
Regulamin korzystania z projektu  
„Warszawska Szkoła Letnia” 

§1 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Warszawska Szkoła Letnia, 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 okresie od 1.07-21.08.2020 r.  

§2 

Zasady rekrutacji i uczestnictwa 

1. Rekrutacja uczniów rozpoczyna się 1 lipca 2020 roku i odbywa się do wyczerpania miejsc 
w poszczególnych grupach i edycjach. W przypadku większej liczby chętnych, tworzona będzie lista 
rezerwowa lub nowa grupa. 

2. Rekrutacja odbywa się w systemie zapisów WCIES, który będzie zawierał wybór 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 2019/2020) klas 7 szkoły 
podstawowej oraz uczniów klas II liceum ogólnokształcącego i III technikum w następujących 
przedmiotach oraz terminach: 

Przedmioty: 
 Język polski 
 Matematyka 
 Fizyka 
 Chemia 
 Biologia 
 Geografia 
 Historia 
 Wiedza o społeczeństwie 
 Język angielski.  

Terminy: 
 Edycja I 13 – 17 lipca 2020 r. 
 Edycja II 20 – 24 lipca 2020 r. 
 Edycja III 27 – 31 lipca 2020 r. 
 Edycja IV 10 – 14 sierpnia 2020 r. 
 Edycja V 17 – 21 sierpnia 2020 r. 

4. Każdy kurs będzie trwał 1 tydzień, od poniedziałku do piątku (5 dni) w godz. 10.00 – 13.30 i obejmie 

4 godziny dydaktyczne dziennie z przerwami. Zajęcia będą prowadzić nauczycielki i nauczyciele, 

którzy na pracują w szkołach warszawskich.  

5. Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji 

Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (ul. Stara 4, 00-231 Warszawa) oraz siedzibie Zespołu Szkół 

Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego (ul. Przyrynek 9, 00-219 



Warszawa) z zachowaniem przepisów i reżimu sanitarnego obowiązującego w budynkach 

użyteczności publicznej.  

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 

maksymalnie dwa różne przedmioty w dwóch różnych edycjach. 

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

Maksymalna liczba uczniów w grupie wynosi 12. 

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 Letnia poprzez uzyskanie wsparcia 

w formie zajęć, 
 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. 

4. Udostępnienia danych kontaktowych na potrzeby Projektu. 

§5 

Wytyczne sanitarne 

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników projektu oraz wytyczne dotyczące kwestii 
zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w zawiązku z pandemią COVID19, 
informujemy o: 

1. obowiązku zakrywania ust i nosa przez uczniów i nauczycieli, do momentu zajęcia miejsca 
w sali lekcyjnej; obowiązek noszenia maseczek dotyczy także przerw między zajęciami. 

2. konieczności korzystania przez każdego ucznia z własnych przyborów piśmienniczych, 
linijki, cyrkla, kalkulatora, itd. 



3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest we własnym zakresie zaopatrzyć się w maseczkę 
ochronną lub przyłbicę oraz materiały piśmiennicze.  

4. Uczestnik Projektu podpisując codziennie listę obecności na zajęciach poświadcza tym 
samym poniższe: 
Oświadczam, że nie występuje u mnie żaden z wymienionych objawów ostrej infekcji 
układu oddechowego: 
 gorączka,  
 kaszel,  
 duszność.  
Oświadczam, że w okresie ostatnich 14 dni:  
 nie miałem/nie miałem bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie 

SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem 
prawdopodobnym),  

 nie przebywałam/nie przebywałem jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, 
w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. 

5. Organizator zapewni: 
 ustawienie ławek w Sali w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co 

najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku, 
 dezynfekcję ławek i krzeseł przed i po każdym dniu zajęć lekcyjnych oraz materiałów, 

sprzętów i narzędzi w salach lekcyjnych, 
 płyny dezynfekujące na wejściu do szkoły/WCIES. 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Podczas Projektu będzie sporządzana dokumentacja zdjęciowa lub 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. Regulamin obowiązuje do 1.07.2020 roku do końca realizacji Projektu.  


