
Regulamin korzystania z projektu  
„Warszawska Szkoła Zimowa online” 

§1 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Warszawska Szkoła Zimowa online, 

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 online w okresie od 4.01.2021 r. do 15.01.2021 r. (z wyłączeniem 6.01.2021). 

§2 

Zasady rekrutacji i uczestnictwa 

1. Rekrutacja uczniów rozpocznie się 17 grudnia 2020 roku i odbywać się będzie do wyczerpania miejsc 

w poszczególnych grupach i edycjach. W przypadku większej liczby chętnych, tworzona będzie lista 

rezerwowa lub nowa grupa. 

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. W ramach Warszawskiej Szkoły Zimowej planowane są zajęcia w dwóch obszarach: 

3.1.Zajęcia uzupełniające, porządkujące wiedzę i umiejętności w zakresie objętym podstawą 

programową kształcenia ogólnego z wymienionych przedmiotów i etapów edukacyjnych, 

które powinny być zrealizowane w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021. Każdy 

kurs będzie trwał 5 dni (pon.-pt.) w godz. 10.00 – 13.30, obejmie 4 godziny dydaktyczne 

(45min.) dziennie z przerwami.  

3.2.Zajęcia rozwijające zainteresowania, poszerzające i doskonalące wiedzę i umiejętności z 
wymienionych przedmiotów. Odbywać się będą w godzinach popołudniowych. W przypadku 
zainteresowania zajęciami istnieje możliwość zorganizowania ich również po feriach. 

Zajęcia będą prowadzić nauczycielki i nauczyciele, którzy, na co dzień pracują w warszawskich 
szkołach.  

 

4. Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach dla uczniów (w roku szkolnym 2020/2021) klas 8 szkół 

podstawowych oraz uczniów klas III liceów ogólnokształcących i IV techników z następujących 

przedmiotów oraz w terminach: 

Przedmioty: 

 język polski 

 matematyka 

 fizyka 

 chemia 

 



 

 biologia 

 geografia 

 historia 

 wiedza o społeczeństwie 

 język angielski.

 

Terminy zajęć: 

Edycja    4 – 8 stycznia 2021 r.( z wyłączeniem 6-ego stycznia)  

Edycja II 11 – 15 stycznia 2021 r. 

5. Zajęcia będą realizowane w formie online. 

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 uzupełniających wiedzę w każdej z edycji oraz dowolną liczbę zajęć rozwijających 

zainteresowania w różnych terminach. 

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

Maksymalna liczba uczniów w grupie wynosi 25. 

9. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do obecności na zajęciach. Dopuszczalny limit nieobecności wynosi 2 

godziny. 

§3 

Uprawnienia uczestnika Projektu 

1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do: 

 bezpłatnego udziału w Projekcie Warszawska Szkoła Zimowa poprzez uzyskanie wsparcia w formie 

zajęć online, 

 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 bezpośredni mail do koordynatora projektu wsz@wcies.edu.pl  

4. Udostępnienie danych kontaktowych na potrzeby Projektu. 

 

§5 

Zasady pracy zdalnej 



1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. To, co dzieje się 

w tle nie powinno rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach. 

2. Ekrany to teraz nasza pracowania online – podobnie jak w szkole podczas lekcji – nie wyśmiewamy 

innych, nie krytykujemy, nie obrażamy. 

3. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie 

zmieniamy nicków w czasie zajęć. 

4. Link do zajęć online jest indywidualny dla każdych zajęć. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników 

nie udostępniamy go osobom trzecim.  

5. Zajęć nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej 

zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z zajęć, ale też z konsekwencjami prawnymi. 

6. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Szczegółowe zasady są ustalane przez osobę, która prowadzi 

zajęcia. 

7. Zajęcia online wymagają od wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co 

dzieje się na zajęciach. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie się na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i jego przestrzeganiem. 

2. Podczas Projektu będzie sporządzana dokumentacja filmowa na potrzeby promocyjne oraz 

sprawozdawcze. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej decyzji 

posiada dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.  

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 17.12.2020 roku do końca realizacji Projektu.  


