CELJE, 27. 5. 2019

SPOŠTOVANI STARŠI!
Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tudi v šolskem letu 2019/20
zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov vsem učencem ter izposojo učnih gradiv za prvi in drugi
razred vsem učencem prvega in drugega razreda. To pomeni, da bo izposoja učbenikov za vse učence ter
izposoja učnih gradiv za prvošolce in drugošolce v šolskem letu 2019/2020 brezplačna.
Ostale potrebščine boste kupili sami s pomočjo seznama, ki ga bo vaš otrok dobil v šoli in bo v mesecu
juniju objavljen na naši spletni strani.
Vse učence, ki ne bodo prinesli izpolnjenih obvestil do spodaj določenega datuma, bomo razumeli, da
želijo učbenike in ostala učna gradiva kupiti sami.
Skrbnica učbeniškega sklada
Metka Lesjak

Ravnateljica
Marijana Kolenko

___________________________ PROSIMO, DA ODREŽETE IN IZPOLNJENO VRNETE DO PETKA, 31. 5. 2019. ____________________________

Spodaj podpisani ____________________________________________ potrjujem, da si moj otrok
_______________________________________________,
BO

NE BO

izposodil učbenike oziroma ostala učna gradiva iz šolskega učbeniškega sklada za šolsko leto 2019/2020.
Celje, _________________

Podpis staršev: ______________________
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