
Informator wydawniczy  
dla nauczycieli 2015/2016

Edukacja wczesnoszkolna
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Nauczyciel korzystający z oferty Operonu ma 
pewność, że wybrał sprawdzone, rzetelne  
i nowoczesne narzędzia, bogatą obudowę (materiały 
ćwiczeniowe i edukacyjne) oraz rozwiązania na 
miarę potrzeb współczesnego nauczyciela. 

W obliczu zmian
Ostatnie zmiany w prawie oświatowym budzą wiele pytań i obaw. Jesteśmy 
gotowi, by wspólnie krok po kroku wprowadzić zmiany w rzeczywistość szkolną. 

przełamujemy schematy

poczucie bezpieczeństwa

satysfakcja  
z własnej pracy

Podróżuj z nami  
po świecie edukacji…

nowe spojrzenie na 
edukację

wsparcie we wszystkich 
obszarach rozwoju 
nauczyciela

narzędzia i materiały, 
które podnoszą jakość 
pracy

oferta

materiały pozwalające 
na realizację wszystkich 
edukacji z nowej 
podstawy programowej

materiały ćwiczeniowe 
ściśle skorelowane  
z podręcznikami MEN

3-letnia gwarancja

cena niższa niż kwota 
dotacji MEN

Wszystkich nauczycieli 
korzystających z naszych 
narzędzi i publikacji 
łączy ciekawość świata, 
chęć zerwania z rutyną, 
potrzeba rozwoju  
i wzbogacenia 
warsztatu pracy –  
nie tylko dla uczniów.

35 ZŁ

cena niższa niż kwota 
dotacji MEN

klasa I

39 ZŁ

cena niższa niż kwota 
dotacji MEN

klasa II

MEN
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Nowa ustawa oświatowa wprowadziła kilka zmian w organizacji życia szkoły, które będą stopniowo wdrażane  
w kolejnych latach reformy. Najważniejszą zamianą jest nowa procedura wyboru podręczników. Od roku 
szkolnego 2015/2016 ta procedura będzie dotyczyć nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia.

Dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych 
może być przeznaczona na różnego rodzaju 
materiały ćwiczeniowe przeznaczone do wszystkich 
obowiązkowych obszarów edukacji wczesnoszkolnej 
określonych w podstawie programowej, w tym 
również do tych obszarów edukacji wczesnoszkolnej, 
których nie obejmuje podręcznik przygotowany przez 
MEN (zajęcia komputerowe, techniczne, artystyczne, 
językowe itd.). Maksymalna wysokość dotacji celowej 
na ucznia na zakup materiałów ćwiczeniowych dla 
klasy I szkoły podstawowej wynosi 50 zł, z czego  
1% stanowią koszty obsługi zadania przez jst. W 
związku z powyższym maksymalny koszt materiałów 
ćwiczeniowych wynosi 49,50 zł.  
Dotacja ta może być wykorzystana na zakup 
materiałów w formie papierowej (zeszyt ćwiczeń), 
a także na pokrycie kosztu drukowania (również 
przez firmy zewnętrzne) i powielania materiałów 
ćwiczeniowych (toner i papier) lub na zakup urządzeń 

NauczycIEl 

Podejmuje decyzję o sposobie realizacji programu nauczania

Bez zastosowania podręcznika 
lub materiałów edukacyjnych 
czy ćwiczeniowych

z zastosowaniem podręcznika, 
materiału edukacyjnego lub 
materiału ćwiczeniowego

Dyrektorzy nie mają już obowiązku ogłaszania listy podręczników do 15 czerwca.

zESPÓŁ NauczycIElI przekazuje decyzję dyrektorowi szkoły.

zESPÓŁ NauczycIElI dokonuje wyboru JEDNEGO podręcznika lub 
materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy.

DyREKTOR SzKOŁy, 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, ustala:

•	 zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący  
we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne

•	 materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach  
w danym roku szkolnym

DyREKTOR SzKOŁy

co roku podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub 
materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące  
w danym roku szkolnym.

