Spoštovani starši,
Šolski sklad osnovne šole Preserje pri Radomljah že vrsto let pomaga vsakemu udeležencu nadstandardnega
programa (šole v naravi, tabori) ter socialno šibkim, da se lahko udeležujejo mnogih aktivnosti naše šole, ki se
jih sicer ne bi zmogli udeležiti. Glede na razpoložljiva sredstva smo izjemno veseli, da do danes ni bilo treba
zavrniti niti ene prošnje za pomoč. Skladovo poslanstvo je tudi finančno pomagati pri raziskovalni dejavnosti na
šoli, pomagati nadarjenim učencem in zagotavljati preostali nadstandardni program šole (izleti, udeležba na
tekmovanjih) – vse je namenjeno izključno temu, da bi bile vse naštete aktivnosti res dostopne čim večjemu
številu šolarjev. Šolski sklad pomaga zagotavljati tudi nadstandardno infrastrukturo šole, naj omenimo samo
postavitev ograje okrog šole, ki je stala 20. 273 evrov.
Šolski sklad deluje torej v dobro tako učencev in staršev kot tudi učiteljev. Ker je šolski sklad dobrodelna
institucija, živi zgolj od donacij staršev, podjetij in z zbranimi sredstvi posameznih prireditev, ki jih sklad
organizira v ta namen. Finančno stabilnost skladu brez dvoma omogočajo prispevki staršev, ki so v šolskem letu
2018/2019 znašali 9.335 evrov, letni prihodek sklada pa je znašal 26. 184,33 evrov. Brez vas staršev torej sklad
ne bi bil tako uspešen kot je. Zaradi upoštevanja zakonodaje pa moramo bolj izrecno doreči način plačevanja
prispevkov v sklad. Za to, da lahko v sklad še naprej plačujete prek položnice, ki jo od šole dobite za plačilo
prehrane (kar je ugodno tako za šolo oz. sklad, ker ni treba staršem pošiljati dveh položnic, kot tudi za starše, ki
tako plačate le eno provizijo), je šoli oz. skladu treba podati vaše soglasje, da to možnost plačevanja sprejemate
in dopuščate.
Vljudno vas prosimo, če lahko spodaj priloženo soglasje podpišete in ga predate svojemu otroku, ki naj ga odda
razredniku. Le na ta način bomo še naprej lahko zagotavljali nemoteno delo sklada. Seveda plačevanje
prispevka, ki tudi letos znaša priporočenih 15 evrov letno na otroka v treh obrokih, ni obvezno, temveč le izraz
vaše dobre volje in razumevanja do dela in poslanstva, ki ga sklad ima. Če soglasja ne boste podpisali, bomo
šteli, da v sklad ne želite prispevati in vam pri položnicah za prehrano tega zneska ne bomo več obračunali.
Hvala za zaupanje in vso pomoč, ki jo skladu in s tem našim otrokom kot starši nudite.
S spoštovanjem,
Upravni odbor sklada

================================================================================

Soglasje (za vsakega otroka posebej)

Spodaj podpisani/a, ___________________________________, mama/oče/skrbnik učenca/-ke:
__________________________________________________________________________________
(ime in priimek otroka, razred)

soglašam, da mi sklad plačilo prostovoljnega prispevka za Šolski sklad obračuna na položnici za plačilo prehrane
za mojega zgoraj navedenega otroka. To moje soglasje velja do preklica oz. do konca šolanja mojega otroka na
OŠ Preserje pri Radomljah.

Kraj _________________, datum___________________

PODPIS:___________________________

