PROGRAM DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Oświadczenie o przystąpieniu do programu edukacyjnego

Program dla szkół ponadpodstawowych oferuje:
NOWOŚĆ

1. Pierwszą w Polsce aplikację na lekcję dla nauczyciela zintegrowaną z podręcznikiem. Wszystkie materiały multimedialne
w jednym smartfonie, dostępne po jednym kliknięciu.
2. Podręczniki, karty pracy i materiały edukacyjne do wszystkich przedmiotów z zakresu podstawowego i rozszerzonego oraz dla szkół
branżowych zgodne z nową podstawą programową.
3. Kompleksowy autorski program przygotowujący do matury: podręczniki stworzone dla ucznia – zawierające wyczerpujące podsumowania lekcji
i przejrzystą nawigację, a także vademecum oraz maturalne testy i arkusze z odpowiedziami.
4. Autorski system przygotowujący ucznia do matury składający się z diagnoz i testów dających możliwość stworzenia profilu ucznia i śledzenia
jego postępów w nauce, kończący się Ogólnopolską Próbną Maturą z Operonem.
5. Serwis Giełda maturalna przygotowujący uczniów do matury.
6. Tradycyjną obudowę dydaktyczną – plany dydaktyczne, plany wynikowe, porównanie podstaw programowych do każdego przedmiotu, generator
testów, Multitekę.
7. Szeroką ofertę kursów online, webinarów, spotkań z ekspertami dla nauczycieli.
8. Gwarantowane wsparcie Konsultanta Edukacyjnego w szkole oraz telefonicznego konsultanta infolinii (tel. 58 679 00 00).

Moje dane
Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Wyrażam zgodę na otrzymanie linku do aplikacji
Lubię uczyć drogą SMS-ową

Dane szkoły
Nazwa szkoły

Numer szkoły

Ulica

Numer budynku

Kod pocztowy

Miasto

-

Dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (kontakt: info@operon.pl, infolinia 58 679 00 00, operon.
pl/Kontakt, wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: iod@operon.pl) celem przedstawienia oferty Wydawnictwa oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania w razie skierowania
takich do Wydawnictwa na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa Pedagogicznego Operon sp. z o.o. informacji handlowych, w tym poprzez następujące urządzenia i systemy:
telefon

tak

nie

SMS

tak

nie

e-mail

tak

nie

Odbiorcami danych mogą być podmioty wspierające działalność administratora w zakresie hostingu i marketingu. Państwa dane będą przetwarzane przez okres realizacji celu,
dla którego zostały pobrane lub do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą Państwa dotyczyć lub Państwu przysługiwać. Przysługują Państwu: prawo dostępu do danych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przetwarzanie
danych przez Wydawnictwo podlega kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi.

podpis nauczyciela

0001

data (DD-MM-RRRR)
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Mój poziom nauczania
Technikum

Liceum ogólnokształcące

Szkoła branżowa I stopnia

Mój przedmiot nauczania

Wybór

Liczba
uczniów*

Szkoła branżowa
I stopnia

Liczba
uczniów*

Zakres
rozszerzony

Wybór

Wybór

Liczba
uczniów*

Zakres
podstawowy

Przedmiot

Biologia
Chemia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka
Filozofia
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
Język polski - Linia I
Język polski - Linia II

Zakres podstawowy
i rozszerzony

Matematyka
Muzyka
Plastyka
Podstawy przedsiębiorczości
Wiedza o społeczeństwie

* Prosimy o podanie szacunkowej liczby uczniów w wybranych klasach

Wybieram podręczniki wydawnictwa

Prosimy o wypełnienie obu stron oświadczenia i przesłanie:

lub
e-mailem: info@operon.pl

lub
faksem: +48 58 679 00 06

pocztą: ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

