
Vsem učencem želimo uspešno šolsko leto!

Papirna akcija 

TOREK - 4. 10. 2016, SREDA - 5.10.2016 in

ČETRTEK - 6. 10. 2016

Zbiralna akcija papirja bo

potekala od 7:00 do 10:00 in od

13:00 do 18:00. Otroci lahko

papir prinesejo že prej in ga

hranijo v matični učilnici. Pri kontejnerju bodo tehtali

papir starši sklada in hišnik.

Naj razred bo nagrajen!
 

 

V šolskem letu 2015/16 je

Šolski sklad s pomočjo

prispevkov staršev,

organizacijo raznoraznih

aktivnosti in prispevkov

posameznih podjetji:

 

48 učencem, v znesku

6.186,09 EUR,

omogočil bivanje v šoli

v naravi, na taboru,

ekskurziji

 

4 učencem, v znesku

152,00 EUR, plačal

plesne vaje

 

2 družinama, v znesku

129,00 EUR, plačal

pogostitev na valeti

 

2 učencema, v znesku

http://www.osbrod.si/solski-sklad/


Šolski sklad in bilanca preteklega
šolskega leta

 

Skupaj zmoremo! 
 

Z veseljem vam sporočamo,
da smo preteklo šolsko leto
zaključili več kot uspešno! 

 

Ob 11.367,37 EUR prihodkov in 7.849,35 EUR

odhodkov, smo v novo šolsko leto zakorakali

z 3.518,02 EUR na računu Šolskega sklada.

Najlepša hvala vsem!

Naj vas ob tej priložnosti opogumimo in
spodbudimo, da smo vam za vaše prošnje na voljo
na solskisklad.nagaju@gmail.com .
 

Zbiranje prispevkov v šolskem letu
2015/2016

 

Začenši s šolskim letom 2016/17 smo se v šolskem

skladu odločili staršem omogočiti, da mesečno

prispevate poljuben znesek, ki ga izberete ali zapišete

v pristopni izjavi. Ta izbrani znesek nato mesečno

nakazujete s položnico za prehrano.

Le z našim skupnim prizadevanjem lahko naredimo

našo šolo še boljšo, prijaznejšo, kakovostnejšo in

takšno, da bodo naši otroci še raje zahajali vanjo, se

še raje učili in ustvarjali ter se medsebojno družili v

številnih dodanih aktivnostih.

Da bi to lahko uresničili, potrebujemo vaše

sodelovanje. Prosimo vas, da vsi najkasneje do srede,

244,00 EUR, nudil

finančno pomoč pri

nakupu oblačil

 

1.138,26 EUR namenil

nakupu opreme

 (klavianova in zvočnik)

in materiala za

ustvarjanje izdelkov

 

 

Člani Šolskega sklada bomo
veseli vseh prošenj,
predlogov, pohval, kritik, idej,
novosti...

Pišite nam na:
solskisklad.nagaju@gmail.com

Spletna stran Šolskega
sklada:
http://www.osbrod.si/solski-
sklad/ 
 

 

mailto:solskisklad.nagaju@gmail.com
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5.10.2016 izpolnite pristopno izjavo in jo predate

razredniku ali v tajništvo šole, za kar vam bomo

hvaležni prav vsi, predvsem pa vaši otroci – naši

učenci.

Pristopno izjavo najdete na
naslednji povezavi.

ZA POMOČ SE VSEM

ISKRENO ZAHVALJUJEMO!

Osnovna šola Vižmarje-Brod, Šolski sklad

Na gaju 2, 1000 Ljubljana

Če dovolite, vam bomo občasno pošiljali najnovejša obvestila o aktivnostih Šolskega sklada.

Če tega ne želite, nam pa le sporočite.
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