
Prywatne Szkoły Podstawowe im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List powitalny 

2021r. 
 

 

 

 



Prywatne Szkoły Podstawowe im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich 

Strona 2 z 22 

 

 

 

Wrzesień 2021 

Drodzy Państwo, 

naszą tradycją i wcale nie nową:-) jest to, że pod koniec września, czyli już po tak zwanym, wyrażając 
się żargonem młodzieżówkowym, ogarnięciu wszelkich spraw organizacyjnych edukacji klasycznej, 
wysyłamy naszym uczniom i rodzicom edukacji domowej list powitalny, w którym dzielimy się naszymi 
planami i zamierzeniami oraz informujemy o organizacji nowego roku szkolnego ED w Moraczu. 
 Z maili, telefonów oraz bezpośrednich rozmów z Państwem wynika, że we wrześniu jesteście jeszcze 

tak trochę na wakacjach, bo pogoda zazwyczaj dopisuje, ceny hoteli i innych atrakcji turystycznych 
radykalnie spadają i ogólnie wszystko dookoła wyhamowuje, co sprzyja rytmowi życia homeschoolersa, 
być może również z tego powodu, zupełnie nieświadomie i niezamierzenie, z planem na nowy rok 
szkolny zapoznajemy Państwa dopiero pod koniec września:-) 

 
Drodzy Państwo, lata lecą i nie wiedzieć kiedy, ale w bieżącym roku kalendarzowym -2021 

edukacji domowej w Polsce stuknęło równo 30 lat (a w Moraczu od 12 !!!). Tak, tak, i aż dziw bierze, że 
niektórzy nasi rodacy, robią duże oczy, i łapiąc się za głowę, wyznają, że nigdy o ED nie słyszeli, że 

żałują, że gdyby wiedzieli wcześniej to…. . No właśnie, muszę Państwu wyznać, że ja sam wraz z moją 
żoną, będąc szczęśliwymi rodzicami Edukacji Domowej naszych dzieci, już prawie pełnoletnich 
licealistów, nie wyobrażamy sobie innego życia. Czasami rozmawiamy z naszą trójką, tak dla spokoju 
sumienia i z szacunku, pytając, czy są zadowoleni w ED, czy aby im czegoś nie odbieramy lub je 
ograniczamy. Za każdym razem otrzymujemy odpowiedź potwierdzającą słuszność drogi, jaką wspólnie 

obraliśmy. Wierzę, że u wszystkich Państwa jest podobnie, choć, oczywistym jest, że życie niekiedy 
zaskakuje i wymusza na nas różne decyzje. 

 
Niezmiennym priorytetem mojego Moracza, od zawsze było, jest i na zawsze pozostanie 

absolutne wsparcie rodziców i ich dzieci, niezależnie od tego, w jakich czasach przyjdzie nam żyć. 
Wierzę, że szczególnie teraz, w czasie tak dziwnym, trudnym, dla wielu niezrozumiałym, razem 
z Państwem pokonamy wszystkie przeciwności. Obiecuję, że chociaż jako zwykli uczestnicy codziennego 
życia, na wielu polach tracimy poczucie bezpieczeństwa, to my tutaj w Moraczu nadal będziemy twardo 
stać na straży normalności, aby w tej jednej, ale niezwykle ważnej sferze edukacji, dać Państwu 

maksimum wsparcia, spokoju i bezpieczeństwa. 

 

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 na pokładzie Moracza chciałbym bardzo gorąco pozdrowić 
naszych „starych” i doświadczonych edukatorów domowych, przywitać tych, którzy z różnych 

względów zdecydowali się przenieść z innych szkół do Moracza oraz wszystkich tych, którzy właśnie 
teraz zaczynają swoją przygodę z Edukacją Domową. 

