ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА Г-ЖО/УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Вече може да направите заявки за познавателни книжки за 2., 3. и 4. възрастова
група за учебната 2022/2023 година. Съгласно графика на МОН крайният срок за подаване на
заявки от държавните и общинските детски градини и училища е 25.03.2022 г., а от частните
– 31.05.2022 г. Крайният срок за сключване на договори за държавните и общинските детски
градини и училища е 18.04.2022 г., а за частните – 30.06.2022 г. В посочените срокове се
заявяват:
–

познавателни книжки за всяко дете във 2. възрастова група (4 – 5 г.);

–

познавателни книжки за всяко дете в 3. възрастова група (5 – 6 г.);

–

познавателни книжки за всяко дете в 4. възрастова група (6 – 7 г.).

И трите поредици, които Издателска група „Просвета“ предлага – „Чуден свят“,
„АБВ@игри“ и „Ръка за ръка“, са одобрени от МОН и включват всички образователни
направления. Разнообразието, което предлагаме, Ви дава възможност да подберете тази
поредица, която отговаря най-добре на индивидуалността на децата, допада на стила и подхода
на учителите.
Всеки учител, избрал да работи с „Просвета“, получава свободен достъп до електронните
познавателни книжки чрез образователната платформа е-просвета. Работата с електронните
варианти на познавателните книжки улеснява, подпомага и разнообразява подготовката на
децата за училище и е израз на модерна и иновативна визия за предучилищно образование.
Хиляди български деца, учители, родители ползват електронните познавателни книжки. Те
продължават да бъдат безценна помощ в дистанционната форма на обучение в условията на
епидемична обстановка. Ако избирате да работите за първи път с поредица от познавателни
книжки на Издателска група „Просвета“, имате възможност да актуализирате разработената във
Вашата детска градина програмна система, като използвате примерните ни годишни тематични
разпределения (вижте ТУК).
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За учителите, които работят по поредиците на Издателска група „Просвета“,
осигуряваме:
• комплект познавателни книжки от избраната поредица;
• безплатен достъп до пълното съдържание на е-просвета;
• книга за учителя;
• електронен вариант на книгата за учителя;
• табла;
• музикален диск;
• диск с нови детски песнички;
• електронен вариант на примерни годишни тематични разпределения, включително
такива за смесени по възраст групи;
• разнообразни, полезни и динамично обогатяващи се допълнителни електронни
образователни материали и ресурси.
Важно: Очаква се на по-късен етап да бъдат осигурени средства от бюджета и за
познавателните книжки в 1. група. След утвърждаване от министъра на образованието и
науката на график и образец на заявки за 1. възрастова група ще можете да подадете своите
заявки. Ние ще Ви уведомим своевременно кога ще можете да подадете заявки към нас.
Учителите в 1. група (3 – 4 г.) ще могат да избират познавателни книжки отново между
трите ни поредици: „Чуден свят“, „АБВ@игри“ и „Ръка за ръка“. Книжките към поредицата
„Чуден свят“ ще бъдат обогатени с „Игри по всички образователни направления“, които ще
включват и Портфолио за детето и чеклистове за проследяване на постиженията на детето.
За новата учебна 2022/2023 година поредицата „Чуден свят“ предлага книжката
„Слънчеви зайчета“ за яслена група (2 – 3 г.), а поредицата „Ръка за ръка“ – познатите Ви
книжки „Играя и раста“ и „Раста и откривам“ (2 – 3 г.).
Изберете най-доброто за Вашите деца!
Заявките се правят чрез нашата електронна система. Тя пресмята автоматично стойността
на поръчката и ускорява процеса на обработване и подписване на договор с издателство
„Просвета – София“ АД.
Упътване за попълването им вижте ТУК.
Заявките ще намерите в нашия сайт на следния линк:
http://www.prosveta.bg/zayavki-za-uchebnata-2022-2023-g
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След подписването на договора моля в указания срок да преведете на посочената банкова
сметка аванс в размер на 40% от сумата по договора. Обърнете внимание в платежното
нареждане задължително да бъдат попълнени следните реквизити: номер и дата на проформа
фактура, ЕИК (Булстат), номер на договора (определен от изпълнителя), наименование на
училище/детска градина, населено място и община/район. Доплащането на останалите 60%
от сумата се извършва до 5 (пет) дни след получаване на познавателните книжки.
Банкова сметка:
IBAN: BG68RZBB91551061225408 BGN
BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк ЕАД
„Просвета – София“ АД
Издателство „Просвета – София“ АД Ви гарантира изпълнението на доставката съгласно
графика на МОН.
Благодарим Ви, че избирате заглавията на „Просвета“!

С уважение,
ЙОАНА ТОМОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД
„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД
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