
Dragi starši!

Šolski sklad je zagotovo eden pomembnejših načinov, kako lahko starši pomagamo, da bo šola našim otrokom še prijaznejša, da

bo pouk kvalitetnejši in da tudi tisti, ki bi sicer bili prikrajšani, lahko sodelujejo pri vseh dejavnostih.

S sredstvi sklada na prvem mestu namreč nudimo pomoč otrokom, ki prihajajo iz družin z nižjimi prihodki; nekateri starši ne

zmorejo plačati šole v naravi, ekskurzij ali katerih drugih plačljivih dejavnosti, ki jih organizira šola. V takšnih in podobnih primerih v

sodelovanju s šolsko svetovalno službo vedno priskočimo na pomoč. Bolje rečeno na pomoč priskočite vi, saj ste vi tisti, ki podarite

denar.

A sklad je veliko več kot samo prva pomoč prikrajšanim, saj ima še eno zelo pomembno nalogo: zagotavljanje višjega standarda!

To pomeni, da boste s svojim prispevkom pomagali tudi lastnemu otroku.

Z zbranimi sredstvi smo v sodelovanju s šolo nabavili razno opremo (računalnike, tablice, učne pripomočke, stole za prireditve,

mize, oder, igrala, ipd.), prenovili smo šolske učilnice in druge prostore (gibalnica, atrij), pomagali izvesti različne interesne

dejavnosti (šport, gledališče, kinematografi, potovanja na tekmovanja, programi za nadarjene, ipd.), zagotovili smo dodatne

smučarske učitelje, majice, fotografiranja in še in še in še.

Za vse to so zaslužni vsi starši otrok, ki prispevajo v sklad, zato vas vabimo, da tudi vi postanete eden od podpornikov boljšega in

kvalitetnejšega učnega okolja na naši, že tako največji in najboljši šoli v Mariboru.

Sami določite znesek, ki ga zmorete podariti – nakažete ga lahko v enem znesku ali v več obrokih. V primeru, da potrebujete

dodatne položnice, so vam te na voljo v tajništvu šole, več informacij pa lahko najdete na spletni strani šole pod razdelkom za

starše/šolski sklad.

Naredite danes nekaj dobrega za vašega otroka, za šolo in lokalno okolje.

Hvala za vaše darilo in lep pozdrav, Jan Bilodjerič



Hvala vsem staršem, ki prispevate v šolski sklad. V zadnjih nekaj letih je bilo s sredstvi šolskega sklada kupljenih oz. sofinanciranih 

veliko učnih pripomočkov oz. dejavnosti, kot npr.:

- veliki oder za atrij;

- tablični računalniki;

- ekskurzije nadarjenih učencev;

- sredstva za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin; 

- zaključne ekskurzije za učence 9. razredov;

- fotografiranje devetošolcev ob zaključku šolanja;

- stroški nekaterih tekmovanj;

- prevozi na različne dejavnosti in tekmovanja; 

- ureditev gibalnice;

- računalniška oprema in projektorji;

- nabava stolov za atrij;

- nakup športnih rekvizitov;

- nakup učnih pripomočkov za pouk naravoslovja, fizike, kemije in biologije.

Spoštovani starši, še enkrat hvala.

Ravnatelj: Damjan Pihler



Podatki za nakazilo sredstev Šolskemu skladu.  

HVALA!


