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REGULAMIN 

ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 LAUDER-MORASHA W 

WARSZAWIE W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIAMI SIŁY WYŻSZEJ  

 

 

§ 1 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

a) Szkole – należy przez to rozumieć Prywatną Szkołę Podstawową nr 94 Lauder-

Morasha w Warszawie, 

b) nauczaniu zdalnym – należy przez to rozumieć nauczanie prowadzone bez 

jednoczesnej obecności nauczyciela i ucznia, w którym to procesie uczniowi 

przekazywana jest wiedza przez nauczyciela, z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii informacyjnych, a komunikacja i interakcja między nauczycielem i 

uczniem/uczniami w  całości odbywa się za pomocą urządzeń, takich jak telefon 

lub komputer, 

c) Zdarzeniu Siły Wyższej – należy przez to rozumieć każde nadzwyczajne 

zdarzenie uniemożliwiające lub znacznie utrudniające działalność Szkoły, które 

zagraża zdrowiu lub życiu ludzi lub mieniu w wielkich rozmiarach, a którego 

zaistnienie wiąże się (lub wymaga) interwencji władz publicznych, takie jak w 

szczególności: epidemia (pandemia),  powódź, huragan, tornado lub inne podobne 

zjawiska atmosferyczne, skażenia radioaktywne lub chemiczne, wojna , wojna 

domowa, akt terroru, lub inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi 

publicznemu. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie posłużono się zwrotem „w szczególności” lub „w tym 

w szczególności” lub „w tym także” lub innym równoważnym, oznacza to, że 

wyliczenie następujące po tym zwrocie ma charakter jedynie przykładowy. 

§ 2 

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 

Szkole na wypadek zajścia Zdarzenia Siły Wyższej.  

Niniejszy regulamin zostaje wprowadzony w związku z epidemią (pandemią) choroby o 

nazwie COVID-19 i wydanymi w związku z nią przepisami prawa, w tym w szczególności 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 

marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,  

która to epidemia (pandemia) stanowi Zdarzenie Siły Wyższej w rozumieniu niniejszego 

regulaminu. 
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2. Do Zdarzeń Siły Wyższej innych niż epidemia (pandemia) COVID-19 postanowienia 

niniejszego regulaminu mogą być stosowane w sytuacji uchwalenia przepisów tego 

rodzaju, co wymienione w ust. 2 powyżej (co obejmuje w szczególności także akty 

prawa miejscowego, akty indywidualne organów administracji publicznej oraz akty 

prawne wyższego rzędu), chyba że, z uwagi na zawieszenie funkcjonowania organów 

Państwa, ich wydanie okazało się niemożliwe.  

3. Rozwiązania przewidziane niniejszym regulaminem mogą być stosowane przez czas 

trwania Zdarzenia Siły Wyższej, tj. okres niezbędny dla ochrony Uczniów, ich 

Rodziców i Szkoły przed skutkami Zdarzenia Siły Wyższej, który to okres w żadnym 

wypadku nie będzie krótszy niż okres obowiązywania przepisów tego rodzaju , co 

opisane w ust. 2 powyżej.   

§ 3 

1. W czasie trwania Zdarzenia Siły Wyższej Szkoła będzie podejmować proporcjonalne 

środki zmierzające do zmniejszenia ryzyk związanych ze Zdarzeniem Siły Wyższej, 

dążąc jednak do zapewnienia, na tyle, na ile to rozsądnie możliwe, ciągłości nauki.  

