Osnovna šola Frana Albrehta KAMNIK
Šolska ulica 1, 1241 KAMNIK, tel: 01/8396300, www.os-fa.si

UČBENIŠKI SKLAD za šolsko leto 2020/2021 - od 4. do 9. razreda
Spoštovani starši oz. skrbniki,

Kamnik, 10. junij 2020

seznam z izborom učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin je dostopen na naši spletni strani
(www.os-fa.si) pod zavihkom Knjižnica, posredovali smo ga knjigarnam v Kamniku in okolici.
UČBENIKI: Izposoja učbenikov je brezplačna. Načeloma so vsi učenci že prijavljeni na izposojo učbenikov, zato
starši, ki si za svojega otroke NE želite izposoditi učbenikov v šoli, izpolnite izjavo, ki je objavljena na šolski
spletni strani pod zavihkom Knjižnica/Učbeniški sklad in jo pošljite po e-pošti na naslov tadejacesensink@osfa.si. Vašo odločitev potrebujemo do petka, 19. junija 2020. Učenci bodo učbenike iz sklada prejeli najkasneje
v prvem tednu pouka. Ob koncu pouka (junij 2021) jih morajo vrniti šoli.
DELOVNI ZVEZKI: Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite sami. Kamniške knjigarne imajo naše sezname.
Za lažjo odločitev pri nakupu vam posredujemo prodajne pogoje tistih, ki so jih posredovale.
KNJIGARNA IN PAPIRNICA DZS MERCATOR CENTER KAMNIK Tudi letos pripravljamo pregleden Katalog šolskih potrebščin (predviden
izid 22. 6. 2020). Katalog nudi številne ugodnosti pri nakupu vsega, kar otroci potrebujejo v šoli. Učenci bodo navdušeni nad široko
ponudbo najkakovostnejših šolskih potrebščin. Na podlagi izbora delovnih zvezkov, šolskih potrebščin in ostalih gradiv, ki jih bodo
učenci uporabljali pri pouku v naslednjem šolskem letu, smo ažurirali sezname za naročanje v naših knjigarnah in papirnicah ter v naši
spletni trgovini na www.dzs.si. Omogočamo vam popuste pri naročanju, možnost plačila naročenih gradiv na več obrokov brez obresti,
nakup v naših knjigarnah in papirnicah DZS, hitro naročanje na naši spletni strani z dostavo po pošti, možnost nakupa šolskih potrebščin
in delovnih zvezkov s kartico Mercator Pika. Želimo vam prijetne poletne počitnice in uspešno šolsko leto 2020/21. Vaša knjigarna in
papirnica DZS, MC Kamnik, Kovinarska 36, 01/8395319.
KOPIJA NOVA nudi popolno ponudbo ovitih delovnih zvezkov, zvezkov in šolskih potrebščin, ki je usklajena s šolo, naročilo je hitro in
enostavno preko spleta www.kopija-nova.si, gradivo bo dostavljeno na vaš naslov do 20. avgusta. Vse ugodnosti v kompletu:
brezplačno ovijanje delovnih zvezkov, za velike družine nudijo naročilo, nakup in plačilo za več otrok hkrati, obročno plačilo (s
položnicami do 3 obroke, Mastercard, Visa in Diners do 12 obrokov in Petrol do 6 obrokov), prilagojena dostava (na vaš naslov,
prevzem na pošti, paketomatu, Petrolu).
V papirnici OFFICE&MORE v Kamniku za svoje stranke pripravljamo odlične ugodnosti in visoke prihranke pri nakupih vsega, kar
šolarji potrebujejo za pouk in učenje. Nudimo popoln nabor šolskega in pisarniškega materiala: od šolskih potrebščin, kakovostnih in
raznovrstnih šolskih torb in različnih nahrbtnikov do delovnih zvezkov in učbenikov. Vabimo vas, da izkoristite naslednje ugodnosti: nudimo 3 % popusta ob prednaročilu delovnih zvezkov do 1. 7. 2020; - vsi, ki boste prednaročili delovne zvezke, boste prejeli kupon
z 10% popusta na celoten nakup šolskih potrebščin; - nudimo možnost plačila na 3 do 6 obrokov s kartico Diners, Mercator Pika oz. z
avansnim naročilom; - nudimo do 60% popusta na šolske potrebščine in torbe; - kupon z 10% popusta podarimo vsem strankam, ki
kupijo šolske potrebščine za 1., 2. ali 3. razred v skupni vrednosti več kot 40 €; - vsem bodočim prvošolcem ob nakupu šolskih
potrebščin podarimo ovratni trak #Skul vajb ne glede na vrednost nakupa. Veselimo se vašega obiska in vam želimo uspešen začetek
novega šolskega leta 2020/2021! Papirnica Office&More Kamnik, Ljubljanska cesta 1B, 01/8395027, www.officeandmore.si,
office.kamnik@andmore.si
MLADINSKA KNJIGA je pripravila vrsto ugodnosti: 3% popust za nakup učbenikov in delovnih zvezkov, 30% popust na pester izbor
šolskih potrebščin, darilo za vsakega kupca (veliki stenski šolski koledar in urnik), plačilo na 3 obroke, brez obresti, darilo za
prvošolčke – odsevni obesek, brezplačna poštnina – pri nakupu šolske torbe ali nahrbtnika, 50% popust za brezžične slušalke s
polnilo postajo, ugoden nakup preko spleta www.emka.si, ugodnosti veljajo za naročilo paketov do 10. 7. 2020.
KNJIGARNA IN PAPIRNICA FORUM KAMNIK (Glavni trg 25, 1241 Kamnik, 01/8317321, www.forumkamnik.si, forum.copy@siol.net)
V naši knjigarni lahko naročite delovne zvezke in učbenike po prednaročniških ugodnostih do 30 junija. Ugodnosti: 3% popust, plačilo
je možno v treh obrokih. Za nakup šolskih potrebščin do 31. julija nudimo 20 % popust, na izbrane artikle pa do 40% popust. Delovni
čas je od ponedeljka do petka od 8h do 19h, v soboto od 8h do 12h.
V primeru nejasnosti se pred nakupom posvetujte z razredniki, učitelji predmetov oziroma šolskimi knjižničarkami - upravljavkami
učbeniškega sklada.
Želimo vam prijeten nakup in mirne počitnice. Za vse dodatne informacije nas pokličite na 01/8396310.
Tadeja Česen Šink in Irena Milivojevič Kotnik, upravljavki učbeniškega sklada

Rafko Lah, ravnatelj

