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Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022, objavljen na www.osmenges.si

21. 5. 2021

Pripravili smo seznam potrebščin, ki jih bodo učenci potrebovali za prihodnje šolsko leto. Seznami so objavljeni na spletni
strani šole, kjer si jih lahko ogledate in natisnete. V kolikor do seznamov na ta način iz kakršnega koli razloga ne morete,
se lahko otrok oglasi v tajništvu šole in mu bomo dali natisnjen seznam.

Učenci, ki so letos v 1. in 2. razredu bodo učbenike za naslednje šolsko leto iz učbeniškega sklada dobili
1. 9. 2021; ostali učenci (3. do 8. razred) pa že junija, pred zaključkom pouka.
Ostale potrebščine kupite sami. Klub temu, da vam bodo trgovci želeli prodati marsikaj, vam priporočamo, da se držite
seznama. Bodoči učenci 1., 2. in 3. razreda bodo dobili delovne zvezke brezplačno, saj je sredstva za to zagotovila
država, zato jih ne kupujte. Učenci jih bodo dobili v šoli na prvi dan pouka.

Pomoč pri nakupu delovnih zvezkov (za učence, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 od 4. do 9. razreda)
Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda kupite starši sami. Skupen strošek bo predvidoma naslednji: 4. razred 39
EUR, 5. razred 27 EUR, 6. razred 86 EUR, 7. razred 82 EUR, 8. razred 115 EUR in 9. razred 77 EUR.
Šolski sklad je družinam, ki so se znašle v socialni stiski, pri nakupu delovnih zvezkov pripravljen finančno
pomagati. Potrebno je napisati vlogo, opisati okoliščine, ki povzročajo finančno stisko ter priložiti dokumente, ki to
potrjujejo – obrazec za subvencijo lahko dobite na spletni strani šole www.osmenges.si in v tajništvu šole.
Navedeno dokumentacijo je potrebno nasloviti na Šolski sklad OŠ Mengeš, Šolska ulica 11, 1234 Mengeš s pripisom
»delovni zvezki« do 31. 5. 2021. O rešitvi vloge boste obveščeni v čim krajšem času. Najbolje, da vlogo z dokazili
otrok prinese v tajništvo šole ali pa jo pravočasno pošljite po pošti.
Ravnatelj: Milan Burkeljca
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Možnost brezplačnih zvezkov za učence
Obveščamo vas, da bo šolski sklad za učence iz družin, ki so se znašle v finančni stiski, zagotovil nekaj brezplačnih zvezkov.
Gre za kvalitetne zvezke in so takšni, ki jih tudi učitelji priporočajo za uporabo pri pouku (usklajeni s seznamom potrebščin).
V primeru, če želite, da vam pri tem pomagamo, je dovolj, da izpolnite spodnji obrazec, ki ga naj otrok do 31. 5. 2021 odda v
nabiralnik pred tajništvom ali razredniku. Zvezke bodo učenci predvidoma dobili v zadnjem tednu pouka.
----------------------------------------odrežite, otrok naj odrezek odda razredniku do 31. 5. 2021 ali odda v nabiralnik pred tajništvom ------------------------

OBRAZEC S PROŠNJO ZA BREZPLAČNE ZVEZKE
Ime in priimek učenca: ______________________________________, razred v letošnjem šolskem letu: _________
Prosimo, da šola mojemu otroku omogoči določeno število zvezkov, saj nam bo takšna pomoč olajšala trenutno finančno
stanje.
Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov otroka: ______________________________________