Procedura wyboru podręczników Dotacja na zakup materiałów 
ćwiczeniowych w edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciele prowadzący nauczanie w klasach 

I–III powinni wspólnie przedstawić dyrektorowi 

szkoły propozycję jednego podręcznika lub 

materiału edukacyjnego oraz materiałów 

ćwiczeniowych. W wypadku braku konsensusu 

wybór należy do dyrektora szkoły.

zasada wyboru wspólnego podręcznika do 

danych zajęć edukacyjnych lub materiałów 

edukacyjnych nie dotyczy materiałów 

ćwiczeniowych, na zakup których szkoły będą  

otrzymywały coroczną dotację. W poszczególnych  

oddziałach danej klasy będą mogły być zatem 

stosowane różne materiały ćwiczeniowe  

w zależności od potrzeb danej grupy uczniów.

Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą 

organu prowadzącego szkołę, może ustalić 

inny podręcznik niż podręcznik zapewniony 

przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania (art. 22ad ust. 2). W takim 

przypadku koszt zakupu podręcznika pokrywa 

jednak organ prowadzący szkołę podstawową 

(art. 22ad ust. 3).

Dyrektor szkoły (art. 22ab ust. 5), na wniosek 

zespołu nauczycieli, może:

1. dokonać zmian w zestawie podręczników 

lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany 

materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma 

możliwości zakupu danego podręcznika, 

materiału edukacyjnego lub materiału 

ćwiczeniowego; 

2. uzupełnić zestaw podręczników lub 

materiałów edukacyjnych, a także materiały 

ćwiczeniowe.

Jeżeli nauczyciel zdecyduje się na korzystanie 

z podręcznika lub materiałów edukacyjnych 

czy ćwiczeniowych, rozpoczyna się procedura 

ich wyboru. Na tym wyborze kończą się 

kompetencje nauczyciela jako samodzielnie 

działającej jednostki.

OPERON – sprawdzone i rzetelne rozwiązania, czyli jak przygotowaliśmy się do zmian

Wysokość dotacji 
MEN na materiały 
ćwiczeniowe dla 
każdej z klas

50 ZŁ39 ZŁ35 ZŁ

umożliwiających drukowanie lub powielanie tych 
materiałów. zasada wyboru jednego podręcznika 
lub/i materiału edukacyjnego do danych zajęć 
edukacyjnych, który będzie obowiązywał we 
wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej  
3 lata szkolne, nie dotyczy materiałów ćwiczeniowych –  
na ich zakup szkoły otrzymają co roku dotację.  
W poszczególnych oddziałach danej klasy będzie 
można wykorzystywać różne materiały ćwiczeniowe 
w zależności od potrzeb danej grupy uczniów. 
Materiały te będzie również można zmienić  
w kolejnym roku.

Dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych 
zostanie przekazana:

•	 w roku 2015 dla uczniów klasy I i II,

•	 w roku 2016 i kolejnych, dla uczniów klas I-III.

cz. 1 cz. 2

cz. 3 cz. 4

cz. 1 cz. 2

cz. 3 cz. 4

cz. 1 cz. 2

cz. 3 cz. 4

klasa I

ćwiczenia ćwiczenia ćwiczenia 
matematyka

klasa II
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Operon – łam schematy

Praca to moja pasja. Uczenie to wyzwanie. 
Staram się, by moje lekcje były wyjątkowe, 
prowadzenie ich dawało mi radość, a dla  
moich uczniów były inspiracją. Jak to robię?

pełna obudowa 
dydaktyczna

bezpłatny dostęp 
do materiałów  
i narzędzi

pomoc  
w profesjonalnym 
przygotowaniu 
ciekawych lekcji

specjalne ceny 
materiałów 
drukowanych 
(podręczników, 
testów, zeszytów 
ćwiczeń, 
vademecum)

Ja czytam! to kampania społeczna, której celem 
jest rozwijanie kompetencji czytania u uczniów 
przez organizację w szkołach Dyskusyjnych Klubów 
Edukacyjnych.