 
Zapraszam zatem do zapoznania się z propozycją naszej współpracy w roku szkolnym 2021/2022 

Artur Abramowicz 
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  P R O G R A M Y N A U C Z A N I A  

Dostępne są na stronie: https://ed.moracz.edu.pl/materialy/podstawa-programowa/ 

  P R O J E K T „ W I E M , C O T R Z E B A ” , WC T +  

Materiały edukacyjne - „wiem, co trzeba” (WCT) 

oraz zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie: 

https://ed.moracz.edu.pl/materialy/wiem-co-trzeba/ 

https://ed.moracz.edu.pl/materialy/zagadnienia-egzaminacyjne/ 

 
W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy dobrze przez Państwa przyjęty program WCT, oraz bezpłatne 
zajęcia    zdalne     (WCT+),     polegające     na     spotkaniu     online     zainteresowanych     uczniów  
z nauczycielami przedmiotowymi, którzy w ciągu swoich lekcji omawiają zagadnienia przewidziane na 

dany miesiąc z przedmiotów, z których uczniowie zdają egzaminy klasyfikacyjne. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 przewidujemy zorganizować dla klas: 

 

- 1-3 SP - 20/30 zajęć 
- 4 -6 SP 60/70 zajęć 
- 7-8 SP 100/120 zajęć 

 
Łącznie przeprowadzimy w Szkole Podstawowej ok. 540 zajęć zdalnych dla tych wszystkich, 

którzy będą tą formą wsparcia zainteresowani. WCT+ jest zatem uzupełnieniem naszego klasycznego 
WCT, czyli programem służącym lepszemu przyswojeniu podstawy programowej, tak by móc 

przygotować się do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych i zdać je bez zbędnego stresu. 

 

Przypominam: jeśli uczeń zrealizuje program WCT1, wówczas sam może wybrać sobie  
3 spośród zagadnień do egzaminu klasyfikacyjnego. Na egzaminie ustnym broni pracy pisemnej   

 
Wykonane materiały WCT/ opracowane 30 zagadnień, należy mieć przy sobie i złożyć przed 

egzaminem do sekretariatu szkoły, następnie zostaną one przekazane egzaminatorowi przez 
pracownika szkoły. Materiały pozostają w szkole i są dołączone do dokumentacji ucznia. 

 

Lekcje online będą odbywać się na platformie Discord. W związku z tym naszych „weteranów” 
poprosimy o sprawdzenie, czy mogą się bez problemu zalogować na platformie. Nowi uczniowie 

otrzymają przed rozpoczęciem zajęć link do Discorda drogą mailową. Z projektem WCT + chcielibyśmy 
wystartować z początkiem października. 

 

 

Plan zajęć opublikowany będzie na stronie naszej szkoły w zakładce „WCT+”. 

                                                      
1 Z pewnymi wyjątkami – szczegóły w dalszej części listu.  

https://ed.moracz.edu.pl/materialy/podstawa-programowa/
https://ed.moracz.edu.pl/materialy/wiem-co-trzeba/
https://ed.moracz.edu.pl/materialy/zagadnienia-egzaminacyjne/
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  P O D R Ę C Z N I K I  
 

 

Szanowni Państwo, aby każdy z nas rodziców otrzymał swoje podręczniki najszybciej jak tylko jest 
to możliwe, na przestrzeni ostatnich lat dokonywaliśmy najrozmaitszych „dystrybucyjnych” salt 
mortale. W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy propozycję 

z zeszłego roku - rozwiązanie najprostsze i w naszej ocenie najbardziej bezpieczne: odbiór osobisty lub 
wysyłka przez nas kurierem. Zapraszamy zatem po osobisty odbiór podręczników do siedziby edukacji 
domowej Moracza, przy ul. Niepodległości 60, 05-070 Sulejówek (zanim Państwo przyjadą bardzo 
prosimy o sprawdzenie na stronie www w jakich godzinach wydawane są podręczniki, co jakiś czas 
godziny pracy pań bibliotekarek mogą ulegać zmianie, rozumieją Państwo, że wszystko musi być 
skrupulatnie zewidencjonowane i wprowadzone do systemu jedynie przez nasze panie bibliotekarki). 
Drugą możliwością otrzymania swoich podręczników jest wysyłka kurierem. Szkoła ma umowę 
 z Pocztą Polską. Przygotowane przez nas do wysyłki podręczniki są odbierane ze szkoły przez kuriera 

w czwartki, należy się zatem spodziewać, że zostaną do Państwa dostarczone w piątek lub zaraz po 
weekendzie.      Aby   zamówić   podręczniki   należy   opłacić   należność   za   kuriera,   wysłać   maila 
z potwierdzenie przelewu na adres ksiazki@moracz.edu.pl. 

