ŠOLSKI SKLAD OŠ ANGELA BESEDNJAKA
Pristopna izjava
Ime učenca/učencev: ________________________________________
Razred: __________
(Družine, kjer se šola več otrok, podpišejo 1 pristopno izjavo)

Podpisani-a (ime in priimek starša otroka)
_____________________________________________________________
prostovoljno izjavljam in se obvezujem, da bom v šolskem letu 2021/2022
prispeval v Šolski sklad OŠ Angela Besednjaka Maribor mesečno (ustrezno
obkrožite ali izpolnite):

OŠ Angela Besednjaka Maribor, Celjska 11, 2000 Maribor
Tel.: 02 4501 090
TRR: 01270-6030667943
Elektronska pošta: info@abesednjak.si
Spletna stran: www.abesednjak.si

a)

3,00 €

b)

5,00 €

c)

7,00 €

d)

10,00 €

e)

15,00 €

f)

Vrednost po izbiri: ______________________

g)

Ne želim prispevati v šolski sklad,

ŠOLSKI SKLAD
2021/2022

razlog:__________________________________

Z roko v roki – za lepši jutri
S to pristopno izjavo pooblaščam OŠ Angela Besednjaka Maribor, da mi omenjeni
znesek mesečno zaračunava preko položnice za šolsko prehrano.
Podpis starša: __________________________

Datum pristopa k ŠS:_______________

Prosimo, da izpolnjeno pristopno izjavo vrnete razrednikom ali v tajništvo.

September 2021

Želja in potreb je veliko. Da lahko vse želje uresničimo, potrebujemo vaše
množično sodelovanje. Poleg tega bomo aktivneje zaprosili za pomoč tudi

Spoštovani starši,
s pomočjo vas deluje Šolski sklad OŠ Angela Besednjaka že 15 let.
Rezultati so kljub težkim časom odlični, saj smo npr. v zadnjih dveh letih zbrali
okoli 18.000,00 €.
Da bi našim otrokom omogočili še kakovostnejše šolanje in jih še bolj spodbujali
in podpirali v njihovem razvoju, jim želimo dodatno omogočiti uporabo sodobne
opreme, ki prispeva k še boljši kakovosti pouka, dela, bivanja na šoli in spodbuja
ustvarjalnost in spretnost otrok.
V šolskem letu 2021/2022 tako predlagamo, da nadaljujemo z že ustaljenim
načinom vplačila v sklad. Predlagamo, da starši v šolski sklad prispevamo
mesečno po 3€, 5€, 7€, 10€, 15€ ali znesek po izbiri. V sklad bomo mesečno

podjetja in druge organizacije.
Z našim skupnim prizadevanjem bomo osnovno šolo Angela Besednjaka naredili
še boljšo, prijaznejšo, kakovostnejšo, prepoznavno in takšno, da bodo NAŠI otroci
še raje zahajali vanjo, se še raje učili in ustvarjali ter medsebojno družili v številnih
dodatnih aktivnostih.
Podrobni program nabav bo sestavil Upravni odbor Šolskega sklada in ga objavil
na šolski spletni stran. Prav tako vas bomo sproti seznanjali z rezultati naših
skupnih prizadevanj. O stanju šolskega sklada in porabi sredstev boste sproti
obveščeni na spletni strani.
Prosimo vas, da prispevate v šolski sklad!
Izpolnite še danes pristopno izjavo in jo predajte razredniku ali v tajništvo šole,
za kar vam bomo hvaležni prav vsi, predvsem pa vaši otroci – naši učenci.

nakazovali s položnico za prehrano (10 mesecev v šolskem letu).
Šolski sklad bo ob soglasju Sveta staršev odločil, kako se bodo porabila zbrana
sredstva, vendar tako, da bodo učinkov nakupa iz sklada deležni vsi učenci. Manjši
delež bo namenjen za selektivne namene (socialne stiske, projekti, nadarjeni…).
O porabi sredstev iz šolskega sklada bosta obveščena Svet staršev in Svet šole na
rednih sejah, ostali starši pa na roditeljskih sestankih in preko mesečnih položnic.
Da ne bomo le govorili, poglejmo, kaj zmoremo:
Šolo obiskujejo otroci, ki živijo v približno 400 družinah. Če vsaka družina vsak
mesec v šolski sklad prispeva v povprečju 5€ (to so 3-4 kavice na mesec - ena na
teden!), v enem šolskem letu zberemo 20.000 €!

V. d. ravnateljice:

Predsednik UO Šolskega sklada:

Katja Kumer

dr. Simon Rečnik