Ja czytam! jest szansą dla mnie na:

•	 przełamanie codziennej rutyny,

•	 zdobycie nowych kompetencji, między innymi 
animatora edukacji,

•	 podniesienie jakości własnej pracy,

•	 kontakt z wybitnymi twórcami, 

•	 rozwój i satysfakcję z pracy.

www.jaczytam.pl

Materiały z Multiteki wykorzystuję do 
przełamywania schematów i odkrywania przed 
uczniami niezwykłego świata. Przenoszę się z nimi do 
wnętrza komórki, na front wojny trzynastoletniej lub 
w głębię puszczy amazońskiej.

www.multiteka.operon.pl

Wiem, jak ułatwić przyswajanie wiedzy, 
zainteresować uczniów, zachęcić do pracy  
i weryfikacji postępów! Moim uczniom polecam 
serwis Gram i zdam. Dzięki niemu uczniowie mogą 
jeszcze lepiej przygotować się do sprawdzianu 
końcowego. Gram i zdam to społecznościowa gra 
edukacyjna na smartfony, tablety i komputery. 
Korzystam z niej w czasie lekcji powtórkowych.

www.gramizdam.pl

0

Ja czytam!

serwisy dla uczniów

Multiteka

Patronat honorowy:

...a potem powiedzieli, 
że jestem „spoko”.

Szacun.

Dyskusyjne Kluby Edukacyjne
Wyjątkowe spotkania wyjątkowych ludzi, wspólna 
podróż do budowania więzi i przełamywania barier www.jaczytam.pl

Spotkajmy się  
z uczniami w DKE

Łamiemy schematy!
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Wybieram OPERON, ponieważ to nie tylko materiały dla ucznia, 
lecz także rozwiązania, dzięki którym moja praca staje się jeszcze 
lepsza i ciekawsza. Bez względu na to, co robię, OPERON zawsze 
mnie wspiera, gdyż zaproponowane rozwiązania są kompletne  
i inspirują do dalszego rozwoju.

Operon – pracuj komfortowo

Ćwiczenia są dla mnie 
ważnym narzędziem 
w pracy z uczniami. 
Dlatego korzystam  
z zaufanego źródła.

bogata obudowa 
dydaktyczna  
do pobrania  
z Multiteki

co roku przygotowywane 
są sprawdziany do klasy 
1 i 2, których celem jest 
podsumowanie osiągnięć 
ucznia oraz przygotowanie 
ich do OSKT.

zgodne  
z przepisami

Nie obawiam się zmian w prawie oświatowym.  
W serwisie Oświata i Prawo mam aktualne 
informacje i potrzebne dokumenty. Swoje 
wątpliwości mogę tam skonsultować z prawnikami – 
ekspertami z zakresu prawa oświatowego.

To materiały realizujące wszystkie edukacje:

•	 gotowe zestawy ciekawych zadań i karty pracy

•	 porady dla nauczycieli

•	 inspirujące teksty

•	 do wykorzystania na lekcjach i na spotkaniach DKE

•	 łączą się z podstawą programową

z przyjemnością sięgam po WyGODNE, RzETElNE 
i SPRaWDzONE narzędzie – dzięki niemu tworzę 
niepowtarzalne sprawdziany dopasowane do potrzeb 
uczniów i moich.

www.generator.operon.pl

Materiały ćwiczeniowe

Oświata i Prawo 

konsultant Osobisty

Bogaty zestaw inspiracji 

Generator testów

czuję się komfortowo, bo wiem, 
że mój Konsultant Osobisty 
Operonu zna moje potrzeby  
i zawsze mi doradzi. Mogę do 
niego zadzwonić lub napisać  
we wszystkich kwestiach 
związanych z działalnością 
Operonu, edukacją, 
podręcznikami i zmianami  
w prawie. 

Dane Konsultanta otrzymałem po 
zarejestrowaniu się w serwisie:

www.konto.operon.pl/konsultant 

cena niższa niż 
kwota dotacji 
MEN

chcę:

•	 powiedzieć „Nie!” rutynie na swoich lekcjach,

•	 zachęcić uczniów do rozmów, działania, czytania 
(nie tylko literatury!),

•	 nawiązywać pozytywne relacje z uczniami  
i wspólnie z nimi czytać świat.

