Škofijska gimnazija Antona M. Slomška

UČBENIŠKI SKLAD

»Knjiga je velika stvar, če jo človek zna uporabljati.«

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV
V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

S pomočjo Ministrstva za šolstvo bomo omogočili dijakom, ki bodo v šolskem letu
2018/2019 obiskovali 1. letnik, da si izposodijo iz učbeniškega sklada
učbeniški komplet za 1. letnik gimnazije.
Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov!!

Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta. Znesek
izposojevalnine bo znašal največ tretjino drobnoprodajne cene vseh v kompletu
izbranih učbenikov. Poravnali ga boste lahko s položnico, ki vam jo bomo poslali
oktobra.
Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike v kompletu vrniti šoli. Če bo dijak
učbenik izgubil ali ga popisal oz. uničil, boste morali ob koncu šolskega leta plačati
polovično ceno učbenika.

------------------------------------------------odreži---------------------------------------------------------

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA ANTONA MARTINA SLOMŠKA

Priimek in ime dijaka/dijakinje:__________________________________________ ,
ki bo v šolskem letu 2018/2019 obiskoval/-a

1.

a

b

c

d

razred.

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo učbeniškega kompleta, ki ga je
določila šola. Prispevek za izposojo bom poravnal/-a v enem obroku.

Datum oddaje naročilnice:
__________________________

Podpis staršev:
_____________________________________

Škofijska gimnazija Antona M. Slomška

UČBENIŠKI SKLAD

»Knjiga je velika stvar, če jo človek zna uporabljati.«

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV
V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

S pomočjo Ministrstva za šolstvo bomo omogočili dijakom, ki bodo v šolskem letu
2018/2019 obiskovali 2. letnik, da si izposodijo iz učbeniškega sklada
učbeniški komplet za 2. letnik gimnazije.
Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov!!

Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta. Znesek
izposojevalnine bo znašal največ tretjino drobnoprodajne cene vseh v kompletu
izbranih učbenikov. Poravnali ga boste lahko s položnico, ki vam jo bomo poslali
oktobra.
Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike v kompletu vrniti šoli. Če bo dijak
učbenik izgubil ali ga popisal oz. uničil, boste morali ob koncu šolskega leta plačati
polovično ceno učbenika.
------------------------------------------------odreži---------------------------------------------------------

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA ANTONA MARTINA SLOMŠKA

Priimek in ime dijaka/dijakinje:__________________________________________ ,
ki bo v šolskem letu 2018/2019 obiskoval/-a
( oddelek prosim obkrožite).

2.

a

b

c

d

razred

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo učbeniškega kompleta, ki ga je
določila šola. Prispevek za izposojo bom poravnal/-a v enem obroku.

Datum oddaje naročilnice:
_______________________

Podpis staršev:
_______________________________________

Škofijska gimnazija Antona M. Slomška

UČBENIŠKI SKLAD

»Knjiga je velika stvar, če jo človek zna uporabljati.«

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV
V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

S pomočjo Ministrstva za šolstvo bomo omogočili dijakom, ki bodo v šolskem letu
2018/2019 obiskovali 3. letnik, da si izposodijo iz učbeniškega sklada
učbeniški komplet za 3. letnik gimnazije.
Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov!!

Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta. Znesek
izposojevalnine bo znašal največ tretjino drobnoprodajne cene vseh v kompletu
izbranih učbenikov. Poravnali ga boste lahko s položnico, ki vam jo bomo poslali
oktobra.
Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike v kompletu vrniti šoli. Če bo dijak
učbenik izgubil ali ga popisal oz. uničil, boste morali ob koncu šolskega leta plačati
polovično ceno učbenika.
------------------------------------------------odreži---------------------------------------------------------

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA ANTONA MARTINA SLOMŠKA

Priimek in ime dijaka/dijakinje:__________________________________________ ,
ki bo v šolskem letu 2018/2019 obiskoval/-a
( oddelek prosim obkrožite).

3.

a

b

c

d

razred

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo učbeniškega kompleta, ki ga je
določila šola. Prispevek za izposojo bom poravnal/-a v enem obroku.

Datum oddaje naročilnice:

________________________

Podpis staršev:

_______________________________________

Škofijska gimnazija Antona M. Slomška

UČBENIŠKI SKLAD

»Knjiga je velika stvar, če jo človek zna uporabljati.«

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV
V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

S pomočjo Ministrstva za šolstvo bomo omogočili dijakom, ki bodo v šolskem letu
2018/2019 obiskovali 4. letnik, da si izposodijo iz učbeniškega sklada
učbeniški komplet za 4. letnik gimnazije.
Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov!!

Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta. Znesek
izposojevalnine bo znašal največ tretjino drobnoprodajne cene vseh v kompletu
izbranih učbenikov. Poravnali ga boste lahko s položnico, ki vam jo bomo poslali
oktobra.
Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike v kompletu vrniti šoli. Če bo dijak
učbenik izgubil ali ga popisal oz. uničil, boste morali ob koncu šolskega leta plačati
polovično ceno učbenika.
------------------------------------------------odreži---------------------------------------------------------

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA ANTONA MARTINA SLOMŠKA

Priimek in ime dijaka/dijakinje:___________________________________________,
ki bo v šolskem letu 2018/2019 obiskoval/-a
( oddelek prosim obkrožite).

4.

a

b

c

d

razred

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo učbeniškega kompleta, ki ga je
določila šola. Prispevek za izposojo bom poravnal/-a v enem obroku.

Datum oddaje naročilnice:

________________________

Podpis staršev:

____________________________________

