Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Rače

OSNOVNA ŠOLA RAČE
Grajski trg 1
2327 RAČE
10.09.18
Spoštovani starši!
V OŠ Rače deluje Šolski sklad OŠ Rače, ki zbira sredstva za pomoč socialno šibkejšim otrokom in sofinanciranje
nadstandardnih vsebin, ki potekajo v okviru vzgojno-izobraževalnega programa v vrtcu in šoli OŠ Rače.
S sredstvi Šolskega sklada subvencioniramo nadstandardne učne/vzgojne pripomočke in druge nadstandardne
vsebine, potrebne za kakovostno izvajanje pouka in vzgojnega pedagoškega dela v vrtcu. Z enkratnimi izrednimi
pomočmi pomagamo otrokom ob izjemnih, ponavadi žal tragičnih, okoliščinah v družini, sofinanciramo dodatne
aktivnosti, projekte in nakup opreme v okviru programa šole.
Informacije o Šolskem skladu najdete na spletnih straneh OŠ Rače, na naslovu http:\\www.osrace.si, v zavihku Šolski
sklad. Lahko se nam oglasite tudi na elektronski naslov solskiskladosrace@gmail.com ali preko FB Šolski sklad OŠ
Rače.
Pomoč otrok iz socialno šibkih družin:
Za dodelitev pomoči otrokom iz socialno šibkejših družin je potrebno oddati pisno vlogo, sredstva pa dodeljujemo
na osnovi sprejetih kriterijev. Vse vloge bodo obravnavane zaupno.
Na koncu se vam zahvaljujemo za vse prispevke, ki ste jih morebiti v preteklih letih že namenili Šolskemu skladu, kot
tudi vaše prispevke pri piknikih in drugih akcijah, ki smo jih organizirali v sodelovanju z OŠ Rače.
Vse dobro v prihajajočem šolskem letu in hvala da ste z nami
Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Rače

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVA ZA PRISPEVEK V ŠOLSKI SKLAD V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
Če ste pripravljeni prispevati prostovoljni prispevek v Šolski sklad OŠ Rače, vas prosimo, da vpišite podatke o višini
sredstev, ki jih želite prispevati. Podpisano izjavo oddajte razredniku oziroma vzgojiteljici.
V šolskem letu 2018/19 bom za svojega otroka mesečno ali v enkratnem znesku (ustrezno označite) prispeval v
Šolski sklad OŠ Rače:
Ime in priimek otroka

Razred /
skupina

Mesečno na položnici
(ustrezno označi)

□3 EUR □5 EUR □7 EUR □10 EUR

V enkratnem
znesku (EUR)

Podpis starša/skrbnika