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty to coroczna 
akcja Operonu i Grupy Wydawniczej Polskapresse, mająca na celu 
podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Dostarcza szkołom 
informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, 
pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych 
umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Wyniki 
tego sprawdzianu mogą również pomóc w analizie postępu w nauce 
poszczególnych uczniów – po zestawieniu ich z wynikami sprawdzianu 
po szóstej klasie. Dzięki temu można przekonać się, czy potencjał ucznia 
został dobrze wykorzystany.

zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem platformy dla dyrektora.

www.szkola.operon.pl

Integralnym elementem 
Ogólnopolskiego 
Sprawdzianu Kompetencji 
Trzecioklasisty jest film 
terapeutyczny. zadaniem 
filmu jest ograniczyć stres 
towarzyszący dzieciom 
przed sprawdzianem.

sprawdzian trzecioklasisty



10 11

Operon – rozwijaj się

Dzięki współpracy z Operonem mogę realizować swoje aspiracje. 
Każda pasja wymaga zaangażowania. Dlatego przygotowuję się 
do mojej pracy – inspirację czerpię z różnych źródeł. Nieustająco 
dbam o swój rozwój. Jestem aktywny i otwarty na nowości – 
szkolę się, cenię wiedzę i doświadczenia moich kolegów. Jak to robię?

Teraz już wiecie, dlaczego czuję się wyjątkowo i jak czerpię 
satysfakcję ze swojej pracy. Cieszę się, że należę do społeczności 
wyjątkowych nauczycieli. 

kursy internetowe z Operonem 

Czytam prasę branżową kurier Edukacyjny

aby sprostać coraz to nowym oczekiwaniom oraz 
zmieniającym się potrzebom moich uczniów, czytam 
Magazyn nauczycieli z pasją „Nauczyciel-uczeń”. 
Towarzyszy mi i pomaga w pracy, inspiruje i rozwija. 
Dzięki temu czasopismu wzbogacam swój warsztat 
pracy, poznaję najnowsze trendy w edukacji, opinie 
wybitnych ekspertów oraz sprawdzone praktyki 
innych nauczycieli. 

www.operon.pl/nauczycieluczen 

To dla mnie wielkie udogodnienie i szansa na rozwijanie mojego warsztatu pracy. 

Jestem na bieżąco – śledzę aktualności w edukacji, 
czytam porady dla nauczycieli, informacje z zakresu 
prawa oświatowego, zapowiedzi kursów i szkoleń –  
a wszystko to zebrane w jednym miejscu i dostępne  
w każdej chwili!

www.operon.pl/aktualnosci

rozwój

ludzie 

wiedza bogactwo 
materiałów

kontakt na forum 
ze społecznością 
kursantów  – 
twórczymi  
i aktywnymi 
nauczycielami

inspirujące 
pomysły  
na rozwój  
i doskonalenie 
warsztatu 
nauczyciela

różnorodna 
tematyka

przygotowywane 
przez wybitnych 
specjalistów  
i praktyków  
z dokonaniami

praktyczne 
informacje  
i narzędzia do 
wykorzystania  
w codziennej 
pracy i w życiu

blogi – źródło 
nowinek  
ze świata nauki  
i edukacji

webinary – 
to okazja do 
spotkań on-line 
z ciekawymi 
osobami

Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny (NOE)

czerpię inspirację z pracy zespołu doświadczonych 
specjalistów i pedagogów, którzy chcą się dzielić 
swoją wiedzą i pasją.

rozwija potencjał

źródło wiedzy  
i inspiracji

dzielenie się 
wiedzą  
i umiejętnościami 
z innymi

możliwość bycia 
trenerem

Operon.pl

Od czasu do czasu odwiedzam stronę Operonu. 
zawsze znajdę tam informacje o bieżących projektach, 
ofercie wydawniczej, a także aktualnościach  
z zakresu edukacji.

www.operon.pl 
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Materiał ćwiczeniowy do klasy I składa się z 4 zeszytów ćwiczeń 
skorelowanych z podręcznikiem MEN NaSz ElEMENTaRz. zeszyty 
ćwiczeń realizują wszystkie edukacje i są zgodne z nową podstawą 
programową.

