“Kaj je najlepše v življenju?
Dosegati visoko zastavljene cilje?
Prejemati?
Dajati?
Najbolj osrečujoče je,
če ti v življenju uspe doživeti
zlitje vsega trojega."

Dragi starši, stari starši, sodelavci,
občani in drugi donatorji,
skupaj bomo pomagali
in omogočili izvajanje dejavnosti
vsem otrokom
ter skrbeli in izboljševali
pogoje dela šoli.

ŠOLSKI SKLAD
OSNOVNE ŠOLE
VOJKE ŠMUC IZOLA

Viki Grošelj, slovenski alpinist

Donacije lahko prispevate:

Za vse prostovoljne prispevke
se vam že vnaprej
iskreno zahvaljujemo.

z nakazilom na
TRR številko
0124 0603 0653 796
Namen: prispevek za šolski sklad

STOPIMO SKUPAJ
IN URESNIČIMO SANJE

NAMEN ŠOLSKEGA SKLADA

UPRAVNI ODBOR

je dobrodelnost in pripravljenost pomagati
drugim, zato že od ustanovitve šolski sklad
skrbi za

Sklad upravlja sedemčlanski upravni odbor,
v sestavi štirih predstavnikov izmed
delavcev zavoda in treh predstavnikov
staršev.

o sofinanciranje dejavnosti
posameznega razreda ali oddelka, ki
niso sestavina izobraževalnega
programa, oziroma se ne financirajo iz
javnih sredstev;

Upravni odbor sestavljajo: predsednik,
podpredsednik, zapisnikar in člani.
Upravni odbor se sestaja na rednih in
korispondenčnih sejah večkrat letno.

o nakup nadstandardne opreme in
pripomočkov;
o zagotavljanje sredstev za spodbujanje
razvojne in raziskovalne dejavnosti
učencev;
o pomoč nadarjenim učencem na vseh
področjih ter

o pomoč socialno šibkim učencem pri
udeležbi na taborih, ekskurzijah,
nadstandardnih programih šole in
podobnem.

DEJAVNOST ŠOLSKEGA SKLADA
Pridobivanje sredstev iz:
o prispevkov staršev ter fizičnih in
pravnih oseb,
o donacij, zapuščin in drugih virov.
Organiziranje prireditev, sejmov in
različnih zbiralnih akcij.

Z vašo pomočjo in s pomočjo mnogih
podjetij ter drugih donatorjev smo
obogatili našo knjižnico ter kupili
pripomočke za kvalitetnejši pouk. Kupili
smo miselne igre in lego kocke ter tako
popestrili čas otrokom, ki obiskujejo
podaljšano bivanje.

Mandat članov upravnega odbora traja
pet let.
Delo vseh članov upravnega odbora je
prostovoljno.

Vse učence smo nagradili z obiskom
gledaliških in baletnih predstav, naj
oddelka sta se zabavala v adrenalinskem
parku, bralnoznačkarji pa so uživali med
ogledom gledališke predstave.
Pomoč je prišla prav tudi družinam v stiski.
Mnogim učencem smo nudili topel obrok
na šoli, jim omogočili odhod v Šolo v naravi
ter jih popeljali po Sloveniji in celo v tujino.

Za morebitne predloge, ideje,
sodelovanje, pobude ali
dodatna pojasnila
pokličite 66 21 177.

