LETNO POROdILO DELOVANJA SOLSKEGA SKLADA
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Brigite
Na osnovni Soli Dob ie Solski sklad v letu 2011/12 deloval pod vodstvom
Milan Lukan'
lahii, tlani sveta so bili Metka Dimnik Vilar, Andreja Flerin-Majcen,
Frane'
Mateja Mariniek, SaSa Dragar Milanovit in Mojca
letni
V letoSnjem lolskem letu s;o izpeljali pet sej, na katedh smo upoStevali nai
utencem'
Sibkejlim
je
pomot
socialno
program dela. Letni delovni natrt zajemal
subiencioniranje zakljuinih taborov, zimske in letne Sole v naravi lz sredstev so
se

sofinancirale dejavnosti nadstandardnega programa

Med starsi utencev je bila izvedena anketa glede nadalievanja zbiralne akcjje en
evro za Solski sklad. Vet kot polovica starsev se je striniala z namenskim
zbiranjem sredstev enega evra na druiino
Tako je bil od meseca novembra 2011 redni meseini prilivvdoioieni wednosti
V meiecu decembru smo finanina sredstva pridobili s prodaio izdelkov na
bozitnem bazarju ter izvedbo boziinega koncerta Ob novem letu-smo na
'oli
izdelali koledar s fotografijami uiencev, sredstva od prodaje so bila zbrana na

iolskem skladu.
Med letom je potekala tudi draZba slik, ki so jih naslikali flaniUniveEe za tretje
Zivljenjsko obdobje.
Zbrana sredstva so bila porabljena za razli,ir,e dejavnosti. 18 ufencem smo
omogoiili udeleZbo na zakliuanih taborih. 5ti4e uienci so se ob nasi pomoti
rrdele;ili zimske iole v naravi.
popestri
Na Soli smo iz sredstev Solskega sklada kupili digitalni pianino, ki nam
prireditve. Otroci so bili naibolj veseli namiznega nogometa, s katerim si krajSajo
ias med odmori. Tudi ta je bil pridobljen iz teh sredstev'
Del finananih sredstev ie bil namenjen sofinanciranju zakljutnega tabora na
Osilnici in nagradnega izleta uaencem pevskega zbora'
Skupina uie"ncev p;d vodstvom uiiteljice likol'nega snovanja se je lahko
udeleiila dodatnega izobraZevan ja.
Manjii del sredsiev je bil porablien za nakup delovnih zvezkov, drobnega
jih utenci
materiala za izdelavo izdelkov na boZitnem bazarju. Sredstva, ki so
naSe podruznice v Krtini pridobili s prodajo izdelkov na bazarjtl so bila
namenjena nakupu raiunalni6ke opreme.
Iz vsebine nasega dela je razvidna vloga delovanja 5olskega sklada'

Tudi v prihodnjem Solskem letu natrtuiemo delo po zastavljenem programu'
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