanju povabimo starše (peka
peciva, donacija pijače, ipd.). Povprašamo o možnosti donacij (npr. Pišek bar). Imenuje se
organizacijski odbor. Po zaključku bazarja se prostovoljni prispevki nemudoma preštejejo.
Komisijo za pregled prihodkov sestavlja Predsednica šolskega sklada in predstavniki šole.
- Prostovoljni prispevki za šolski sklad: staršem bi v novembru poslali položnico brez imena otroka
in brez zneska. Tjaša Nežmah se bo pozanimala, kolikšen je strošek tiskanja položnic, Maja
Ivančič bo pripravila nagovor.
K 4. točki:
Na spletni strani šole bomo uredili zavihek »šolski sklad«, kjer bo obešeno:
- Pravila o delovanju šolskega sklada II. OŠ Celje
- zapisniki sestankov
- poročilo za lansko šolsko leto
- podatki, kam lahko starši nakažejo prispevke za šolski sklad
Upravni odbor šolskega sklada pooblašča ravnatelja, da v imenu in za račun sklada sklepa vse
pogodbe in opravlja druge pravne posle.
Sestanek se je zaključil ob 18.55.
Zapisala:
Tjaša Nežmah

Predsednica šolskega sklada:
Maja Ivančič

