
KOD

Informacja o mIejscu pracy*� prosimy�o�wypełnienie�drukowanymi�literami
Nazwa zespołu szkół (jeśli dotyczy)

Nazwa szkoły*

Ulica* nr*

Kod pocztowy* – Poczta* Miejscowość*

Województwo Powiat

dane�nauczyciela� prosimy�o�wypełnienie�drukowanymi�literami

Imię* Nazwisko*

Ulica nr m.

Kod pocztowy – Poczta Miejscowość

Telefon kom. Telefon stacjonarny

e-mail nauczyciela
* Dane wymagane

oświadczam,�że�moi�uczniowie�będą�korzystać�z�niżej�wymienionycH�podręcznikÓw��w�roku�szkolnym�2014/2015.

tytuł�serii

klasa�i klasa�ii klasa�iii moi�uczniowie�
będą�korzystać� 

z�zeszytu�
ćwiczeń

będę� 
uczyć

liczba� 
uczniÓw

będę� 
uczyć

liczba� 
uczniÓw

będę� 
uczyć

liczba� 
uczniÓw

Po Polsku (język polski) TaK TaK TaK TaK
Historia (nowe wydanie) TaK TaK TaK TaK

Historia                                 (od�roku�szkolnego�2014/2015�obowiązuje�nowe�wydanie�serii.� 
prosimy�o oznaczenie�zmiany�na�listach�podręcznikowych.) TaK TaK

Bliżej świata (wiedza o społeczeństwie) TaK TaK TaK TaK
Świat bez tajemnic (geografia) TaK TaK TaK TaK
Nowa nasza planeta (geografia) TaK TaK TaK TaK
Edukacja dla bezpieczeństwa TaK TaK TaK TaK
Informatyka nie tylko dla uczniów TaK TaK TaK
Informatyka w ćwiczeniach TaK TaK TaK
ABC konstruktora (technika) TaK TaK TaK
Kraina sztuki (plastyka) TaK TaK TaK TaK
Zajęcia artystyczne – plastyka TaK TaK TaK
Zajęcia artystyczne – muzyka TaK TaK TaK

w�roku�szkolnym�2013/2014�uczyłam/em�z�podręcznika
tytuł serii: Wydawca:
tytuł serii: Wydawca:

oświadczenie�dyrektora�szkoły:�potwierdzam�wybÓr�nauczyciela

 Podpis dyrektora szkoły Pieczątka szkoły

1.  Zestaw deklaracyjny otrzymuje bezpłatnie nauczyciel, który wybiera do pracy z uczniami serię Wydawnictwa Szkolnego PWN i dostarczy do wydawnictwa 
poprawnie wypełnioną deklarację wyboru. 

2. Skład zestawu deklaracyjnego – na www.wszpwn.pl w sekcji Deklaracja.
3. Wysyłka zestawu deklaracyjnego nastąpi na adres szkoły.
4. Złożenie deklaracji umożliwia dostęp do zasobów Akademii PWN (warunkiem jest podanie prawidłowego adresu e-mail).
5. Nauczyciel otrzyma bezpłatnie tylko te elementy z zestawu deklaracyjnego, których wcześniej nie otrzymał.
6. W przypadku wyboru innej serii niż zadeklarowano, odbiorca zobowiązany jest do zwrotu publikacji na adres Wydawcy.

Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o. (ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa), jako administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, w celu dostaw produktów oraz świadczenia usług serwisów udostępnianych przez Wydawnictwo. Oświadczam, że moje dane osobowe są prawdziwe, przekazuję je dobrowolnie. Zostałem/łam 
poinformowany/a, iż przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych, ich poprawiania lub uzupełniania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

.................................................................................................� .................................................................................................
 MIEjSCOWOŚć I DATA PODPIS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w celu dostarczenia mi (w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności na podany przeze mnie wyżej adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego) materiałów informacyjnych i reklamowych Wydawnictwa 
Szkolnego PWN oraz podmiotów współpracujących. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być w każdym czasie odwołana.

.................................................................................................� .................................................................................................
 MIEjSCOWOŚć I DATA PODPIS

Deklarację, z dopiskiem „DEKLARACjA”,  prześlij na adres: ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa lub faksem: 22 695 48 06, 22 695 48 36, lub mailem: deklaracje.wsz@pwn.pl

deklaracja�wyboru�podręczników�wydawnictwa�szkolnego�pwn� 
w�roku�szkolnym�2014/2015
przedmioty�oGÓlne�–�Gimnazjum


