POSTAW NA WŁAŚCIWY PODRĘCZNIK!
Wszystkie podręczniki proponowane na odwrocie formularza wstępnego
zamówienia zostały dostosowane do najnowszych wytycznych MEN
określonych w nowelizacji ustawy o systemie oświaty z lipca 2014 r.
Każda z publikacji została starannie przeredagowana w taki sposób, aby
usunąć wszelkie odwołania do innych komponentów danej serii, elementy
o charakterze reklamowym, a przede wszystkim miejsca, które wymagały
wprowadzania pisemnych uzupełnień bezpośrednio w podręczniku. Dzięki
temu publikacje te spełniają kryteria ich wieloletniego użytku w szkołach.
Zachęcamy do wypełnienia formularza zamówienia podręczników na rok
szkolny 2016/2017. Otrzymane informacje na temat zapotrzebowania
na poszczególne tytuły w szkołach pomogą nam możliwie precyzyjnie
oszacować realne wielkości nakładów oferowanych publikacji, a dzięki temu
zagwarantować, że wybrany przez Państwa podręcznik będzie mógł traﬁć
do rąk każdego z uczniów wraz z początkiem roku szkolnego.

Przystąp do Klubu Romanisty
www.romanista.pl

Znajdź nas na Facebooku!

facebook.com/WydawnictwoNowela

OPŁATA PRZERZUCONA
NA ADRESATA
umowa nr ID257613/P
z Pocztą Polską S.A.
z dnia 14.01.2014

Wy d a w n i c t w o
Nowela Sp. z o.o.
ul. Junikowska 64
60-163 Poznań

Formularz zamówienia podręczników wieloletnich Wydawnictwa Nowela
w roku szkolnym 2016/2017 - gimnazja
W roku szkolnym 2016/2017 będę korzystać
z następującego podręcznika:
Francuski

Hiszpański

Część

Didier

I

II

Décibel (podr.)
Décibel (ćw.)
CLE

I

Edinumen

Włoski

Część
I

II

Nowela

Espacio joven (podr.)

Va bene! (podr.)

Espacio joven (ćw.)

Va bene! (ćw.)

II

Edilingua

Amis et compagnie (podr.)

Progetto italiano junior (podr.)

Amis et compagnie (ćw.)

Progetto italiano junior (ćw.)

Część
I

II

I

II

Adres szkoły

Adres

*Prosimy wpisać liczbę uczniów rozpoczynających naukę.
Oferowane podręczniki dla gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum są objęte
dotacją celową przyznawaną na wyposażenie w wyżej wymienionych typach szkół i są uwzględnione w pakietach oferowanych
w ramach ﬁnansowania z budżetu państwa.

Adres e-mail szkoły

Planujemy zrealizować zamówienie przez:

Inne
* prosimy zaznaczyć odpowiednie pole
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Nowela Sp. z o.o. oraz podmioty z nim powiązane i korzystanie z nich w celach handlowych i marketingowych związanych z ofertami
dla nauczycieli oraz na otrzymywanie takich ofert drogą pocztową, telefoniczną lub elektroniczną. Oświadczam, że jestem poinformowana/-y, iż przysługuje mi prawo do wglądu do moich danych i ich aktualizowania.

