
POVRAT UDŽBENIKA OŠ “PODRUTE”   
 

   
 

Obavijest za učitelje, roditelje i učenike! 

S obzirom da 21. lipnja završava nastava, bliži se vrijeme za povrat 

udžbenika financiranih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Povrat udžbenika učenika viših razreda organizirat ćemo tijekom 7. sata 

u ponedjeljak, 20. lipnja 2022. godine pa molimo sve učenike da tog 

dana donesu u školu sve udžbenike.  

Učenici nižih razreda udžbenike će predati svojim učiteljicama po 

dogovoru s njima. 

Učenici vraćaju samo one udžbenike koji idu u ponovnu upotrebu iduće 

školske godine, a to su: 

RAZRED PREDMET (udžbenik) UKUPAN BROJ UDŽBENIKA KOJE 
UČENIK VRAĆA 

1., 2.,  
3. i 4. 

glazbena kultura,  
vjeronauk, 
informatika 

3 

5. Matematika 1. svezak, Matematika 2. svezak, 
Hrvatski j. čitanka, Hrvatski j. udžbenik, 

Informatika, Povijest, Geografija, 
Likovna kultura, Glazbena kultura, 

Tehnička kultura,Vjeronauk, Priroda 

12 

6. Matematika 1. svezak, Matematika 2. svezak, 
Hrvatski j. čitanka, Hrvatski j. udžbenik, 

Informatika, Povijest, Geografija, 
Likovna kultura, Glazbena kultura, 

Tehnička kultura,Vjeronauk, Priroda 

12 

7. Matematika 1. svezak, Matematika 2. svezak, 
Hrvatski j. čitanka, Hrvatski j. udžbenik, 

Informatika, Povijest, Geografija, 
Likovna kultura, Glazbena kultura, 

Tehnička kultura,Vjeronauk, Biologija, 
Kemija, Fizika 

14 

8. Matematika 1. svezak, Matematika 2. svezak, 
Hrvatski j. čitanka, Hrvatski j. udžbenik, 

Informatika, Povijest,  
Likovna kultura, Glazbena kultura, 

Tehnička kultura,Vjeronauk, Biologija, 
Kemija, Fizika 

13 
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Učitelji će prilikom povrata knjige zabilježiti u kakvom je stanju knjiga 

vraćena. 

UPUTE ZA POVRAT UDŽBENIKA: 

1. Molim da kod kuće provjerite stanje svih udžbenika koje vraćate 

(npr. jesu li stranice ili korice udžbenika potrgane, zgužvane, 

prljave, pošarane...). Takve knjige prilikom povrata odmah 

izdvojite. 

2. U slučaju da su vaši udžbenici omotani, omot možete skinuti. 

3. U svaki udžbenik obavezno stavite papirić sa svojim imenom i 

prezimenom. 

 

NOVI UDŽBENICI 

Popis novih udžbenika i dodatnih obrazovnih materijala za iduću 

školsku godinu bit će objavljeni tijekom srpnja 2022. godine na web 

stranicama škole. 

 

Snježana Sedlar, knjižničarka 


