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ZAPISNIK 7. SESTANKA UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA,
DNE 13.4. 2010 OD 16.00 DO 17.00
Lista prisotnosti: v prilogi.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 6. seje ŠS
2. Pregled stanja – uspešnost zbiralne akcije iger za predmetno stopnjo in po
potrebi ponovno glasovanje o predlogu za nakup
3. Igrišče za drugo triado – stanje (prostor in seznanitev z izborom igral)
4. Pregled vseh prispelih predlogov
5. Razno
Ad. 1)
Sklep: Člani upravnega odbora potrdijo zapisnik 6. sestanka.
Sklep: Člani sprejmejo predlagani dnevni red 7. seje.
Ad. 2)
Zbiralna akcija družabnih iger ni bila izpeljana.
Sklep: Rok za izvedbo zbiralne akcije družabnih iger se podaljša do konca maja
2010.
Poročilo o finančnem stanju je v prilogi.
Sklep: Položnice bodo izdane po prvomajskih počitnicah (priporočena vsota 15
EUR). Položnice bodo opremljene z obrazložitvijo namena zbiranja.
Ad.3)
G. Pečovnik je odsoten, zato ni podatkov glede izmer prostora za igrala. Ga. Starman
in ga. Gerjol sta v brošurah označili, katera igrala se jima zdijo ustrezna. Z vidika
učiteljic podaljšanega bivanja je zelo pomembna varnost igral.
Sklep: Ga. Luzar bo prosila za ponudbo podjetja, katerega brošure imamo.
Ad.4)
Sklep: Šolski sklad financira tisk šolskega časopisa Vrhovški šolar.
Eden izmed predlogov staršev je bil, da se nakupijo glasbila za učilnico glasbene
vzgoje. Ga. Vampelj se bo do naslednje seje pogovorila z učiteljem glasbene vzgoje,
g. Ahačičem.
Starši so dali predlog, da se nabavi barvni fotokopirni stroj. Člani sklada se strinjajo,
da je strošek dolgoročno prevelik, zato se nakup ne bo financiral.
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Ad.5)
Ga. Luzar je glede dramskega krožka govorila s študentom Janom Bučarjem, ki je bil
zainteresiran. Ga. Vampelj ga bo poklicala. Dramski krožek pride v poštev za
naslednje šolsko leto.

Zapisala:
Romina Plešec

Predsednica upravnega odbora:
Maruša Pirc
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