Ljubljana, 9.9.2016
Št.:670/2016
Spoštovani!
OŠ Zalog v letošnjem šolskem letu obiskuje 380 učencev. Na začetku šolskega leta se je pokazalo, da
veliko učencev oziroma njihovih staršev potrebuje pomoč pri plačilu naravoslovnih taborov, ekskurzij
in šole v naravi.
Na šoli od leta 2005 deluje Šolski sklad , ki v okviru svojih finančnih zmožnosti pomaga tem učencem.
Šolski sklad pridobiva sredstva s pomočjo donacij posameznih oseb oziroma organizacij, z zbiralnimi
akcijami papirja in kartuš, s prirejanjem prireditev za starše in ostale občane. Na ta način pridobljena
sredstva Upravni odbor Šolskega sklada skrbno razdeli vsem tistim, ki to pomoč nujno potrebujejo in
tako marsikateremu učencu omogočimo, da preživi nekaj brezskrbnih dni s svojimi sošolci in si
pridobiva in širi svoje znanje izven šolskih klopi.
Poleg tega iz sredstev Šolskega sklada se subvencionira še marsikatera nadstandardna dejavnost. Tudi
v primeru, ko gre za nadstandardno dejavnost je potrebno oddati vlogo Šolskemu skladu, če
potrebujete pomoč pri plačilu.
Zaposleni na šoli si želimo, da bi lahko vsi učenci sodelovali na vseh taborih, več časa preživeli v
stimulativno obkroženem okolju, ki bi omogočal poleg pridobivanja znanj še dobro počutje vsem
udeležencem v pedagoškem procesu, zato se obračamo na Vas s prošnjo za finančno podporo.
V preteklem šolskem letu je bilo veliko govora, da bi starši prejeli dvakrat letno položnici z določenim
zneskom. Zato, da bomo lahko pomagali pri plačilu še večjemu številu učencev je UO Šolskega sklada
sklenil, da se dvakrat letno, v novembru in marcu staršem pošlje položnica z zneskov 5 €.
Za vsako Vašo donacijo se vam že vnaprej v imenu učencev in zaposlenih najlepše zahvaljujemo.
Prosimo, da sredstva nakažete na: TRR OŠ Zalog št.: SI 56 0126 1603 0663 340 in sklic št. 00 234402.
Transakcijski račun kot tudi vloga za pridobitev sredstev se nahajata na spletni strani šole pod
rubriko šolski sklad.

S spoštovanjem,

Člani UO šolskega sklada

