Spoštovani.

Spoštovani.

Šolski sklad na OŠ Pesnica deluje četrto leto. Ekonomsko socialni položaj v naši družbi se tako pozna tudi pri zbranih
prispevkih v našem skladu, zato smo v letošnjem koledarskem letu od 1. 1. do 31. 12. 2013 zbrali približno 1.864,27
EUR.

Kot starš imam odgovorno in težko nalogo, vzgojiti otroka in ju pripraviti za uspešno, polno in uravnoteženo življenje.
Globoko verjamem, da mi je šola s svojim vzgojno-izobraževalnim procesom pri tej nalogi v veliko pomoč.

Zato smo se v odboru šolskega sklada dogovorili, da ne spreminjamo financiranja, v lanskem letu zastavljenih programov in
jih dopolnimo le, če bo zbranega denarja več. S tem denarjem smo v celoti financirali nadstandardno obliko poučevanja
nemškega jezika od prvega razreda dalje, tako v matični šoli v Pesnici kot v podružnici v Pernici. Učencev matične šole in
podružnice, ki gredo skozi ta program, je v prvih razredih 25, v drugih 19, v tretjih 31, v četrtih 13, v petih 16 – skupaj 104
učenk in učencev. V letošnjem šolskem letu smo ponudili ta program še petim razredom. Upam, da niste pozabili, kako
naporno je prevažati otroke v jezikovne šole v Maribor in ob tem še seveda odšteti več denarja.
Upravni odbor šolskega sklada je dvočlanski in je sestavljen iz predstavnikov Vas, staršev. V najkrajšem roku se bo skladu
pridružil še predstavnik staršev vrtca. Zatrdim lahko, da bodo zbrana sredstva smiselno porabljena. Tudi letošnje leto nismo
porabili denarja za nabavo učne tehnologije, ker menimo, da smo didaktično še vedno dobro opremljeni. Zamisel prejšnjih
let je bila, da bi še temeljiteje posegli v financiranje dodatnih interesnih dejavnosti in dodatno pomagali socialno in
materialno ogroženim učenkam in učencem, nabavili nove knjige, igrače za naše najmlajše, podelili kakšno »interno
štipendijo« najboljšim, nagradili nadarjene z izletom …

Prizadevanja šole ne potekajo le v smeri podajanja znanj. Nekatere od primarnih vlog so tudi generacijska in
medgeneracijska socializacija ter odkrivanje in usmerjanje talentov mojih otrok. Z odkrivanjem neznanega in poglabljanjem
že znanih vsebin učitelji ustvarjajo čustvena okolja, ki vodijo do ljubezni do znanja in kasneje do poklica.
Zavedam se, da s podporo Šolskemu skladu omogočam svojim in drugim otrokom kvalitetnejše izobraževanje in s tem
pogoje za uspešnejšo izobraževalno in poklicno pot.
Zato Vas Vljudno vabim, da z materialnimi prispevki namensko pomagate sooblikovati še boljše izobraževalne vsebine za
Naše otroke.
Mateja Bašl Kocjan

V šolskem skladu smo do 31. 12. 2013 zbrali 1.864,27 EUR, od lanskega leta je ostalo še 1.748,61 EUR. D o
3 0 . 1 1 . 2 0 1 3 s m o p o r a b i l i 3 . 4 8 7 , 9 2 E U R . Vsa pisna dokazila o delovanju šolskega sklada so na voljo v
tajništvu šole.
Pozivamo Vas tudi h konkretnim predlogom ali k sodelovanju v šolskem skladu. Vsi predlogi bodo obravnavani korektno in
odgovorno.

Dragi starši!

Spoštovani.
Šolski sklad, ki ga predstavljamo skupaj z ravnateljem šole, tudi mi starši, uspešno deluje že tretje leto. Vzajemno gradimo
varno in vzpodbudno okolje, v zanimivi in kakovostni šoli. Za naše učence, si prizadevamo imeti inovativni pristop, ter jih
uspešno voditi in vzgajati v življenju.

Letošnja brošura našega sklada je ponovno v e-obliki in objavljena na naši dobro obiskani spletni strani. Priložen je obrazec,
ki ga lahko natisnete in izpolnjenega pošljete v šolo, lahko pa ga učenec prinese k razredničarki. Izvod tiskanega obrazca
bomo izročili učencu, ki ga bo prinesel domov, izpolnjenega pa vrnil razredničarki.

Namen šolskega sklada je, kot že veste, financiranje dejavnosti in določenih raznih potreb šole in vrtca, ki niso glavna
sestavina vzgojno izobraževalnega programa, ter se ne financirajo iz javnih sredstev. S tem seveda dvigujemo standard
pouka za naše otroke, ter skupaj rešujemo stisko socialno šibkejšim otrokom.

V letošnjem letu kljub še vedno trajajoči gospodarski krizi želimo zbrati več denarja, seveda vsak v skladu s svojimi
zmožnostmi.

Zahvaljujemo se vsem staršem in ostalim donatorjem, za vsak, finančni prispevek v novem šolskem letu.

Naprošamo Vas torej, da skupaj uresničimo del, s strani države nefinanciranih, vendar smiselnih programov, v dobro
učenkam in učencem našega zavoda.
S spoštovanjem
mag. Andi Brlič, ravnatelj

Marinka Behin

