OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA
ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA 1. RAZRED IV. OSNOVNE ŠOLE CELJE
V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
Osnovna šola omogoča učencem, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 obiskovali 1. razred osnovne
šole, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 1. razred osnovne šole.
V skladu s 5. alinejo 12. čl. Pravilnika (UL RS št. 34/2019) in po pridobljenem soglasju sveta staršev k
skupni nabavni ceni DZ in drugih učnih gradiv je izbor učbenikov in seznam delovnih zvezkov ter
drugih gradiv potrdila ravnateljica dne 4. 6.2019.

Komplet učbenikov za 1. razred OŠ:
avtor

založba

leto
izdaje

V. Medved Udovič et al.

MKZ

2013

I. Hergan et al.

MKZ

2017

B. Oblak

DZS

2009

št. naslov učbenika
BERILO 1 - KDO BO Z NAMI
1. ŠEL V GOZDIČEK?
EAN: 9789610107408

OKOLJA 1
2. DOTIK
EAN: 9789610108047
SLIKANICA 1
3. GLASBENA
EAN: 9788634125573

Komplet delovnih zvezkov za 1. razred OŠ:
UČIMse 1B
mali komplet za 1. razred (SLO, MAT) s kodo UČIMse
EAN: 3831022476385
založba MKZ
leto izd: 2017
Ob izteku šolskega leta morate učbenike in delovne zvezke vrniti šoli. V primeru, ko bo kakšen
učbenik poškodovan, uničen ali pa ga ne boste vrnili, ste dolžni ob koncu šolskega leta plačati
odškodnino v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (objavljenem v UL št.
34/2019).

Izposoja je brezplačna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE

NAROČILNICA
Priimek in ime učenca – učenke: __________________________________, razred: 1. ___
a) Za svojega otroka naročam izposojo kompleta učbenikov in delovnih zvezkov za
1. razred OŠ, ki ga je določila šola.
b) Za svojega otroka naročam izposojo kompleta učbenikov za 1. razred OŠ, ki ga je
določila šola.
c) Moj otrok si v šol. letu 2019/2020 ne bo izposodil niti kompleta učbenikov niti
kompleta delovnih zvezkov za 1. razred OŠ.
Podpis staršev: ___________________________________________

