Dragi starši.
Šolski sklad je zagotovo eden od temeljev naše šole. Prepričan sem, da se lahko sprehodimo po šolskih hodnikih in učilnicah ter se
ustavimo kjerkoli in, ko se bomo ozrli naokrog, se bo naš pogled srečal z nečim, kar smo nabavili s sredstvi sklada. To pomeni, da
starši s svojimi prispevki soustvarjamo šolsko okolje, ga delamo boljšega in našim otrokom prijaznejšega.
Ko sedimo na stolih v atriju in gledamo nastope naših otrok na odru ali pa cel razred učencev uporablja tablice ali učitelj snov podaja
preko interaktivne table ali pri športu, pri obiskih gledaliških predstav, pri dejavnostih za nadarjene, pri alternativnih oblikah učenja
in še pri marsičem, ne smemo pozabiti, da je vse to mogoče, zaradi kvalitetnega šolskega sklada – zagotovo najboljšega med vsemi
mariborskimi šolami.
Poleg nadstandarda pa seveda brez izjeme pomagamo tistim, ki si vsega ne morejo privoščiti sami. In prav solidarnost s
prikrajšanimi je v današnjem materialistično-kapitalističnem svetu še kako pomembna. Noben otrok se ne bi smel počutiti niti
prikrajšanega, kaj šele, da v šolo prihaja lačen. V naši družbi je vsega več kot dovolj, le deliti moramo in nikoli ne smemo pozabiti, da
je tisti, ki zlo dopušča enako kriv kot tisti, ki ga povzroča. Ne pozabite!
Spremembe načina plačevanja so močno zmanjšale prihodke našega sklada, ki sicer trenutno še vedno ima zdravo osnovo in kar
nekaj rezerv, a tudi te bodo enkrat pošle, zato vas pozivam, da ne pozabite na ta nepogrešljiv del šolanja naših otrok. Vzemite si pet
minut na šolsko leto in nakažite ali nekaj eurov ali pa nekaj sto eurov, kakor vam pač dopušča vaše finančno stanje. Ne pozabite!
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!

