WALDORFSKA OSNOVNA ŠOLA MARIBOR V NOVIH PROSTORIH
Spoštovani!
Waldorfska šola Maribor je zasebni vzgojno-izobraţevalni zavod, ki si prizadeva za
skladen, celosten razvoj otrok, s ciljem razvijati posameznike svobodnega mišljenja,
polne veselja do ţivljenja, čuta zase, za soljudi in za razvoj sveta kot celote,
samoiniciativne in odgovorne v ravnanju. To dosegamo predvsem z zgledom in s
primernim izborom vsebin, učnih ciljev in metod, ki ne razvijajo le intelekta, temveč
skrbijo za celosten razvoj otrok.
Šola deluje kot javno priznana vzgojno-izobraţevalna institucija, ki je v celoti
neprofitna. V letošnjem šolskem letu jo obiskuje 145 učencev. V desetletju svojega
obstoja se je uveljavila kot stalnica v lokalnem in regionalnem okolju.
V tem šolskem letu se je šola preselila v nove prostore na Valvasorjevi ulici 75 v
Mariboru. Po dobrem desetletju smo dolgoročno rešili svojo prostorsko stisko in se
ustalili v delu nekdanjega srednješolskega kompleksa, za katerega pa drţava v zadnjih
letih, odkar kompleks ni bil v uporabi, ni namenjala sredstev za vzdrţevanje, kaj šele
obnovo.
Ker drţava nima sredstev, ki bi jih lahko namenila za obnovo stavbe bivše Tehniške šole
Maribor, smo se morali obnove lotiti sami. Ţal nam je kljub veliki investiciji, ki ţe sedaj
presega naše finančne zmoţnosti, stavbo uspelo le delno obnoviti in čaka nas še veliko
dela in iz njih izhajajočih stroškov.
Zato se na Vas obračamo s prošnjo, da nam v skladu s svojimi zmoţnostmi na kakršen
koli način pomagate pri zagotavljanju minimalnih standardov za tiste, ki jim gre naša
osrednja pozornost – otroke.
Zavedamo se zahtevnih gospodarskih razmer v drţavi, zato bomo še toliko bolj veseli
vsake pridobljene pomoči.
V zameno vam lahko ponudimo navedbo vaše organizacije v medijskih objavah povezanih
z obnovo šole in objavo vašega logotipa na naši spletni strani in promocijsko-zahvalni
tabli šole.
Vljudno se Vam zahvaljujemo, da ste prošnjo prebrali, in srčno upamo, da se bodo naše
poti srečale ter prepletle v zgodbi s tako plemenitim poslanstvom, kot je tenkočutna
skrb za otroke – ljudi, ki jim pripada svet jutrišnjega dne.
Z odličnim spoštovanjem
Maksimiljan Rimele,
ravnatelj

