Rošev sklad
• Je šolski sklad, ustanovljen 25. 2. 1999.
• Namenjen je:
- pridobivanju sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,
donacij, zapuščin in drugih virov,
- financiranju dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
- nakupu nadstandardne opreme,
- zagotavljanju sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti
učencev šole, pomoč socialno šibkim učencem.
•
•
•

Odbor RS sestavljajo starši (izvoljeni na svetu staršev) in predstavniki šole.
Predsednica Roševega sklada je Nataša Gajšek Ključarič.
Poročilo o delovanju sklada se na seji sveta staršev predstavi enkrat letno –
po zaključnem računu.

Rošev sklad je namenjen
financiranju
• Ekskurzij
• Dodatnega izobraževanja
• Plavanja
• Drsanja

• Šole v naravi

• Sodelovanju v projektih

• Knjigam

• Sodobni tehnologiji
• ...in še in še...

Spoštovani starši!
Življenje in razvoj tehnologije zahtevata vedno več. Znotraj družine, ki je še kako pomembna za
oblikovanje mladega človeka, včasih ni možno otroku ponuditi vsega. Zato je še bolj vredno, če otrok
lahko širi obzorje in bogati duha v šoli, ob dodatnih aktivnostih.
Če naj torej mlad človek stopi na pot življenja »oborožen« z različnimi znanji, tabla in kreda odstopata
mesto še drugim načinom poučevanja!
Želimo, da bi šola postala bolj življenjska in predvsem tudi prijetna za otroke. Kajti »Otrok pride od
srca in gre k srcu; kjer pa otrok ne pride od srca, ne bo nikoli zares stopil vanj.« (danska misel).
Zato imamo na OŠ Frana Roša Rošev sklad, v katerem se zbirajo sredstva za tiste dejavnosti, ki ne
sodijo med osnovne, zagotovljene.
Tako s pridobljenimi sredstvi učence peljemo na poučne ekskurzije po domovini, jim omogočamo
širjenje obzorja preko knjig, AV sredstev ter pripomočkov za praktično delo (mikroskopi, računalniki,
različni stroji). S sredstvi iz sklada izboljšujemo opremljenost šole in spodbujamo inovativnost ter
uspešnost učencev in učiteljev.
Morda lahko prav z vašim prispevkom pomagate, da bo otrok lahko plaval, drsal, da bo preživel nekaj
drugačnih šolskih dni v šoli v naravi, da se bo lahko izobraževal tudi na šolski ekskurziji….
Za vas morda majhen znesek, nakazan na poseben račun
(štev.:01211-6030646778 sklicna štev.:00 17-555) velika vsota za nekoga, ki si morda na ekskurzijo
želi prav tako kot vaš otrok, pa, žal, zaradi denarja ne more.
Poravnana priložena položnica bo pomagala k cilju: NAJBOLJŠE ZA NAŠE OTROKE!
V imenu vseh, ki so pomoči potrebni, v imenu učencev in delavcev šole

HVALA!

