
Dane Płatnika:

Imię i nazwisko/Nazwa  .............................................................................................................................................................................................................................................

NIP ......................................................................... Ulica i nr .....................................................................................................................................................................................  

Kod pocztowy  ...............................................  Miejscowość .....................................................................................................................................................................................

Dane Zamawiającego (oDbiorcy usług):

Imię i nazwisko/Nazwa  .............................................................................................................................................................................................................................................

NIP ......................................................................... Ulica i nr .....................................................................................................................................................................................  

Kod pocztowy  ...............................................  Miejscowość .....................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko Zamawiającego/dyrektora szkoły  ...............................................................................................................................................................................................

Telefon  ..............................  Adres e-mail Zamawiającego  ....................................................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Zamawiającego (jeśli inna, niż Zamawiający/dyrektor szkoły):

Imię i nazwisko  .............................................. adres e-mail  ......................................................................................................  telefon ...............................................................

Środki na szkolenie pochodzą z funduszy publicznych    TAK       NIE                     

Zamawiający jest podmiotem       publicznym   niepublicznym

Wyrażam zgodę na wysyłkę faktury drogą elektroniczną    TAK   na adres:  ...................................................................................................................................

Zamówienie:

Formularz zamówienia  
ORKE Pakiet dla ceniących elastyczność Formularz ważny do 31.08.2021r.

Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz reali-
zacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl. lub  
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w paragrafie 12(Dane Osobowe) Ogólnych warunków sprzedaży (OWS). 
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       zaznaczenie obowiązkowe 

Oświadczenia:

 Zapoznałem/łam się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży „ORKE Pakiet dla ceniących elastyczność” i je akceptuję

1.  ORKE Pakiet STANDARD oraz Pakiet MINI stanowi szkolenie elearning składające się z zestawu nagranych webinarów w liczbie wynikającej z wybranego Pakietu. 
Tematy webinarów należy wybrać z „Listy webinarów: ORKE Pakiet dla ceniących elastyczność”, który stanowi załącznik nr 2 lub 3 do Formularza Zamówienia.

2.  ORKE Pakiet STANDARD oraz Pakiet MINI jest realizowany do 30.06.2021 r. Oznacza to, że po złożeniu zamówienia, wybrane nagrania webinarów w ramach 
szkolenia elearning będą aktywne do 30.06.2021 roku.

3.  ORKE Pakiet OPEN oraz Pakiet OPEN MINI jest realizowany do 31.08.2021 r. Oznacza to, że po złożeniu zamówienia, wszystkie nagrania webinarów wskazane  
w załączniku 2 i 3 (Pakiet OPEN) oraz załączniku 3 (Pakiet OPEN MINI) w ramach szkolenia elearning będą aktywne do 31.08.2021 roku.

4.  Każdy uczestnik szkolenia elearning otrzyma imienne zaświadczenie na podstawie logowania na platformie, na której realizowane będzie szkolenie elearning 
obejmujące zestaw nagranych webinarów w liczbie wynikającej z wybranego Pakietu.

5. Uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w placówce reprezentowanej przez Zamawiającego.

orke.pl      infolinia: 801 220 555

Pieczęć i czytelny podpis Zamawiającego 
(instytucji oraz osoby składającej zamówienie)Data  ……………………….........….................................. ……………………….................……...........................…...........................................….

Pakiet Kod pakietu Kod webinaru Data  
rozpoczęcia

Liczba  
zamawianych 

pakietów
Cena

SP
/S

PP

Pakiet STANDARD 
5 webinarów (załącznik nr 2) 01000 2900,00 zł

Pakiet OPEN 01000_open wszystkie kody zgodnie  
z załącznikiem nr 2 i 3 5800,00 zł

W
P

Pakiet MINI 
1 webinar (załącznik nr 3) 01000_2 godziny 600,00 zł

Pakiet MINI 
3 webinary (załącznik nr 3) 01000_6 godzin 1200,00 zł

Pakiet OPEN MINI 01000_open mini wszystkie kody zgodnie  
z załącznikiem nr 3 1800,00 zł

Cena TOTAL

warunki udzielania orke Pakietu dla ceniących elastyczność (w skrócie orke Pakiet):



Załącznik 1 

Wzór zgłoszenia reklamacyjnego

 Miejscowość:  ......................................... ,  dnia  ..............................

 Nazwa Placówki:  .............................................................................

Imię i Nazwisko uprawnionego do reprezentacji Placówki:

Numer szkolenia: 

Adres mailowy:

Pieczątka:

ośrodek rozwoju kompetencji edukacyjnych

Dział Reklamacji ORKE

Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

reklamacje@orke.pl

ZgłosZenie rekLamacyjne

1. Nr szkolenia: .................................................

2. Kod/y webinaru/ów: ........................................................................................................................................................................................

3. Opis przyczyn reklamacji webinaru i żądanie:

Podpis osoby upoważnionej reprezentacji Placówki 

   ........................................................................................



kod  
szkolenia temat szkolenia

szkoła  
podstawowa

szkoła  
ponadpodstawowa

DiagnoZa i ocenianie

0301C Mierz wysoko. Wykorzystanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych do ewaluacji 
pracy szkoły 

DyDaktyka

0101C Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności - mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, 
analogie i metafory  

0102C Po rozum do głowy, a w niej… Jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się? 

