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Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

ZAPISNIK SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA

Datum: 29. 9. 2021 - 3. 10. 2021 (korespondenčno)
Prisotni na seji in sodelovali korespondenčno: Nataša Zalaznik, Katarina Bergant, Tadeja
Češka Klančar, Petra Levec, Matic Ravnikar
Odsotni: Ana Valič, Damjan Javernik
DNEVNI RED:
1. Pregled poročila dela v šolskem letu 2020/2021
2. Plan pridobivanja in porabe sredstev (pregled in dopolnitev)
3. Pregled prispelih prošenj za porabo sredstev
4. Razno

K točki 1.
Prisotne smo pregledale in potrdile poročilo o delu v preteklem šolskem letu.
Nerealizirano dejavnosti so odpadle zaradi epidemije.
K točki 2.
Prispevki staršev:
-

Starši učencev OŠ Brdo dobili pristopne izjave za šolski sklad 15. 9. 2021, starši otrok
iz vrtca pa jih dobijo v oktobru.
Zbiranje starega papirja: Znesek za papir zbran na podružnicah in v vrtcu se nakaže v
sklad, kar pa se zbere papirja na Brdu, gre ves prispevek za devetošolce oz. za njihovo
valeto. Razpored zbiranja bo objavljen na spletni strani šole oz. vrtca.

Poraba sredstev:
-

Vodje aktivov so bile prek elektronske pošte pozvane k oddaji prošenj za porabo
sredstev.

-

Vsi, ki bodo pridobili sredstva šolskega ali vrtčevskega sklada, so dolžni o tem napisati
članek za spletno stran šole oz. vrtca ali za glasilo Rokovnjač.
Vodje tečajev, taborov in šol v naravi pa naj bi starše obvestile o možnosti
subvencioniranja tečajev, taborov in šol v naravi.
Zaradi situacije je vse večja potreba po učenju na prostem, zato se člani odbora
šolskega sklada zavzemamo za ureditev učilnice na prostem. Pri ureditvi le-te bi
morali sodelovati šola in občina, šolski sklad pa bi pomagal pri nakupu opreme za
tako učilnico.

K točki 3.
Prispele prošnje za porabo sredstev:
SKLEP 1:
Vodja vrtca je oddala prošnjo za zunanja igrala za enoto v Krašnji. Oddane so bile tri
ponudbe, primerljive po kvaliteti in ceni. Po pregledu prošenj smo se člani odbora šolskega
sklada odločili, da se odobri nakup igral pri podjetju Eco play, ker je njihova ponudba
cenovno najbolj ugodna.
SKLEP 2:
Učiteljice OPB v 1. a in 1. b so oddale prošnjo za nabavo žog in barvic za uporabo pri pouku in
v času OPB. Prošnji se ugodi.
SKLEP 3:
Vodja aktiva OPB je oddala prošnjo za nakup plošč in dodatkov za igro z lego kockami v
znesku do 200 evrov. Prošnji se ugodi.
SKLEP 4:
Učiteljica 1. b je oddala prošnjo za nakup tiskalnika za učilnico 1. b. V pogovoru z gospo
ravnateljico je bilo ugotovljeno, da se prošnji ne ugodi, ker bo v prihodnjem letu vsa
potrebna oprema na voljo na Brdu, kamor se bodo preselili prvi razredi.
SKLEP 5:
Gospa knjižničarka je oddala prošnjo za financiranje ekskurzije (prevoz in vstopnina za muzej)
za zlate bralce v višini 450 evrov. Prošnji se ugodi s pobudo, da se prosta mesta v avtobusu
zapolnijo z drugimi učenci, ki si prav tako zaslužijo nagradni izlet (npr. nadarjeni, prizadevni
…).
K točki 4
Konec oktobra bomo podelili bon Mladinske knjige v vrednosti 100 evrov učenki Nataliji
Prašnikar za izjemne dosežke na področju znanja v šolskem letu 2020/21.

Člani odbora šolskega sklada predlagamo, da se mentorje obveznih izbirnih predmetov
Multimedija ter Vzgoja za medije: radio prosi za predstavitev dela šolskega sklada na spletni
strani šole.
SKLEPI:
Zbiranje starega papirja na Brdu se prepusti devetošolcem – pridobljena sredstva gredo za
valeto.
Vsi, ki bodo pridobili sredstva šolskega ali vrtčevskega sklada, so dolžni o tem napisati članek
za spletno stran šole oz. vrtca ali za glasilo Rokovnjač.

Zapisala
Katarina Bergant
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Podpredsednica Šolskega sklada
Tadeja Češka Klančar

