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Datum:

Zadeva: Prošnja Šolskega sklada OŠ Ketteja in Murna za donatorstvo
Spoštovani poslovni partner oz. direktor podjetja!
Na Osnovni šoli Ketteja in Murna že od leta 2009 deluje Šolski sklad. Po svojih pravilih sklad pridobiva sredstva za svoje
delovanje iz prispevkov staršev, občanov, sponzorstev, donacij, zapuščin in drugih virov.
Namen sklada je pomoč socialno šibkim otrokom, financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina
izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev; nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda
pouka in podobno.
Ob začetku šolskega leta sklad na podlagi vlog odobri sofinanciranje nadstandardnih programov socialno šibkim
učencem šole. V primeru dovolj razpoložljivih sredstev pa šolski sklad obravnava tudi vlogo strokovnega aktiva šole za
financiranje nakupa didaktičnih pripomočkov ali druge opreme, ki jo učenci uporabljajo pri pouku in na dnevih
dejavnosti.
Sredstva tako že več let zbiramo s prostovoljnimi prispevki posameznikov, predvsem staršev, z donatorstvom podjetij ter
najrazličnejšimi akcijami (dobrodelni koncert, prodaja novoletnih voščilnic, okraskov idr.), v katerih sodelujejo učenci in
učitelji naše šole.
Doslej smo mnogim učencem sofinancirali dni dejavnosti, šole v naravi in tabore. Učencem smo pomagali pri nakupu
zvezkov oz. delovnih zvezkov.
Na predlog strokovnih aktivov smo iz šolskega sklada financirali nakup: smučarskih čevljev za izposojo učencem za
športni dan in šolo v naravi, smučarske tekaške opreme, opreme za fitnes kabinet, kinestetičnih miz za 1. in 2. triletje,
opreme in glasbil za šolski bend.
Iz sredstev šolskega sklada smo kupili igrala za otroško igrišče ter talna igrala.
Na predlog vodij dejavnosti in izbirnih predmetov smo financirali sodelovanje zunanjih izvajalcev za izboljšanje kvalitete
pouka.
Iz sredstev šolskega sklada smo financirali prevozne stroške naših učencev pri udeležbah na pevskih revijah ter
nagradnem izletu učencev, ki so s svojim uspehom, dosežki in delom doprinesli k prepoznavnosti naše šole.

Na vaše podjetje se obračamo s prošnjo za donacijo. Veseli bomo vsakršnega zneska oziroma donacije, s katero bomo
lahko pomagali učencem v stiski oz. pomagali še izboljšati učne pogoje za učence OŠ Ketteja in Murna.

V imenu učencev šole in njihovih staršev se Vam najlepše zahvaljujem za prispevek in Vas lepo pozdravljam.

Predsednica Šolskega sklada:
Vojka Vilfan

Sredstva se zbirajo na računu Šolskega sklada: SI56 0126 1603 0662 855, koda namena OTHR, sklic: SI 00 222,
BIC: BSLJSI2x