 

Koszt wysyłki zależny jest od ilości kompletów: 

 
 Jeden komplet – 20zł 

 Dwa komplety – 30zł 
 Trzy komplety – 35zł 

 
Nr konta do wpłat : 

Sulejówek: 87 1090 1056 0000 0001 2957 8160 

Warszawa Rembertów: 62 8019 1036 3003 0701 4945 0001 

Warszawa Wesoła (Mały Moracz): 69 1090 1753 0000 0001 4343 7504 
 
 

Potwierdzenie przelewu proszę wysłać mailem na adres ksiazki@moracz.edu.pl 

W tytule przelewu powinno znajdować się imię i nazwisko dziecka, klasa. 

W mailu proszę podać również adres, pod który ma dotrzeć przesyłka. 

Z uwagi na to, że podręczniki są Państwu wypożyczane na okres jednego roku szkolnego 
i przekazywane następnym rocznikom w nowym roku szkolnym, należy je zwrócić niezwłocznie po sesji 
egzaminacyjnej przed zakończeniem roku szkolnego. Można książki zwracać pojedynczo  Ćwiczeń 
nie przyjmujemy – wyjątkiem są te nieużywane 

mailto:ksiazki@moracz.edu.pl
mailto:ksiazki@moracz.edu.pl
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  K O N K U R S Y K U R A T O R Y J N E , K A N G U R , Ś W I E T L I K i i n n e .  

 

Podobnie jak w latach poprzednich, w rozpoczynającym się roku szkolnym szkoła będzie, 
prowadzić konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji 
i firmy prywatne. W zakres prowadzonych przez nas konkursów wchodzą konkursy bezpłatne, czyli: 
Kuratoryjne (https://konkursy.mscdn.pl/) 

 Ministerialne 
 Olimpiada Matematyczna Juniorów (omj.edu.pl) 
 Ojaj – Olimpiada języka angielskiego dla juniorów (wsjo.pl) 
 Olimpiada Informatyczna Juniorów (oij.edu.pl) 

 
Konkursy kuratoryjne i ministerialne dają punkty dodatkowe w ramach naboru do szkół średnich 

a także w przypadku uzyskania tytułu laureata (kuratoryjne) lub finalisty i laureata (ministerialne) 

umożliwiają   wolny   wybór   liceum   lub   innej   szkoły   średniej   oraz   zwalniają z odpowiedniej 

części egzaminu ósmoklasisty. Konkursy są przeznaczone dla uczniów klas 7,8. Charakteryzują się 

dużym stopniem trudności wykraczającym ponad podstawę programową 

Konkursy płatne nie dają już punktów dodatkowych w procesie rekrutacji do szkół średnich 
 

Uczniowie mogą zgłaszać się do konkursów wymienionych na naszej stronie internetowej 

w zakładce konkursy Konkursy – Edukacja domowa – Moracz 
 

Wszystkie sprawy organizacyjne (zgłoszenie uczniów, płatności ..) pozostają takie same jak 

w roku poprzednim (dokumenty na w/w stronie int) 

W tabelach konkursów brak aktualizacji dat, ponieważ jeszcze się nie pojawiły na stronach 

organizatorów. Będzie informacja na stronie jak tylko pojawią się nowe daty. 

Najbliższymi konkursami będą konkursy kuratoryjne. 

Konkursy Kuratoryjne – daty są jeszcze nie znane, ale z reguły część szkolna rozpoczyna się 

w połowie października. Na stronie https://konkursy.mscdn.pl/ znajdziecie Państwo propozycję 

tegorocznych programów merytorycznych. 

Bardzo prosimy zgłaszać uczniów we wrześniu na wszystkie konkursy, którymi są 

zainteresowani w tym roku szkolnym. O datach będę informować aktualizując stronę 

internetową. (Mail w temacie konkursów został do Państwa wysłany we wrześniu). 

https://konkursy.mscdn.pl/
https://omj.edu.pl/
https://ojaj.wsjo.pl/
https://oij.edu.pl/
https://ed.moracz.edu.pl/szkola-podstawowa-2/konkursy/
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  W A R S Z T A T Y A R T Y S T Y C Z N E I Z A J Ę C I A S P O R T O W E  

 

W naszych szkołach odbywają się zajęcia sportowe (łyżwy/rolki, basen). Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt na adres: warsztaty@moracz.edu.pl 

 

Warto w tym miejscu nadmienić, że nasi rodzice edukacji domowej w wielu miejscach Polski 
sami organizują różnego rodzaju wycieczki, spotkania, warsztaty i zajęcia, o których mogą Państwo 
dowiedzieć się śledząc na bieżąco ogłoszenia na naszej internetowej tablicy ogłoszeń. Proszę także 
zerkać do naszego zamkniętego fejsbukowego forum rodziców ED. Sporo się tam dzieje, każdy 
 z rodziców z pewnością może tam znaleźć coś dla siebie, dołączyć do istniejącej już kooperatywy 
rodzicielskiej, ogłosić swoją inicjatywę lub po prostu poradzić się w najrozmaitszych kwestiach nie tylko 
związanych z edukacją domową. Grupa nazywa się „ed Moracz”. 

