ZAPISNIK
ustanovnega sestanka Upravnega odbora šolskega sklada na Elektro in računalniški šoli

Sestanek je potekal v zbornici Elektro in računalniške šole, dne 1. 2. 2011 s pričetkom ob
16.00 uri.
PRISOTNI:
Simon Konečnik (ravnatelj ERŠ), Marta Tajnik, Jozo Lukenda in Nada Krautberger
(predstavniki staršev) ter Tone Kališnik in Biserka Ledinšek (predstavnika šole)
Opravičeno odsotna: Jernej Fijavž (predstavnik staršev) ter Peter Vrčkovnik (predstavnik
šole)
Dnevni red:
1. Imenovanje Upravnega odbora šolskega sklada, izvolitev predsednika in predstavitev
nalog članom
2. Priprava pravil delovanja Šolskega sklada na Elektro in računalniški šoli
3. Načrt dela
4. Razno
Ad. 1
Zakonska podlaga za delovanje šolskega sklada je v 135. členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja. Šolski sklad upravlja Upravni odbor, ki ima predsednika
in šest članov. Upravni odbor tako sestavljajo trije predstavniki šole, ki jih v odbor predlaga
svet šole ter štirje predstavniki staršev, ki jih v odbor predlaga svet staršev.
Uvodoma je ravnatelj ERŠ, g. Simon Konečnik predstavil način delovanja ter naloge šolskega
sklada. Prav tako je izpostavil problematiko ter področja, kjer naj bi šolski sklad pomagal pri
financiranju posameznih dejavnosti.
Na ustanovnem sestanku niso bili prisotni vsi člani Upravnega odbora. Predsednik
Upravnega odbora naj bi bil praviloma izvoljen izmed staršev. Predstavniki staršev se niso
uspeli dogovoriti, kdo naj bi to funkcijo prostovoljno sprejel. Zato so se dogovorili, da bo
le-to začasno prevzela Nada Krautberger, na naslednjem sestanku pa se bo o tem ponovno
odločalo. Prav tako še ni bil izvoljen namestnik predsednika.

Ad. 2
Ravnatelj ERŠ, g. Simon Konečnik je prisotnim v pisni obliki posredoval osnutek pravil
šolskega sklada Elektro in računalniške šole.
Dogovor je bil, da vsak posameznik osnutek pravil pregleda in poda morebitne pripombe
po elektronski pošti do naslednje seje Upravnega odbora.
Ad. 3
Po predstavitvi nalog Upravnega odbora šolskega sklada ter problematike šole na tem
področju, so bile izoblikovane prioritetne naloge šolskega sklada v tem šolskem letu, in sicer
v podpori sledečim aktivnostim:
-

pomoč pri udeležbi na mednarodnem tekmovanju v robotiki;
humanitarnost s poudarkom pomoči dijakom s posebnimi potrebami, predvsem
gibalno oviranim;
sofinanciranje ekskurzij dijakom, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin;
nagrada najboljšemu oddelku (kriterije izoblikuje dijaška skupnost);
sofinanciranje šolske prireditve ob zaključku šolskega leta.

Zastavljen cilj je zbrati najmanj 10.000,00 €.
Ad. 4
Pod točko razno ni bilo razprave.

Naslednji sestanek Upravnega odbora šolskega sklada bo predvidoma čez mesec dni.

Sestanek je bil zaključen ob 17.30 uri.
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