Osnovna šola Janka Kersnika Brdo
ZAPISNIK SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA

Datum: 10. 9. 2019, od 18.00 do 19.15
Prisotni: predsednica Ana Valič, člani: Tadeja Češka Klančar, Katarina Bergant, Nataša Zalaznik,
Damjan Javernik
Odsotni: Matic Ravnikar, Petra Levec
DNEVNI RED:
1. Pregled poročila za preteklo šolsko leto in pregled stanja sredstev šolskega sklada
2. Priprava letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/20 – načini pridobivanja in
porabe sredstev
3. Razno

K točki 1.
Ana Valič je povzela poročilo o delu UO šolskega sklada v šolskem letu 2018/19.
K točki 2.
Člani odbora so določili načrt za zbiranje in porabo sredstev iz šolskega sklada (glej letni
delovni načrt šolskega sklada za šolsko leto 2019/20).
V letošnjem šolskem letu trenutno še ni predvidena nobena večja investicija oziroma potreba
po črpanju sredstev iz sklada, zato tudi ne planiramo večjega dogodka za zbiranje sredstev.
Pristopne izjave za donacije staršev v šolski sklad se bo razdelilo na uvodnih roditeljskih
sestankih. Za roditeljske sestanke predsednica odbora pripravi tudi kratko predstavitev dela
šolskega sklada. Hrbtno stran pristopne izjave se prav tako oblikuje in dopolni z informacijami
o delu sklada. V bodoče bomo pripravili zloženko z osnovni informacijami.
Odbor bo pripravil v decembru tudi članek za lokalni časopis Rokovnjač.
Učitelje in učence se pozove in spodbudi k sodelovanju. Potrebno je sproti in redno podajati
povratne informacije o porabi sredstev šolskega sklada, kar naj bo razvidno tudi v objavah na
spletni strani šole.

Pristopno izjavo za prispevke v šolski sklad bo možno dobiti tudi na prireditvah (ob
pikapolonicah), v kolikor bi se starši naknadno odločili za prispevek, in na spletni strani šole.
K točki 3.
1. Predsednica odbora je predstavila prošnjo za črpanje sredstev, in sicer za nakup 10
»cajonov« na PŠ Blagovica za Projekt Cajon. Cilj samega projekta je medpredmetno
povezovanje med predmeti tehnike in tehnologije, likovne umetnosti in glasbene umetnosti.
Učenci pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika cajon sestavijo, pri likovni umetnosti ga
pobarvajo in pri glasbi nanj igrajo.
Na šoli bi pridobljene cajone uporabljali pri pouku glasbene umetnosti, pevskemu zboru,
plesnemu krožku, z njimi bi nastopali tudi na prireditvah. Pri učencih z igranjem na cajon
razvijamo ritem, koordinacijo, ustvarjalnost. Samo igranje ima tudi terapevtsko funkcijo, saj
vpliva na zbranost učencev, samozavest in pozitivno vpliva na zmanjšanje stresa.
SKLEP:
Odobri se nakup 6 kompletov za izdelavo cajona (cena 6 x 37,90 €).
2. Predsednica upravnega odbora pove, da je predvideno tudi opremljanje sobe za sproščanje,
za kar je upravni odbor že 5. 4. 2018 sprejel sklep, da se iz šolskega sklada črpa 50 % stroška
opreme za sobo za sproščanje. Do sedaj zaradi prostorske stiske in spremembe namembnosti
dotičnega prostora sklep še ni bil realiziran.
SKLEP:
Ko bodo na razpolago končni stroški oziroma ponudbe, bo upravni odbor potrdil nakup
opreme iz sredstev sklada.
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