2. W czasie trwania Zdarzenia Siły Wyższej Szkoła może wykonywać swoje obowiązki 

wynikające z łączących ją z Rodzicami umów (upoważnienie przemienne) przez 

prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w trybie nauczania zdalnego, w 

tym także przy wykorzystaniu narzędzi, takich jak poczta e-mail, komunikatory typu 

Skype, Microsoft Teams, dziennik elektroniczny, rozwiązania chmurowe (Dysk Google, 

Microsoft One Drive lub Dropbox). Wyboru tych narzędzi i zasad z nich korzystania 

dokonuje, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, nauczyciel, który może prowadzić 

zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w wybranej przez siebie formie, nie wyłączając 

telekonferencji, pracy grupowej lub pracy indywidualnej z uczniem, a także, o ile jest to 

możliwe, może przeprowadzać testy, sprawdziany oraz zlecać prace pisemne, o ile 

Dyrektor Zespołu Szkół Lauder-Morasha nie postanowi inaczej. 

3. Udział Ucznia w nauczaniu zdalnym jest obowiązkowy, chyba że nauczyciel lub 

Dyrektor Szkoły postanowi inaczej. Nauczyciel lub Dyrektor Szkoły mogą ustalić 

dodatkowe zasady usprawiedliwiania nieobecności (nieuczestniczenia przez Ucznia w 

nauczaniu zdalnym).  

4. Postępy edukacyjne uczniów w czasie nauczania zdalnego podlegają ocenie na zasadach 

ustalonych przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

5. W razie przeszkód w możliwości korzystania przez Ucznia z nauczania zdalnego, 

Rodzice tego Ucznia proszeni są o kontakt ze Szkołą w celu wypracowania rozwiązania 

umożliwiającego temu Uczniowi zachowanie ciągłości nauki.  

6. Szkoła będzie podejmować starania, aby okres nauczania zdalnego był traktowany jak 

okres wypełniania przez Ucznia obowiązku szkolnego, jednakże zastrzega, że to od 

decyzji władz publicznych może zależeć to, czy i w jakim stopniu obowiązek ten będzie 

uważany za zrealizowany w tym trybie oraz, czy i w jakim stopniu konieczne będzie 

przeprowadzenie dodatkowych zajęć (np. w okresie wakacyjnym), przedłużenie roku 

szkolnego lub zmiana podstawy programowej w kolejnych latach. 
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7. Szkoła może zawiesić prowadzenie zajęć w całości tylko w sytuacji , gdy nauczanie 

zdalne nie zapewnia odpowiedniej redukcji ryzyka związanego ze Zdarzeniem Siły 

Wyższej lub gdy nauczanie zdalne nie jest, z przyczyn technicznych, organizacyjnych 

lub z powodu Zdarzenia Siły Wyższej, możliwe.  

8. W związku ze Zdarzeniem Siły Wyższej Rodzice proszeni są o pozostawanie w 

ponadprzeciętnej gotowości do kontaktu ze Szkołą (w tym w szczególności o częste 

sprawdzanie poczty elektronicznej i wiadomości SMS) oraz upewnienie się, że 

przekazali oni Szkole swoje aktualne numery telefonów komórkowych oraz adresy e-

mail, a w razie ich zmiany o ich niezwłoczną aktualizację (przez powiadomienie szkoły 

o nowym numerze/adresie). 

§ 4 

O stosowaniu środków, o których mowa w punkcie § 3 Rodzice będą informowani na bieżąco 

przez nauczycieli i Dyrektora Szkoły. O zakończeniu Zdarzenia Siły Wyższej poinformuje 

Rodziców Dyrektor Szkoły.  

§ 5 

1. Prowadzenie zajęć lekcyjnych bez bezpośredniego kontaktu uczniów i nauczycieli stanowi 

należyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy rodzicami / opiekunami uczniów i nie stanowi 

podstawy do zmniejszenia lub odstąpienia od opłaty czesnego za naukę.  

 2. Rodzicie / opiekunowie dziecka mogą w terminie 7 dni od wejścia w życie niniejszego 

regulaminu  złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług edukacyjnych 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym złożono oświadczenie. Brak 

oświadczenia oznacza zgodę rodziców/ opiekunów na kontynuowanie nauki w Szkole. 

  

& 6 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 23 marca 2020, ale jego postanowienia należy, w miarę 

możliwości, stosować także do świadczeń Szkoły sprzed tej daty.   

 


