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Posebni dogodki
v življenju
Šolskega sklada:
• Zbiralna akcija
papirja
7. in 8. 11. 2013
•

Dobrodelni
koncert
27. 3. 2014

•

Športna sobota,
17. 5. 2013

Napis, ki opisuje sliko
ali grafiko.

Spremembe niso nujno slabe!
Novo šolsko leto je. Kot vedno
prinaša spremembe. Ena ali dve
sta se zgodili tudi Šolskemu skladu
OŠ Preserje pri Radomljah.

Torej, sprememba na čelu
Šolskega sklada se v imenu ne
pozna. Nataša ostaja in žar
delovanja prav tako.

Članica sklada učiteljica Karmen
Logar se je poslovila. Prav tako je
dosedanja predsednica Nataša
Cerar funkcijo prepustila
podpredsednici Nataši Kuzmič.

Nov podpredsednik Šolskega
sklada je Franci Kociper, Svet šole
in Svet staršev pa sta za novi
članici potrdila Mašo Drenik in
Sašo Kosten Zabret.

Vsem, ki ste kakorkoli prispevali, da
so možnosti naših otrok večje, se ob
odhodu iz srca zahvaljuje.

Kdo so ostali člani sklada lahko
pogledate na tej povezavi.

Sooblikujte delo
šolskega sklada.
Pošljite pohvale,
pripombe, predloge,
ideje.

Spremembe na kvadrat …
Člani Šolskega sklada se bomo
srečevali vsak drugi četrtek v
mesecu. Po potrebi bomo sklepali
dogovore korespondenčno.

Naj bo vaša jesen barvita
... 

O našem delovanju vas bomo
obveščali mesečno. E-skladnik bo v
vaš e-nabiralnik romal vsak zadnji
teden v mesecu.

Uživajte v kostanjevih
počitnicah s svojimi
otroki!

Tokrat je zaradi počitnic pristal v
njem en teden prej.
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Zbiramo papir
Tudi letos bodo zbiralne akcije
papirja organizirane vsak
mesec. Novembra bodo vajeti
zbiranja prevzeli deveti razredi,
naslednji mesec osmi in tako
naprej do konca šolskega leta.

Zbiralna akcija papirja
bo 7. in 8. novembra.
Tokrat zbiranje vodijo
deveti razredi.

V lanskem šolskem letu so
največ papirja zbrali deveti
razredi in tako zbrana sredstva
namenili za končni izlet po Bosni
in Hercegovini. Tudi letošnji
»devetkarji« si bodo lahko z
zbiranjem papirja olajšali
finančni zalogaj za končni izlet.

Papir se lahko po novem
odlaga v zaprt zabojnik kar dva
dni, praviloma v četrtek in petek
vsak prvi teden v mesecu.
Zabojnik bo kot doslej stal na
parkirišču pred vhodom v novi
del šole.

Zmagovalci zbiralnih akcij, od
katerih sredstva so ostala v
skladu, pa so sedmi razredi.
Čestitamo vsem!!
O tem, kateri razredi bodo letos
uspeli zbrati največ papirja, vas
bomo obveščali v mesečnem Eskladniku, zmagovalce pa
oznanili ob koncu šolskega leta.

Letos sta potekali že dve akciji.
Septembra smo v enem dnevu
zbrali 3740 kg papirja in zaslužili
317,9 evrov. Zanimivo je, da smo
pa oktobra v dveh dneh zbrali
1280 kg papirja in zaslužili 89,6
evra.

D'narci
Šolski sklad skrbi za vse naše otroke. Vsak otrok
prejme iz sklada med devetletnim šolanjem
samo za šole v naravi 162 evrov. Če se
udeležuje tekmovanj, raziskovanj, raznih
projektov in drugih dejavnosti, je prispevek iz
sklada za takšne dejavnosti na posameznika še
večji.
Sklad skrbi za večjo kvaliteto vseh naših otrok,
ne glede na to, ali starši prispevate vanj ali ne.
Trenutno finančno stanje je cca 30.000 evrov.
Finančno poročilo sklada za prejšnje leto lahko
preberete tukaj.
Hvala vsem, ki s svojimi prispevki polnite malho,
da naši otroci lahko iz nje potem dobijo.
Ker pa se malha v teh časih raje prazni kot
polni kljub prizadevanjem članov sklada, smo
na Svet staršev z naslovili prošnjo, da potrdi
zvišanje letnega prispevka v Šolski sklad z novim
šolskim letom na 3 x 5 evrov. Svet staršev je na
prvi letošnji seji 30. 9. 2013 to tudi storil.

Skladamo sredstva tudi z vašim sodelovanjem
za lepši danes in jutri naših otrok.

.... se nadaljuje ...
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Nalagamo in
nakladamo,
da nekaj iz naše dece
ratalo bo.
Z vašo pomočjo
nam bo lažje šlo
in vedno je v
sodelovanju
bolj veselo.

.... nadaljevanje ...
Znesek se vsakemu otroku vrne
najmanj enkrat: ko gre vaš otrok v
šolo v naravi, mu šolski sklad le-to
sofinancira v višini najmanj 20 evrov.
Če se udeležuje tekmovanj,
raziskovanj, raznih projektov in drugih
dejavnosti, je prispevek iz sklada za
takšne dejavnosti na posameznika še
večji.
Hvala sem, ki v sklad po tej poti že
prispevate. Tisti, ki še razmišljate, da
bi na ta način pomagali uresničevati
cilje sklada, pa lahko izpolnite
pristopno izjavo, jo natisnete,
podpišete in oddate razredničarki ali
razredniku vašega otroka ali v
tajništvo šole, ali ga podpisanega in
skeniranega vrnete po elektronski
pošti.
Nekaj vas v sklad prispeva tudi več
kot je predvideni znesek za eno leto.
Iskrena hvala!

Z roko v roki
nikoli
nisi sam.

Za vsak vaš prispevek smo vam
vsem hvaležni, še bolj pa tisti, ki si
brez njega ne bi mogli privoščiti šole
v naravi skupaj s sošolci, ne bi mogli
na tekmovanje v dejavnosti, ki jim je
ljuba in v kateri blestijo in se počutijo
domače, ne bi mogli na kulturno
predstavo z razredom, ker ne bi imeli
denarja za prevoz ...
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Vabimo vas, da prispevate
svoje ideje, pohvale,
predloge, kritične misli, skratka
vse, kar lahko obogati naše
delovanje.
Skupaj zmoremo več.

Vesele počitnice!
Te naše koprive bodo odrasle, še
preden se dvakrat obrnemo okoli
svoje osi in odstremo od stresa
zamegljen pogled.
Snemimo očala in jih poglejmo.
Stisnimo jih in jim povejmo kako radi
jih imamo.
In naj bodo te kostanjeve počitnice
prava priložnost za to.
Uživajte in kmalu na(s)videnje!

Šolski sklad OŠ Preserje pri Radomljah
Glaserjeva kakovostna šola
Pelechova 83
1235 Radomlje
Telefon: 01 7228 964
E-pošta: o-preradomlje.lj@guest.arnes.si
Spletno mesto:
http://www.os-preserjeradomlje.si/
Nataša Kuzmič: 041 845 811
E-pošta: natasa.kuzmic@gmail.com

