Jak zamówić bezpłatne podręczniki i pomoce
dydaktyczne w ORPEG
Zamówienia mogą składać dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele organizacji
polonijnych lub innych instytucji prowadzących nauczanie języka polskiego. Organizacje,
które mogą składać zamówienia muszą należeć do jednej z poniższych grup:


Szkoła prowadzona przez lokalne władze oświatowe lub inne organizacje



Szkoła w lokalnym systemie oświaty



Szkoła sobotnio-niedzielna działająca przy polskich stowarzyszeniach, parafiach,
domach kultury itp. (poza lokalnym systemem oświaty)



Domy twórczości dziecięcej, prowadzące naukę języka polskiego w formie kółek
zainteresowań

Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia należy upewnić się czy Państwa
organizacja należy do jednej z powyższych grup uprawnionych do otrzymania bezpłatnych
podręczników.

1. Proszę zarejestrować szkołę/organizację/ośrodek nauczania języka polskiego na
stronie www.polska-szkola.pl.

Jeśli instytucja zamawiająca podręczniki jest już zarejestrowana na w/w stronie
prosimy zaktualizować tylko wprowadzone tam dane. W pozostałych przypadkach
należy

założyć

swoje

konto

wchodząc

na

link:

www.polska-

szkola.pl/index.php/rejestracja-uzytkownika.

2. Proszę uzupełnić elektroniczny formularz zamówienia podręczników dostępny po
zalogowaniu na swoje konto w portalu www.polska-szkola.pl

Formularz zawiera informacje o placówce, nauczanych przedmiotach, nauczycielach,
bibliotece szkolnej oraz wcześniej składanych w ORPEG zamówieniach itp.
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Kluczowe jest także określenie specyfikacji zamawianych podręczników i innych
pomocy dydaktycznych. Lista tytułów serii „POLSKI krok po kroku” dostępna jest na
ostatniej stronie niniejszego dokumentu.

3. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy formularz wydrukować i zwrócić się do
dyrektora szkoły lub prezesa organizacji polonijnej oraz odpowiedniego urzędu
konsularnego w celu otrzymania akceptacji zamówienia (podpisy we wskazanych
miejscach zamówienia).
4. W terminie do 30 września 2016 należy przesłać:
a) wydrukowany i zaakceptowany formularz zamówienia
b) kopię dokumentu rejestracji organizacji zamawiającej podręczniki potwierdzoną „za
zgodność z oryginałem” przez placówkę konsularną RP

na adres (z dopiskiem: „Podręczniki”):
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Rolna 175
02-729 Warszawa

W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się
bezpośrednio z ORPEG pod numerem telefonu:
+48 22 853 11 69 lub mailem: podreczniki@orpeg.pl

W przypadku pytań związanych z rejestracją w bazie
www.polska-szkola.pl należy kontaktować się bezpośrednio pod
adresem: baza@polska-szkola.pl
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POLSKI krok po kroku
Wydawnictwo polish-courses.com Iwona Stempek
ul. Dietla 103/1, 31-031 Kraków, Polska

Podręcznik studenta 1
ISBN: 978-83-930731-0-8

Podręcznik studenta 2
ISBN: 978-83-930731-1-5

A1/A2

2010

A2/B1

2012

A1

2015

A1

2016

A1/A2/B1

2013

A1/A2

2012

Podręcznik studenta 1
(junior dla dzieci 10-15 lat)
ISBN: 978-83-941178-0-1

Zeszyt ćwiczeń 1
(junior dla dzieci 10-15 lat)
ISBN 978-83-941178-2-5

Tablice gramatyczne
ISBN: 978-83-930731-4-6

Zeszyt ćwiczeń 1
ISBN: 978-83-930731-3-9
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Zeszyt ćwiczeń 2
ISBN: 978-83-930731-5-3

Gry i zabawy językowe 1
ISBN: 978-83-930731-2-2

Podręcznik nauczyciela 1
ISBN: 978-83-941178-1-8
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