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Regulamin uczestnictwa w Projekcie 

„Warszawska Szkoła Letnia 2021” 

§1 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Warszawska Szkoła Letnia 2021, 

finansowanym ze środków Urzędu m.st. Warszawy. 

2. Realizatorem Projektu jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i 

Szkoleń, ul. Stara 4, 01-231 Warszawa.  

3. Projekt realizowany jest w edycjach: 5-9.07.2021; 12-16.07.2021; 16-20.08.2021; 23-

27.08.2021. 

§2 

Zasady rekrutacji i uczestnictwa 

1. Rekrutacja uczniów rozpocznie się 21 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 i odbywać się 

będzie do wyczerpania miejsc w poszczególnych grupach i edycjach.  

2. Rekrutacja odbywać się będzie poprzez elektroniczny system zapisów WCIES, który 

będzie zawierał wybór zajęć i przedmiotów, termin realizacji zajęć oraz etap edukacyjny. 

Po dokonaniu zapisów, rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego lub uczeń 

pełnoletni otrzyma potwierdzenie zgłoszenia na adres mailowy podany podczas zapisów. 

3. Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach dla uczniów (w roku szkolnym 2021/2022) 

klas 8 szkół podstawowych oraz uczniów klas III liceów ogólnokształcących i IV techników 

z następujących przedmiotów oraz w terminach wskazanych w par.1.pkt.3: 

• język polski 

• matematyka 

• język angielski  

• chemia 

• biologia 

• fizyka 

• historia/WOS 

4. Zajęcia uzupełniające wiedzę będą trwały od poniedziałku do piątku (5 dni) w godz. 9.00-

12.00 dla uczniów szkoły podstawowej oraz w godz. 13-16 dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych. Zajęcia będą prowadzić nauczycielki i nauczyciele, którzy, na co 

dzień pracują w szkołach warszawskich.  
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5. Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej w siedzibie WCIES, przy ulicy Starej 4 

w Warszawie, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

6. Organizator nie odpowiada za błędne wypełnienie zgłoszenia przez rodzica/opiekuna 

prawnego ucznia niepełnoletniego lub uczenia pełnoletniego. Korespondencja będzie 

odbywała się na wskazany w zgłoszeniu adres email. 

7. W systemie będą widoczne wszystkie aktualne terminy zajęć. Uczestnik może wybrać po 

jednym przedmiocie zajęć systematyzujących wiedzę w każdej z edycji. Zajęcia z danego 

przedmiotu w edycji będą powtarzalne.  

8. Zajęcia będą uruchomione, jeśli zgłosi się minimum 5 uczennic i uczniów do jednej grupy. 

Maksymalna liczba uczniów w grupie wynosi 20 osób. 

9. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do obecności na zajęciach. Dopuszczalny limit 

nieobecności wynosi dwie godziny. Brak uczestniczenia w większej liczbie godzin w 

edycji, skutkuje wykreśleniem z innych grup przedmiotowych w pozostałych edycjach.  

§3 

Uprawnienia uczestnika Projektu 

1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do: 

• bezpłatnego udziału w Projekcie Warszawska Szkoła Letnia 2021 poprzez uzyskanie 

wsparcia w formie zajęć stacjonarnych, 

• bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych, które mogą być przekazywane w 

ramach Projektu, 

• uczestnik ma prawo do zastrzeżenia swojego wizerunku oraz odmowy publikowania 

zdjęć lub filmów z zajęć. 

§4 

Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego oraz uczestnika Projektu 

1. Rodzic ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń mogą zrezygnować z zajęć poprzez 

anulowanie zgłoszenia najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć. 

2. Rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni ma obowiązek 

poinformować mailowo koordynatora Projektu o braku możliwości stawienia się na zajęcia, 

na które został przyjęty. 

3. W sytuacjach losowych należy przekazać informację o nieobecności poprzez kontakt 

telefoniczny z sekretariatem WCIES lub organizatorami Projektu. 

4. Udostępnienie danych kontaktowych na potrzeby Projektu. 
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5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz Regulaminu porządkowego, 

stanowiącego Załącznik nr 1.  

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Podczas Projektu będzie sporządzana dokumentacja filmowa na potrzeby promocyjne 

oraz sprawozdawcze. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej 

decyzji posiada dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i 

Szkoleń.  

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 21.06.2021 r. do końca realizacji Projektu.  
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Załącznik nr 1  

Regulamin porządkowy do Projektu „Warszawska Szkoła Letnia” 

I. Uczniowie i uczennice uczestniczący w Projekcie mają obowiązek: 

1) znać regulamin projektu Warszawska Szkoła Letnia 2021 i przestrzegać jego postanowień; 

2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników placówki;  

3) systematycznie przygotowywać się do wszystkich zajęć lekcyjnych;  

4) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych oraz przestrzegać 

punktualności; 

5) zgłaszać u nauczyciela prowadzącego zajęcia każdą nieobecność lub wyjście poza teren 

placówki; 

6) kulturalnie zachowywać się w placówce i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej; 

7) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w placówce; 

8) kształtować przyjazną atmosferę w grupie i placówce; 

9) reagować na wszelkie przejawy nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków 

przez innych uczniów;  

10) dbać o swój wizerunek, czystość i higienę osobistą oraz prawidłowy rozwój psychofizyczny; 

11) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, wystrzegać się wszelkich 

szkodliwych nałogów; 

12) szanować prawa innych ludzi; 

II. Nauczyciel realizujący własny program nauczania opracowany na potrzeby realizacji 

projektu: 

1) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przerw.  

2) podczas wymienionych w powyższym punkcie zajęć nauczyciel przebywa cały czas z 

powierzoną klasą lub grupą młodzieży, zwraca uwagę na ewentualne zagrożenia oraz 

uświadamia je młodzieży, w razie stwierdzenia zagrożenia wynikającego z usterek 

technicznych nauczyciel informuje o tym Dyrektora WCIES; 

3) pełni dyżury na przerwach międzylekcyjnych  
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4) organizuje proces dydaktyczny poprzez systematyczne i rzetelne planowanie zajęć w 

oparciu o zatwierdzone programy nauczania, zgodnie z zasadami dydaktyki i metodyki 

oraz tygodniowym planem zajęć; 

5) dba o powierzone mu pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny 

6) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania poprzez: 

indywidualizację nauczania i wychowania, wskazywanie możliwości korzystania z 

dodatkowych materiałów wzbogacających wiedzę uczniów, 

7) bezstronnie i obiektywnie ocenia oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów; 

8) systematycznie kontroluje wyniki nauczania uczniów.  

III. Uczestnicy projektu przestrzegają zasad BHP oraz zasad przeciwpożarowych 

obowiązujących w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.  

 