 
W A R S Z T A T Y A R T Y S T Y C Z N E w ramach projektu Moracz English Theatre 

W naszych szkołach odbywają się warsztaty artystyczne w ramach projektu musicalowego Moracz 

English Theatre. Przedstawiamy ofertę naszych tegorocznych zajęć – jest z czego wybierać! 

 SEKCJA TEATRALNA – Marta Januszewska, Joanna Lewandowska  

środa 16.30-18.30 

 SEKCJA WOKALNA – Michał Mielczarek  

środa 15.00-17.00* 

*zajęcia będą odbywać się trzy razy w miesiącu 

 SEKCJA TANECZNA – Martyna Busławska  

- JUNIOR (klasy 1-4 SP) - poniedziałek 16.15-17.15 

- SENIOR (klasy 5 SP – 3 LO) - poniedziałek 17.15-18.45 

 SEKCJA ART – Sabina Żukowska  

środa 15.00-16.30 

 SEKCJA KONSTRUKTORSKA – Wojciech Skowron  

środa 15.00-16.30 

 SEKCJA FILMOWA (Moracz TV) – Szymon Chąciak                                                                               

wtorek 16.30-18.30 

 
*W ramach tych sekcji nie będą odbywały się warsztaty, natomiast ich członkowie uaktywnią się bliżej 

premiery. 

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w budynku Moracza 

przy ul. Żeromskiego 18 w Sulejówku (tzw. „Żerom”). 

 

 PROJEKTY W SEZONIE 2021/22  

 wznowienie musicalu “The Lion King” w nowej obsadzie 

 nowy tytuł, którego premiera odbędzie się zimą 2022 r. 

 program artystyczny złożony z fragmentów musicali z premierą w czerwcu 2022 r. 

 w międzyczasie mniejsze projekty w poszczególnych sekcjach, doskonalenie warsztatu 

- SEKCJA TECHNICZNA 

- SEKCJA BEAUTY 

SEKCJE DODATKOWE* 

mailto:warsztaty@moracz.edu.pl
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 SKŁADKI  

Składka miesięczna za udział w sekcji*: 

Uczniowie ED – 60 zł 

* Uczestników sekcji technicznej i beauty obowiązuje jedynie jednorazowa opłata w wysokości 60 zł 

 Opłata jest stała i nie zależy od ilości zajęć, które odbywają się w danym miesiącu 

(np. z powodu ferii, przerwy świątecznej, itd.) 

 Opłaty można dokonywać z góry przed rozpoczęciem sezonu, bądź w ratach na początku 

każdego miesiąca. 

 Numer konta do wpłat zostanie podany po zgłoszeniu uczestnika przez formularz. 

 Gdyby wysokość opłaty była przeszkodą w uczestnictwie w projekcie MET, prosimy o kontakt 

na wskazany adres e-mail. 

 ZAPISY  

Formularz zgłoszeniowy oraz informacja o poszczególnych sekcjach dostępne na podstronie MET: 

https://moracz.edu.pl/met/ 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 30 września 2021 

START ZAJĘĆ: październik 2021 

 KONTAKT  

Opiekun projektu: Marta Januszewska 

Kontakt: met@moracz.edu.pl 
 

  S T Y P E N D I U M 2 0 2 1 / 2 0 2 2  

 

Szanowni Państwo, wsparcie stypendialne na cele naukowe w Moraczu w roku szkolnym 
2021/22 będzie wynosić w szkole podstawowej (bez „zerówki”) - 500 zł rocznie, 

 

Otrzymają je Państwo przelewem w dwóch ratach na konto wskazane we wniosku  
o     udzielenie     stypendium     (wniosek     w     załączniku).     Osoby      zainteresowane proszone 
są o przesłanie Pocztą Polską lub dostarczenie oryginału wniosku do 30 listopada 2021, na adres: 

 

