ŠOLSKI SKLAD OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
Ulica Toneta Tomšiča 5
4270 Jesenice
Datum:

(naslov)

Zadeva: Prošnja za sofinanciranje projekta Šolskega sklada OŠ PV

Spoštovani poslovni partner oz. direktor podjetja!

Na naši šoli je v letošnjem šol. letu začel delovati Šolski sklad OŠ Prežihovega Voranca Jesenice.
Po svojih pravilih sklad pridobiva sredstva za svoje delovanje iz prispevkov staršev, zaposlenih na
šoli, donacij, zapuščin in drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb šole, ki
niso neposredno sestavine izobraževalnega programa in katere ne financira ustanovitelj. Sklad
zbira sredstva za sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme šole ali druge projekte, ki pripomorejo
k zvišanju standarda pouka ali bivanja učencev v šoli. Delujemo tudi na področju pomoči socialno
šibkim učencem in drugo.
V letošnjem letu smo člani Upravnega odbora Šolskega sklada podprli ravnateljev predlog in sprejeli
plan dela, da se poleg še nekaterih drugih manjših aktivnosti prednostno zbira sredstva za
financiranje nabave šolskih garderobnih omaric za učence predmetne stopnje (od 6. do 9.
razreda).
Na naši šoli je ureditev in s tem povezano dogajanje v garderobnih prostorih pereč problem. Na žalost,
kljub dežurstvom in nameščenim kameram, velikokrat pride do kraje, poškodovanja in drugih
oškodovanj oblačil in obutve otrok. Rešitev tako delavci šole kot tudi starši vidimo tudi v nabavi
garderobnih omaric, ki bi fizično nudile boljšo zaščito in zagotavljale večjo urejenost in varnost
predmetov v njih.
S strani šole je že bil narejen finančni konstrukt projekta in predračun za garderobne omarice za
predmetno stopnjo znaša 13.901,00 EUR. Starši bomo s svojimi mesečnimi prispevki v letošnjem
šolskem letu uspeli zagotoviti skoraj polovico potrebnih sredstev, ostalo zbiramo s pomočjo donacij.
Želimo, da bi se omarice lahko nabavile že v poletnem času za naslednje šolsko leto 2009/10.
Na vaše podjetje se obračamo s prošnjo za donacijo dela potrebnih sredstev in veseli bomo vsakršnega
zneska. Zavedamo se, da so trenutne razmere na ekonomskem trgu težke, vendar vas prosimo, da nam
na našo prošnjo vsekakor odgovorite.
V imenu učencev šole in njihovih staršev se Vam najlepše zahvaljujem za prispevek in Vas lepo
pozdravljam.

Predsednica Šolskega sklada:
Darja Nagode

Sredstva se zbirajo na računu do zaključka šolskega leta 2008/09: TRR št. 01241-6030654135 in
navedite sklic na št. 00-09.

