SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV za šol. leto 2019/20
NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (za 1. in 2. letnik)
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. in 2. letnik. 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.
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 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.
Informacije o ostalih šolskih potrebščinah (zvezki …) dijaki dobijo pri učitelju posameznega
predmeta prvo šolsko uro.
V nadaljevanju je naveden seznam učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih potrebujejo v 1.
letniku za šol. leto 2019/20.

Skrbnica US in knjižničarka:
Majda Drobnič, prof.
+

Ravnateljica:
mag. Alenka Ambrož Jurgec, udig.

NPI - učbeniški sklad – komplet za 1. in 2. letnik:
SLOVENŠČINA
J. Jožef-Beg, D. Debeljak: SLOVENSKI JEZIK, učbenik z elementi delovnega
zvezka za slovenščino v 1. in 2. letniku nižjih poklicnih šol
J. Jožef-Beg, D. Debeljak: : BERILO, učbenik za 1. in 2. letnik nižjega poklicnega
izobraževanja

16,20 €

12,20 €

MATEMATIKA
29,90 €
T. Uran, A. Kuzman: MATEMATIKA ZA NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, učbenik
za matematiko v 1. in 2. letniku nižjega poklicnega izobraževanja

Skupaj (3 učbeniki):

62,30 €

1/3 cene kompleta:

20,76 €

Opomba: Strokovne module poučujemo različni učitelji, zato so možne tudi spremembe v
potrebščinah.