Moracz, Księgowość 
ul. Niepodległości 60 

05-070 Sulejówek 

 

Szanowni Państwo, przy okazji omawiania kwestii finansowych chciałbym nadmienić, że brak 
jakichkolwiek opłat za realizację edukacji domowej w Moraczu dotyczy uczniów, którzy zapisali się do 
nas na cały rok szkolny, a więc od 1 września do końca czerwca. Jeżeli ktoś zapisuje do nas swoje dziecko 

z opóźnieniem choćby o jeden dzień, np. 2 września, 2 października, wówczas cała miesięczna dotacja 
trafia do poprzedniej szkoły dziecka, co powoduje lukę w naszym budżecie, z którego pokrywamy koszty 
naszych materiałów, egzaminów i administracji. Wspomniane straty należy oczywiście uzupełnić 
poprzez wpłatę swego rodzaju wpisowego. W bieżącym roku szkolnym opłaty wpisowego nie będą 
dotyczyć klas 0-3 SP, jedynie kl. 4-6 SP - 150 zł, kl. 7-8 SP - 200zł za każdy miesiąc „spóźnienia”. 
Stypendium, o którym była mowa w poprzednim akapicie oczywiście dotyczy także „spóźnialskich”, 
a więc uczniów zapisanych po 1 września, o ile złożą wniosek do końca listopada 2021. 

 

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku maila, w którym ten list Państwo otrzymaliście 

mailto:met@moracz.edu.pl
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  E G Z A M I N Y K L A S Y F I K A C Y J N E  

 

Przez ostatnie lata działalności edukacji domowej w Moraczu miałem niejedną możliwość 
rozmawiania z rodzicami, jakie mają odczucia, czy można o nas powiedzieć, że jesteśmy szkołą 
przyjazną edukacji domowej, czy jesteśmy otwarci i wspieramy rodziców, czy wszyscy możemy czuć się 
w Moraczu bezpiecznie i możemy liczyć na zrozumienie? Kwestia egzaminów jest bowiem dla mnie 
absolutnie priorytetowa. Nie jesteśmy szkołą, której nauczyciele pragną dowartościowywać się 

miażdżąc swoich uczniów na egzaminach, lecz ich wspierać, rozumiejąc, że te prawdziwe sprawdziany 
czekają na nich w ich dorosłym życiu. Dlatego sposób przeprowadzania rocznych egzaminów 
klasyfikacyjnych powinien być przyjazny, a stres związany z zaliczeniami zredukowany do minimum. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że czasami mogą pojawić się pewne niedociągnięcia i nieporozumienia. 
Proszę sobie wyobrazić, że nawet moje własne dzieci, które nadal pozostają (obecnie liceum)  

w edukacji domowej, podczas jednego z egzaminów zostały odpytane z zupełnie innych zagadnień, 
aniżeli z tych, z których były przygotowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Cóż, wyjaśniliśmy to 
niezwłocznie i nauczyciel przyznał, że rzeczywiście omyłkowo skorzystał z zagadnień do innej klasy:-) 

Pomyłki zdarzają się nawet najlepszym belfrom i najlepszym rodzicom. W podobnych, jak wyżej 
opisana, lub innych niepokojących dla Państwa sytuacjach prosimy o niezwłoczny kontakt 
ed@moracz.edu.pl w celu wyjaśnienia sytuacji. Gwarantuję, że ów problem będzie pomyślnie 
rozwiązany. Jeśli nie otrzymają Państwo satysfakcjonującej odpowiedzi, proszę skontaktować się 
z moim zastępcą (wicedyrektorem Norbertem Skurskim - szkoła podstawowa) lub bezpośrednio ze mną 

(artur.abramowicz@moracz.edu.pl) Omawiając kwestię obowiązkowych rocznych egzaminów 
klasyfikacyjnych, obejmujących tzw. całą podstawę programową z danego przedmiotu, z całego roku 
szkolnego, czyli opanowanie podręcznika o objętości 250-300 stron, zaryzykowałbym stwierdzenie, że 

ci, którzy je wymyślili, są bardzo nierozumni lub najzwyczajniej nie lubią dzieci. Biorąc pod uwagę fakt, 
że wspomnianych egzaminów do zaliczenia jest 6, 10, a nawet 12-14, chciałbym zobaczyć, jak owi 
urzędnicy dadzą piękny przykład i sami poddadzą się takiemu challenge`owi  Jako dyrektor szkoły, 
która posiada uprawnienia szkoły publicznej muszę zorganizować te tortury egzaminacyjne tak, by 

