Spoštovani starši!
Sklad Vesele Nogice Vrtca Kurirček Logatec od svoje ustanovitve leta 2011 zbira denarna sredstva iz
prostovoljnih prispevkov podjetij in posameznikov. Sklad Vesele Nogice je pomemben vir denarja, ki ga
vrtec namenja za posodabljanje učnih pripomočkov in opreme, za izboljševanje kakovosti vzgojno
izobraževalnega dela in za interesne dejavnosti naših otrok v vrtcu, saj sredstva, ki jih namenjata vrtcu
državna in občinska blagajna, zadostujejo le za izvedbo najosnovnejše dejavnosti. S pomočjo sklada pa
bomo pomagali tudi mnogim družinam v stiski in omogočili njihovim otrokom, da se udeležijo izletov.
Namensko uporabo sredstev iz sklada Vesele nogice nadzira Upravni odbor sklada, ki ga sestavljajo
predstavniki staršev in vzgojiteljev vrtca. Podrobnejše podatke o delovanju in ciljih našega sklada najdete
na spletni strani sklada (dostop s spletne strani Vrtca Kurirček Logatec).
Potreb in želja je veliko.
Po vzoru številnih šol po Sloveniji bomo letos zbirali prostovoljne prispevke
v akciji »1 EURO na mesec za Vesele nogice«.
Iskreno bomo veseli, če se tudi vi odločite za svoj prispevek in se pridružite naši pobudi.
Samo s skupnimi močmi lahko storimo več za naše otroke.
Člani Upravnega odbora Sklada Vesele Nogice, Vrtca Kurirček Logatec.

______________________________________________________________________

PRISTOPNA IZJAVA
o prostovoljnem prispevku staršev v Sklad Vesele Nogice v šolskem letu ____________________ za financiranje
dejavnosti, ki so nadgradnja izobraževalnega programa, za nakup nadstandardne opreme in zvišanje standarda
vrtca, ter socialno ogroženim družinam otrok našega vrtca.
Podpisan-a

_____________________________________________________

stanujoč-a

_____________________________________________________

mati-oče otroka

______________________________________ iz skupine _____________________
v enoti vrtca __________________________

prostovoljno izjavljam in se obvezujem, da bom v tem šolskem letu prispeval/a v Sklad Vrtca Kurirček Logatec
(obkrožite želeno možnost in izpolnite):
a) stalni mesečni znesek 1 EURO, kar mi lahko računovodstvo zaračuna na položnici za oskrbo od meseca
____________________ do vključno meseca ____________________
b) enkratni znesek 10 EUROV, ki ga bom poravnal s prvo naslednjo položnico za oskrbo
c) znesek _________ EUROV, ki ga bom nakazal na vrtčevski račun št.: 01264-6030638167; sklic: 299100.
Datum: ______________

Podpis staršev: _________________________

_____________________________________________________________________
Prosimo, da izpolnjeno pristopno izjavo vrnete v zaprti kuverti vzgojiteljici, v tajništvo ali pošljete po pošti.

Hvala.
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