0103C W całości i z osobna. Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania  
w zróżnicowanej grupie klasowej 

0104C Uczeń zdolny - jak wspomagać go w rozwoju? 

0105C Uczyć w dialogu. Organizacja procesu uczenia się z wykorzystaniem metodyki tutoringu 

0106C Albo się uczę i umiem, albo mnie uczą i oni umieją. Kształcenie umiejętności uczenia się 

0108C Uczę się ja, uczy się mój mózg. Aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki 

0112C Klasa w projekcie. Dobre doświadczenia biznesowe w praktyce szkolnej czyli metoda 
projektu jako narzędzie do kształtowania kompetencji kluczowych. 

0126C Z nauką na Ty. Odkrycia neuronauk a warsztat nauczyciela szkoły ponadpodstawowej 

0131C Inspiracje trenerskie w pracy nauczyciela  

eDukacja meDiaLna i cyfrowa

0403C Elektroniczne zasoby edukacyjne  

0404C Użyteczne programy i aplikacje (w tym narzędzia do weryfikacji wiedzy i umiejętności 
uczniów oraz graficzne prezentacje treści)  

0410C Gamifikacja. WebQuest. Odwrócona klasa  

0436C Wykorzystanie i tworzenie materiałów dydaktycznych z otwartych zasobów 

0438C Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia w trybie nauki zdalnej  

0440C Informatyka dla każdego nauczyciela 

0441C Źródła zasobów i narzędzi do przygotowania lekcji zdalnej w SPP 

inDywiDuaLiZacja i sPe

0110C Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym. Jak z nim pracować? 

0114C Trudny uczeń – wyzwanie dla najlepszych. Jak pracować z uczniem wykazującym  
trudności w nauce?  

0133C Wykorzystanie narzędzi zdalnego nauczania w organizacji pracy z uczniem SPE  

0134C Specyficzne trudności w pracy z uczniami SPE podczas edukacji zdalnej 

0306C Ocenianie motywujące do pracy uczniów w formie zdalnej i stacjonarnej  

0711C Uczeń autystyczny w systemie edukacji. Jak zbudować relacje ? 

0722C Budowanie samoświadomości emocjonalnej i odporności psychicznej ucznia  

komPetencje kLucZowe

0130C Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej, czyli jak budować kompetencje przyszłości 
integrując wiedzę i umiejętności  

metoDyka

0208C Rozumowanie matematyczne kompetencją mojego ucznia. Strategie kształcenia  
myślenia w pracy z uczniem na drugim etapie edukacyjnym. 

0217C Marketing lekturowy – jak „sprzedać” uczniowi czytanie? 

0226C Kariera na Maksa w praktyce doradztwa zawodowego.  

roZwój osobisty naucZycieLa

0604C Dlaczego Japończycy prowadzą spotkania na stojąco? Prowadzenie efektywnych zebrań 

wychowanie

0705C Profilaktyka problemowa uzależnień. Zanim pójdę donikąd 

0709C Wychowanie ku wartościom. Szkoła w świecie zmiany  

0713C 4 x P czyli praktyczna pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

0716C Ryzykowne zachowania wśród młodzieży, w tym odpowiedzialność prawna nauczyciela 
oraz ucznia 

0718C Technika miękkiego brzuszka, czyli trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać  
manipulację i skutecznie się przed nią bronić 

0719C Trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać manipulację i skutecznie się przed nią 
bronić 

0720C Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów  

ZarZąDZanie i Zmiany Prawne w oświacie

0501C Prawna odpowiedzialność nauczyciela 

Załącznik 2 Lista webinarów: orke Pakiet dla ceniących elastyczność



kod  
szkolenia

temat szkolenia wychowanie  
przedszkolne

metoDyka

0123C WOPFU i IPET – od przepisów prawa do praktycznej realizacji 

0216C Zobacz, jaki jestem. Jak wspierać indywidualny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? 

0219C Sprawne dłonie. Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do uczenia się w kontekście rozwoju małej motoryki 

0220C Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 

0238C Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem aplikacji Multiplaneta. 

0239C Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przy pomocy Kącika Dobrego Stratu. 

0240C Planeta dzieci - wychowanie dzieci w duchu wartości 

roZwój osobisty naucZycieLa

0602C Budowanie autorytetu wśród dzieci i uczniów. Jak być dzisiaj szanowanym i potrzebnym dorosłym? 

0604C Dlaczego Japończycy prowadzą spotkania na stojąco? Prowadzenie efektywnych zebrań 

0605C Mam prawo do stawiania granic - połączenie roli nauczyciela z ochroną samego siebie 

0609C Co mnie rozpala, co mnie gasi? Jak radzić sobie z uczuciem wypalenia zawodowego? 

wychowanie

0704C Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie? 

0713C 4 x P czyli praktyczna pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

0714C ABC pracy z rodzicami dziecka niegrzecznego – czyli jakiego? 

0717C Dobry/zły policjant, czyli trudny rodzic w przedszkolu. Jak rozpoznać manipulację i skutecznie się przed nią bronić 

Załącznik 3 Lista webinarów: orke Pakiet dla ceniących elastyczność


