
Uibeni5ki sklad 20x8l2019

ffiY
Srednja Sola za storitvene

dejavnosti in logisliko

OBVESTILO STARSEM IN NAROdIITICA ZA IZPOSOJO UEBENIKOV IZ

UeBENTSKEGA SKLADA v SoLsKEM LETU 2otslzoLs

Dijaki Solskega centra Celje si lahko tudi v Solskem letu 2Ot8/2019 izposodijo komplete udbenikov iz udbeniSkega sklada, ki

ga predpisujejo posamezne 5ole. lzposodijo si lahko le celoten komplet uibenikov za posamezni letnik. Pogoj za izposojo

kompleta je pladilo izposojevalnine, ki znaSa najved 1/3 maloprodajne cene vseh v kompletu zbranih udbenikov.

lzposojevalnino bo potrebno poravnati s poloinico, ki bo priloZena radunu, in jo bodo dijaki po 17. avgustu prejeli na dom po

po5ti. v primeru pladila preko spletne banke morate paziti na vnos imena in priimka dijaka v polje namen pladila ter toden

sklic. Rok pladila je 28. avgust 2018.

Vse informacije o uibeniSkem skladu so na spletni strani knjiinice Solskega centra Celje (http://knj.sc-celje.si/ucbeniski-

sklad/), kjer so zbrani seznami kompletov udbenikov, cene ufbeniSkih kompletov in narodilnice za posamezne smeri vseh

letnikov po posameznih Solah. Prosimo, da poloinic ne pladujete, dokler dijak ne izpolni vseh obveznosti za vpis v letnik

(npr. dopolnilni izpiti) oz. v primeru morebitnega prepisa na drugo smer ali 5olo.

Ob koncu Solskega leta morajo dijaki udbenike vrniti 5oli. ee bodo udbeniki unideni ali izgubljeni, bo potrebno ob njihovi

vrnitvi poravnati razliko do maloprodajne cene novih udbenikov, poleg tega pa 5e doplatati 2,09 EUR za stroSke obdelave.

Podpisane naroEilnice oddajte ob vpisu, v tajni5tvu za dijake (1. nadstropje) ali po poSti do petka, 29. junija 2018.

Uradne ure tajni5tva za dijake so vsak dan od 9. do 11. ure.

NAROCILNICA ZA L. LETNIK ffiry

pselgor

Srsdnja $ola zt ${oritvens
dojavno$li in iogistiko

lme in priimek dijaka - dijakinje (ditljivo): Datum rojstva:

Naslov (ulica in hiSna 5t.):

Telefonska Stevilka:

AVTOKAROSERIST

AVTOSERVISER

AWOSERVISNI TEHNIK - PTI

Elektronski naslov:

PROGRAMI IZOBRAzEVANJA (ustrezno obkrozite):

FRIZER

LOGISTIENI TEHNIK

rost', l-T-T--T--l

PREOBTIKOVALEC TEKSTILlJ

USTVARJALEC MODNIH OBLACIL

USTVARJALEC MODNTH OBLAEIL - PTI

Za svojega otroka nepreklicno naroiam izposojo kompleta udbenikov, ki ga je dolodila 5ola. Prispevek za izposojo bom

poravnal v predpisanem roku.

Datum: Podpis stariev:


