NAROČILO KOMPLETA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2022/23
PROGRAM: ZOBOTEHNIK

SLO
MAT
BIO
UME
KEM

1. letnik, razred: ______
Ime in priimek:___________________________________
Naslov stalnega bivališča: __________________________
Kraj/poštna številka:
Krakar Vogel, B. in drugi: Branja 1. Lj., DZS
Brilej, R.: Alfa. Realna števila. Zbirka nalog za matematiko… Lj., Ataja
Brilej, R.: Alfa. Linearna funkcija. Zbirka nalog za matematiko… Lj., Ataja
Toman, M.; K. Sernec, V. Kopčavar: Biologija celice z ekologijo in varstvom okolja. Lj., DZS
Tomšič Čerkez, B.; M. Komel : Likovni pogledi. Učbenik. Lj., MK
Smrdu, A.: Kemija. Snov in spremembe 1. Učbenik. Lj., Jutro
Smrdu, A.: Kemija. Snov in spremembe 2. Učbenik. Lj., Jutro

Cena kompleta:
Cena izposojevalnine:

Cena v
knjigarni
€
21,20
16,90
16,90
15,60
17,10
15,90
15,90
102,40 €

Cena v
učbeniškem
skladu
€
7,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
35 €

Podpis staršev: ______________________
Datum: _______________
Naročilo za komplet učbenikov iz učbeniškega sklada boste oddali po pošti ali pri vpisu v program, oziroma najkasneje do torka, 5. 7. 2022. Položnico, ki jo boste prejeli
po pošti do petka, 15. 7. 2022, morate poravnati do 18.8.2022. Kasneje naročilo iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2022/23 ne bo več možno.
Upoštevana bodo le naročila, ki bodo prispela v šolo do torka, 5. 7. 2022.
Posameznih učbenikov NE izposojamo.
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: ____________________________