Wzbogaceniem oferty do klasy I są:

•	 zeszyty do nauki pisania liter i cyfr cz. 1 i cz. 2

•	 zeszyt do zajęć komputerowych

Materiał ćwiczeniowy do klasy II składa się z 8 zeszytów ćwiczeń – 4 do 
edukacji zintegrowanej i 4 do edukacji matematycznej. Wszystkie zeszyty 
ćwiczeń stanowią doskonałe uzupełnienie podręcznika MEN  
NaSza SzKOŁa.

zeszyty matematyczne zostały wzbogacone o zadania wykraczające poza 
podstawę programową.

Klasa I

Klasa II

Materiał ćwiczeniowy do 
podręcznika:

Materiał ćwiczeniowy do 
podręcznika:
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Bratek – przyjaciel dzieci, a także 
atrakcyjna pomoc w prowadzeniu 
zajęć

karty pracy domowej i oceny 
postępów dziecka

KlaSa I KlaSa II KlaSa III

scenariusze zajęć

wzbogacone ćwiczeniami zgodnymi  
z zasadą stopniowania trudności

Indywidualizacja w domu

zestawy wyrazów i tekstów, 
których celem jest opanowanie 
umiejętności całościowego  
i płynnego czytania
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Ortograffiti z Bratkiem

Publikacje zawierają 
scenariusze zajęć 
dziennych do 
podręczników NaSz 
ElEMENTaRz, NaSza 
SzKOŁa oraz ĆWIczEŃ 
Operonu. Scenariusze 
zawierają tematy wraz 
z nazwami kręgów 
tematycznych, a także 
godzinowe rozliczenie 
poszczególnych edukacji 
w ciągu tygodnia.

Metoda Ortograffiti z Bratkiem:

•	 usuwa objawy trudności 
szkolnych

•	 kształtuje gotowość do nauki

•	 wykorzystuje potencjał 
uczniów

•	 doskonali umiejętność 
czytania i pisania

•	 nowatorsko wykorzystuje 
stymulację zmysłowo- 
-ruchową

cała obudowa dydaktyczna dostępna w Multitece OPERONu na www.multiteka.operon.pl. cała obudowa dydaktyczna dostępna w Multitece OPERONu na www.multiteka.operon.pl. 

Scenariusze zajęć
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Program dostosowany do nowej podstawy 
programowej, do treści zawartych w podręcznikach 
NaSz ElEMENTaRz, NaSza SzKOŁa oraz ĆWIczEŃ 
Operonu. W Multitece OPERONu znajduje się 
wersja edytowalna Programu, która umożliwi jego 
dostosowanie do potrzeb szkoły i klasy.

Program nauczania

Publikacje zawierają 
scenariusze zajęć 
wychowania fizycznego 
na cały rok szkolny do 
klasy I i II. zawierają 
atrakcyjne dla uczniów 
gry i zabawy ruchowe, 
które wspomagają 
ogólny rozwój dziecka.

Publikacja zawiera 
atrakcyjne i twórcze 
scenariusze zajęć 
komputerowych do 
klasy I i II

ĆWIczENIa wzbogacono o zestaw pomocy 
multimedialnych ułatwiających naukę czytania  
i pisania oraz adaptację do warunków szkolnych.  
Są to: 

Filmy z cyklu 
„Podróże  
z Bratkiem”

Pomogą 
rozwiązać 
trudne problemy 
wychowawcze.  

„Śpiewające głoski”

Inspirowane 
angielskim 
programem 
Jolly Phonics 
multimedialne 
plansze do 
wielozmysłowego 
poznawania  
głosek i liter. 

Bajki z Bratkiem

ułatwią dzieciom 
radzenie sobie 
z trudnymi 
sytuacjami.  

Multibook
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