ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ
И УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

УВАЖАЕМА Г-ЖО/УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Започна изборът на познавателни книжки за подготвителните групи за учебната 2018/2019
година. Съгласно графика на МОН крайният срок за подаване на заявки е 30 април 2018 г.
Направете Вашата заявка онлайн от сайта на издателска група „Просвета“ ТУК.
Сега се заявяват:
– Познавателни книжки за всяко дете в III подготвителна група (5 – 6 г.);
– Познавателни книжки за всяко дете в IV подготвителна група (6 – 7 г.).
Издателска група „Просвета“ („Просвета – София“ АД, „Просвета Плюс“ ЕООД и „Просвета
АзБуки“ ЕООД) Ви предлага избор между три различни комплекта, които са одобрени от МОН.
Това са новата поредица „Чуден свят“ и добре познатите, но напълно обновени поредици
„АБВ ☺ игри“ и „Ръка за ръка“.
И трите комплекта покриват всички образователни направления. Към всеки комплект има и
електронни познавателни книжки, безплатни за учителя. За всеки учител, който работи по
„Просвета“, сме осигурили и съответните тематични разпределения, книги за учителя, табла и
други полезни образователни материали. Какво още сме предвидили, ще научите от
представителите на „Просвета“ за Вашия регион.
Вече са готови и новите ни помагала за I група (3 – 4 г.) и II група (4 – 5 г.) и от трите ни
поредици, така че ще имате и тях за новата 2018/2019 учебна година.
Важно: Приетата от Вашата детска градина програмна система не Ви задължава да
продължите с помагалата, с които работите в момента. Няма значение и по кои учебни
помагала работите в момента и в I и II група. Сега трябва да изберете само измежду
одобрените от МОН нови познавателни книжки.
Изборът на нови книжки не води до съществени промени в приетата от Вас програмна
система. Към нея трябва само да приложите новите тематични разпределения. За всяка от
книжките на „Просвета“ ние предлагаме готови примерни образци на тематични
разпределения (вижте ТУК).

Издателска група „Просвета“ ще организира доставката на заявените количества в
определения от МОН срок след получаване на дължимата авансова сума.
Както винаги, можете да разчитате на нашата коректност и точност.
Благодарим Ви, че избирате заглавията на „Просвета“!

С УВАЖЕНИЕ,
ЕКИПЪТ НА ИЗДАТЕЛСКА ГРУПА „ПРОСВЕТА“

П.П. За Ваше улеснение при попълване и изпращане на формулярите с избраните заглавия
използвайте нашата електронна система. Тя пресмята автоматично стойността на поръчката и
ускорява процеса на подаване на заявка и подписване на договор с издателство „Просвета –
София“ АД – вижте ТУК.

