SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV za šol. leto 2019/20

3-letno SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Šola omogoča dijakom, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet, kot so ga
izbrali strokovni aktivi profesorjev na šoli. Dijaki si izposodijo celoten komplet učbenikov za
1., 2. oz. 3. letnik.
Na spletni strani šole gradbena.si je pod rubriko Učbeniški sklad tudi obrazec NAROČILNICE
za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Izpolnjeno oddajo 1. šolski dan razredniku. S
tem potrjujejo, da si bodo izposodili učbenike.
Dijaki prevzamejo učbenike prvi teden v septembru po urniku, ki bo objavljen na spletni strani.
Za izposojene učbenike dijaki plačajo izposojevalnino, ki znaša največ tretjino nabavne cene
vseh v kompletu zbranih učbenikov. Izposojevalnina za učbenike za tekoče šolsko leto se
izračuna v skladu s 3. členom Pravilnika o upravljanju US.
Dijaki z učbeniki lepo ravnajo, neovite ovijejo, vanje ne pišejo, ne podčrtavajo, jih ne posojajo
drugim.
Ob izteku šolskega leta ali ob izpisu iz šole mora dijak učbenike nepoškodovane vrniti.
Če dijak vrne poškodovan ali uničen učbenik oziroma ga ne vrne do 30. 6. 2020, bo moral ob
koncu šolskega leta plačati odškodnino.

V nadaljevanju je po letnikih naveden seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šol. leto
2019/20.

Skrbnica US in knjižničarka:
Majda Drobnič, prof.

Ravnateljica:
mag. Alenka Ambrož Jurgec, udig.
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SPI - 1. LETNIK
SLOVENŠČINA
J. Kvas: MLADA OBZORJA , Književnost 1, DZS, 2005
M. Gomboc: BESEDE 1, učbenik, DZS, 2014

7,46 €
16,90 €

MATEMATIKA
M. Vencelj: MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE, 1. letnik , DZS

15,60 €

NARAVOSLOVJE
A. Šorgo idr.: NARAVOSLOVJE za poklicne šole, DZS

20,00 €

CENA KOMPLETA: 59,96 €
1/3 cene: 19,99 €

V kompletu niso zajeti delovni zvezki in učbeniki za jezike. Te kupite sami:
SLOVENŠČINA
M. Gomboc: BESEDE 1, delovni zvezek, DZS, 2014

ANGLEŠČINA (za vsa 3 leta)
V. Evens, J. Dooly: PRIME TIME 2, učbenik za angleški jezik
V. Evens, J. Dooly: PRIME TIME 2, delovni zvezek za angleški jezik
ALI
NEMŠČINA (za vsa 3 leta)
SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 1+2, učbenik za nemščino, Založba Hueber od MK
SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 1+2, delovni zvezek za nemščino, Založba Hueber od MK

Ostali pripomočki:
STROKOVNO RISANJE: Dijak potrebuje mapo A4 in 10 listov A4. V mapo sproti vlaga izdelane
vaje. Dijaki potrebujejo tudi pribor za risanje (svinčnik, 2 večja trikotnika, šestilo, radirka).
TEHNOLOGIJA: Dijak potrebuje zvezek velik format, ki ga lahko uporablja tudi v višjih
letnikih. Obvezno si sproti dela lastne zapiske, saj učbenika ni.
Opomba: Strokovne module poučujemo različni učitelji, zato so možne tudi spremembe v
potrebščinah.
Informacije o ostalih šolskih potrebščinah (zvezki …) dijaki dobijo pri učitelju posameznega
predmeta prvo šolsko uro.
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2. LETNIK

Učbeniški sklad – komplet za 2. letnik:

19,90 €

SLOVENŠČINA
J. Kvas: MLADA OBZORJA 2, književnost, DZS
M. Gomboc: BESEDE 2, učbenik, DZS
MATEMATIKA
M. Vencelj: MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE, 2. letnik , DZS
NARAVOSLOVJE
A.Šorgo: NARAVOSLOVJE ZA POKLICNE ŠOLE, učbenik, DZS

Sami kupite:
SLOVENŠČINA
M. Gomboc: BESEDE 2, delovni zvezek, DZS, 2014 oz. najnovejši

Učbeniki in delovni zvezki za ANG in NEM so iz 1. letnika.

Informacije o ostalih šolskih potrebščinah (zvezki …) dijaki dobijo pri učitelju posameznega
predmeta prvo šolsko uro.
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3. LETNIK

Učbeniški sklad – komplet za 3. letnik:

14,19 €

SLOVENŠČINA
J. Kvas: MLADA OBZORJA 3, književnost, DZS
M. Gomboc: BESEDE 3, učbenik, DZS
MATEMATIKA
M. Vencelj: MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE, 3. letnik, DZS

Sami kupite:
SLOVENŠČINA
M. Gomboc: BESEDE 3, delovni zvezek, DZS, 2014 oz. najnovejši

Učbeniki in delovni zvezki za ANG in NEM so iz 1. letnika.

Informacije o ostalih šolskih potrebščinah (zvezki …) dijaki dobijo pri učitelju posameznega
predmeta prvo šolsko uro.
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