OŠ KAŠELJ
Kašeljska cesta 119 A
1260 Ljubljana Polje

Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Kašelj,
četrtek, 6.11.2014

DNEVNI RED
1. Pregled zapisnika 1. sestanka sveta staršev OŠ Kašelj v šolskem letu
2014/2015,
2. Izvolitev treh predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda OŠ Kašelj,
3. Pobude, predlogi ,odgovori.

1. Pregled zapisnika 1. sestanka sveta staršev OŠ Kašelj v šolskem letu
2014/2015
Predlagani dnevni red je bil sprejet s strani predstavnikov Sveta staršev,
hkrati z zapisnikom prejšnje seje.
2. Izvolitev treh predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda OŠ Kašelj
Na seji je bila prisotna polovica vseh članov, kar je dovolj za izvolitev
predstavnikov v Svet Šole. Predlagane so bile Sabina Skubic, Petra Grabner in
Tanja Bregar, ki so se z imenovanjem strinjale. Njihova kandidatura je bila
soglasno sprejeta.
Sklep: V Svet šole Kašelj so bile soglasno sprejete Sabina Skubic, Petra
Grabner in Tanja Bregar.
3. Pobude, predlogi ,odgovori

a.) S 5.11.14 je objavljen nov urnik dejavnosti na spletni strani šole. Termini
se ne bodo več spreminjali.
b.) Vprašanje: Kako je s plačevanjem košarke? Menda je cena 90eur na leto.
Zakaj je temu tako?
Odgovor: Ravnatelj ni bil dogovorjen s trenerjem o tako visoki ceni. Bo
preveril in poslal odgovor.
c.) Pohvala učiteljici italijanščine. Otroci so navdušeni in se veliko naučijo.
d.) Šolski sklad bo poslal prošnje za donatorstvo staršem šole, katere prosijo
za pomoč pri iskanju sredstev. Če je možno, odnesite obrazce in prošnjo
nadrejenim v podjetju kjer delate in jih vzpodbudite naj delček sredstev
namenijo za podporo otrokom Šole Kašelj.
e.) Pohvala Nataši in Roku, ki sta peljala otroke višje stopnje za 4 dni v
Bruselj, v okviru raziskovalnega projekta o Primožu Trubarju.
f.) Na šoli je zaživelo prostovoljstvo staršev, ki bodo 21.11. 14 v avli šole
zbirali sredstva za Šolski sklad pod imenom Doniram in prejmem zapestnico.
Ker šola potrebuje zložljive stole za prireditve in lastno ozvočenje, bo denar
nakazan v Šolski sklad in porabljen za ta namen. Hvala vsem podpornikom in
akterjem za dobro voljo in zanos.
g.) Pohvala še enkrat šoli, za omogočanje raznolikih popoldanskih dejavnosti
in ker je toliko njih še vedno brezplačnih.
h.) Povabilo vsem staršem, ki bi želeli sodelovati v Novoletnem presenečenju
za otroke, ki bo 16.12.14 v telovadnici šole, naj stopijo v kontakt s Tanjo
Bregar (041 749-759), ali pa se pridružijo FB skupini Z roko v roki za OŠ
Kašelj. Tam bodo dobili več informacij glede prostovoljskih akcij in kdaj se kaj
dogaja.

Predsednica Sveta staršev,
Simona Juvan

