NAROČILO IZBIRNIH UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2022/23
PROGRAM: TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE
3. letnik, razred: ______
Ime in priimek: ________________________________
Naslov stalnega bivališča: __________________________
Kraj/poštna številka:___________
SLO

MAT

PSI
IZKAZNICA

Cena v
knjigarni
€

Cena v
učbeniškem
skladu
€

Branja 3. Berilo in učbenik za književnost. Lj., DZS

21,20

7,00

Brilej, R.; B. Kušar: Alfa. Geometrijski liki in telesa. Zbirka nalog za matematiko v sred. strok. izob.
Lj., Ataja

16,90

5,00

Brilej, R. T. Robič: Alfa. Eksponentna in logaritemska funkcija, kotne funkcije. Zbirka nalog za
matematiko v sred. strok. izobr. Lj., Ataja

16,90

5,00

Brilej, R., Nikič, B.: Alfa. Kombinatorika, verjetnostni račun, založba Ataja (priporočamo)
Kompare, A. et. al.: Uvod v psihologijo. Učbenik za 2. letnik gim. …Lj., DZS (priporočamo)
V kolikor ste izkaznico šolske knjižnice izgubili, znesku prištejte 4,20 € za izdajo nove

14,90
12,80

4,00
4,00

Naročam
DA/NE

Znesek
izbranega
učbenika
€

Skupaj za plačilo

.

Podpis staršev: _____________________________
Datum: ________________________________

Pri naročilu knjig iz učbeniškega sklada označite v koloni ''Naročam DA/NE'' izbran učbenik in izračunajte skupni znesek naročila.
Fotokopijo naročilnice in izkaznico šolske knjižnice (lahko tudi fotokopijo) vrnite, oz. pošljite na šolo do 15.6.2022. Po tem datumu naročilo iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2022/23 ni več možno.
Do 15.7.2022 boste prejeli položnico, ki jo morate poravnati do 18.8.2022.
Upoštevana bodo le naročila, ki bodo prispela v šolo do 15.6.2022. Knjige bodo dijaki prevzeli na začetku šolskega leta v knjižnici.
Ob izteku šolskega leta morajo dijaki VRNITI učbenike v šolsko knjižnico. Če je učbenik uničen ali izgubljen, je potrebno ob koncu šolskega leta poravnati razliko do maloprodajne cene učbenika.
Omogočamo tudi odkup učbenikov. Pogoj za izposojo učbenikov je plačilo izposojevalnine.
Starši, ki zaradi finančne stiske ne zmorejo plačila, naj prošnjo o oprostitvi plačila naslovijo na svetovalno službo do 5. 7. 2022. Prošnji priložijo fotokopijo odločbe o otroških dodatkih. V izjemnih primerih
bodo upoštevani še naslednji kriteriji za pomoč: višina dohodka na člana družine (odločba o višini otroških dodatkov), smrt v družini, nenadna izguba zaposlitve staršev ter naravne nesreče. S svojo
prošnjo dajejo soglasje za uporabo podatkov o finančnem stanju družine za namen brezplačne izposoje učbenikov v šolskem letu 2022/23.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prejem učbenikov dne: ________________

Podpis dijaka: ____________________________

