Šolski sklad JVIZ OŠ Dobrepolje

Prošnja za sofinanciranje programa dela Šolskega sklada JVIZ OŠ Dobrepolje

Spoštovani,
na naši šoli bo že kmalu več kot drugo leto od kar deluje Šolski sklad, ki je namenjen, da se
otrokom iz šole in vrtca omogoča večjo dostopnost do vsebin, ki pripomorejo k njihovi rasti. V skladu
s pravili Šolski sklad pridobiva sredstva iz donacij, prispevkov staršev, učiteljev in obiskovalcev
prireditev.
Da so bila sredstva v teh letih plodno razporejena tudi že z Vašo pomočjo, dokazujejo izpeljane oz.
realizirane dejavnosti iz različnih področij. Zavedati se je potrebno, da šola sama v svojih načrtih
ne more pokrivati vseh področij, ki so potrebne za čim boljšo vključitev otrok.
Program ŠOLSKEGA SKLADA OŠ DOBREPOLJE v šol. letu 2016/17:










Iz Šolskega sklada bomo namenjali sredstva za programe in dejavnosti, ki niso vključene v
izobraževalni program (kultura, šport, znanost), a dvigujejo standarde na vseh področjih ter
pripomorejo k odmevnosti šole in kraja (kot je delo z nadarjenimi učenci ali različni projekti, ki
se izvajajo na šoli).
V okviru raziskovalne dejavnosti je v tem času že pripravljena delavnica »varni na internetu
safe.si« v naslednjem polletju pa se bo ravno tako olajšalo otrokom plačevanje pri izvedbi
programa Hiše eksperimentov.
Sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme šole ali drugih projektov, ki omogočajo
zviševanje standarda pouka ali bivanja učencev v šoli. Letos bo nekaj sredstev namenjena
tudi posodobitvi računalnikov. Obstoječi so zastareli in ne omogočajo primerne
funkcionalnosti.
Finančno bomo podprli dvodnevni tabor otroškega pevskega zbora (vanj je vključeno
čez 30 otrok) v CŠOD Čebelica, ki bo potekal v marcu. Pevci bodo imeli intenzivne vaje, saj
so izbrani na regijsko tekmovanje.
V letošnjem šolskem letu bomo obeležili 15-letnico folklorne dejavnosti na šoli. Potekala
bodo različne delavnice, za katere pa potrebujemo materialna sredstva.

Vsi, ki delamo z učenci, se zavedamo, da so le-ti temelj napredka, da je naložba v njihovo znanje
in dejavnosti, povezane z njim, trenutno vrednota, ki ji kljub negotovim časom lahko zaupamo.
Na Vaše podjetje se obračamo s prošnjo za finančno pomoč, s katero boste pripomogli k
rasti otrok naše občine Dobrepolje.
Veseli in hvaležni bomo, če se boste odzvali prošnji in tako bili tudi v dodatno podporo otrokom.

Na spletni strani šole se glede na usmeritev Šolskega sklada objavijo vsi donatorji, ki opravljajo
dejavnost. Vodstvo šole obdobno tudi medletno pripravlja finančna poročila, kar lahko tudi najdete
na spletni strani Šolskega sklada: http://www.osdobrepolje.si/solski-sklad/.
Če želite nameniti dar konkretno za osebo, dogodek ali drug namen, prosimo, če to sporočite
vodstvu šole, da se Vaša želja pri dodelitvi tudi upošteva.
Za pripoznanje donacije v svojih evidencah boste potrebovali tudi podpisano pogodbo. Prosimo,
če se lahko obrnete na tajništvo šole, kjer imajo že pripravljene primerke teh pogodb.
Za vsakršno dodatno informacijo Vam je dostopen g. Ivan Grandovec, ravnatelj JVIZ OŠ
Dobrepolje (01 78 07 210) ter predsednik Šolskega sklada Marko Ahačevčič (041 984 441) ter na
elektronski pošti: sklad.os-dobrepolje@guest.arnes.si
V imenu učencev, učiteljev in staršev OŠ Dobrepolje se Vam najlepše zahvaljujemo za prispevek
in podporo ter Vas lepo pozdravljamo.

Videm, 15. 11. 2016
Predsednik UO Šolskega sklada:
Marko Ahačevčič
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