
 

 

POSTAW NA WŁAŚCIWY PODRĘCZNIK DO KLAS 7 – 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ! 
Wszystkie podręczniki proponowane przez Wydawnictwo NOWELA na formularzu wstępnego zamówienia zostały dostosowane do 

najnowszych wytycznych MEN z 2017 roku. 

Podręczniki są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 356) 

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 wstępnego zamówienia podręczników na rok szkolny 2020/2021. 

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. 

 

Formularz wstępnego zamówienia podręczników wieloletnich Wydawnictwa Nowela 

w roku szkolnym 2020/2021 – Szkoły Podstawowe – Klasy 7 – 8 

W roku szkolnym 2020/2021 będę korzystać z następujących podręcznika: 

Język francuski Ogólna ilość uczniów uczących się 

języka francuskiego w roku szkolnym 

2020/2021* 

 

Proponowane tytuły 

 

Zamawiana ilość egzemplarzy 

  Amis et compagnie 1 Podręcznik  

(ISBN 9788365283214) 

 

  Amis et compagnie 1 Zeszyt ćwiczeń  

(ISBN 9782090354911) 

 

  Amis et compagnie 2 Podręcznik 

 (ISBN 9788365283436) 

 

  Amis et compagnie 2 Zeszyt ćwiczeń  

(ISBN 9788365283016 

 

  Décibel 1 Podręczniki (ISBN 

9788365283207) 

 

  Décibel 1 Zeszyt ćwiczeń  

(ISBN 9782278081202) 

 

  Décibel 2 Podręczniki (ISBN 

9788365283412) 

 

  Décibel 2 Zeszyt ćwiczeń 

 (ISBN 9788365283023) 

 

Język hiszpański Ogólna ilość uczniów uczących się 

języka hiszpańskiego w roku szkolnym 

2020/2021* 

 

Proponowane tytuły 

 

Zamawiana ilość egzemplarzy 

  Espacio joven 1 (A1) Podręcznik      

(ISBN 9788498489088) 

 

  Espacio joven 1 (A1) Zeszyt ćwiczeń  

(ISBN 9788498483178) 

 

  Espacio joven 2 (A1 +) Podręcznik 

 (ISBN 9788491790570) 

 

  Espacio joven 2 (A1+) Zeszyt ćwiczeń  

(ISBN 9788498489170) 

 

Język włoski Ogólna ilość uczniów uczących się 

języka włoskiego w roku szkolnym 

2020/2021* 

 

Proponowane tytuły 

 

Zamawiana ilość egzemplarzy 

  Progetto italiano Junior 1a Podręcznik  

(ISBN 9788365283160) 

 

  Progetto italino Junior 1a Zeszyt ćwiczeń  

(ISBN 9788365283177) 

 

  Progetto italiano Junior 1b Podręcznik 

 (ISBN 9788365283184) 

 

  Progetto italino Junior 1b Zeszyt ćwiczeń 

 (ISBN 9788365283191) 

 



*Prosimy wpisać szacunkową liczbę uczniów uczących się języków romańskich w klasach 7 - 8  

 

W poprzednim roku szkolnym 2019/2020 korzystałem/ał z podręcznika/ów: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………………………………………. 

 

DANE SZKOŁY DANE NAUCZYCIELA 

Nazwa Imię i Nazwisko 

 

 

 

 

Adres Adres 

 

 

 

 

Telefon Telefon / Telefon komórkowy 

 

 

 

Adres e-mail Adres e-mail 

 

 

 

 

Dane do FV: 

 

Nazwa: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. (do kontaktu dla Firmy kurierskiej) 

…………………………………………………………………………………........................................................................... 

Imię i Nazwisko osoby upoważniona do odbioru przesyłki / miejsce odbioru przesyłki:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Administratorem danych osobowych jest Nowela sp. z o.o. z siedzibą; w Poznaniu. Dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach obsługi zamówień oraz w celach archiwalnych. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych i ich poprawiania. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,          KRS 
0000100119, REGON 630225949, NIP 787-10-00-455 Kapitał zakładowy 50 000,00 zł Kapitał wpłacony 50 000,00 zł 

 

 

…………………………………………                                                         …….…………………………………………… 

Data i podpis Nauczyciela      Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły 