z jednej strony odbyły się one zgodnie z prawem oświatowym, inaczej mogłyby zostać 

zakwestionowane, z drugiej zaś - przyjaźnie, tak by zarówno dzieci, rodzice, nauczyciele i dyrekcja 
wyszli z tego narzuconego doświadczenia obronną ręką. Proszę mi wierzyć, że nie jest to zadanie łatwe, 

ciągle zastanawiam się, co zrobić, by zaprowadzać normalność.   Trzy   lata   temu   pojawiła   się  
w naszej ofercie całkowicie nowa formuła egzaminacyjna, która znalazła uznanie pośród zdecydowanej 
większości naszych rodziców edukacji. Wygląda to mniej więcej następująco: 

 
Jeśli któryś z uczniów zdecyduje się na zrealizowanie materiałów „Wiem, 

co trzeba” lub 30 zagadnień egzaminacyjnych*, wówczas na egzaminie nie będzie musiał losować 
zestawu z zagadnieniami egzaminacyjnymi, lecz sam wybierze sobie 

3 zagadnienia, które przedstawia pisemnie, następnie broni je na egzaminie ustnym – 
tak jak na obronie pracy magisterskiej 



* Istnieje możliwość wymiennego traktowania WCT z 30 zagadnieniami 

z wyjątkiem przedmiotów 
j. polski, matematyka oraz j. angielski1.  

Dotyczy to klas 4-8. 

 
Materiały WCT/ zagadnienia egzaminacyjne/ dłuższą formę wypowiedzi uczniowie opracowują na 

kartach a4, wypełniają długopisem oraz wkładają wszystko do jednej koszulki 






1 Oraz innego języka obcego, jeśli jest realizowany przez ucznia jako język wiodący (klasy 4-8). 
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Instrukcja ta będzie Państwu zapewne przypominana w trakcie roku szkolnego. 
Proszę używać kart dostępnych w załączniku maila 



Podsumowując, w roku szkolnym 2021/2022 egzaminy klasyfikacyjne w Moraczu 

będzie można zdawać według formuł: 

 

F
or

m
u

ły
 e

gz
am

in
ac

yj
n

e 

 Szkoła Podstawowa klasy 1-3 

egzamin pisemny egzamin ustny 

 

I 

Losowanie 12 spośród 40 zagadnień egzaminacyjnych 
(po 3 zagadnienia z każdej 10tki) 

Plus praca z informatyki – wydrukowana lub dostarczona na płycie 
cd/płaskim pendrive. 

Obrona pracy 
pisemnej 

 

 

 
II 

Jeśli uczeń opracuje wszystkie tematy z projektu "Wiem, co trzeba" 

lub 40 zagadnień egzaminacyjnych, 
samodzielnie wybiera po 3 zagadnieniu z każdej 10tki. 

(każda 10tka oznaczona jest innym kolorem  ) 

Łącznie 12 zagadnień. 
Plus praca z informatyki – wydrukowana lub dostarczona na płycie 

cd/płaskim pendrive. 

 

 
Obrona pracy 

pisemnej 

F
or

m
u

ły
 e

gz
am

in
ac

yj
n

e 

 Szkoła Podstawowa klasy 4-8 

egzamin pisemny egzamin ustny 

 

I 

 

Egzamin w formule testowej – zawiera pytania otwarte i zamknięte. 

 

Obrona pracy 
pisemnej 

 
 

 

II 

 

 
Uczeń losuje zestaw składający się z 3 zagadnień egzaminacyjnych spośród 

30 zagadnień egzaminacyjnych. Zestawy zawierają 
po 1 pytaniu z każdej 10tki 

 
 

 

Obrona pracy 
pisemnej 

 

 
 
 
 
 

 
III 

 

Jeśli uczeń opracuje wszystkie tematy z projektu "Wiem, co trzeba" 
lub 30 zagadnień egzaminacyjnych*, 

samodzielnie wybiera 3 zagadnienia na egzamin pisemny 
spośród 30 zagadnień egzaminacyjnych. 
Wybiera po 1 zagadnieniu z każdej 10tki. 

Warunkiem samodzielnego wyboru jest dostarczenie 

w dniu egzaminu opracowanych materiałów z danego przedmiotu 

 
*Uwaga! 

Z przedmiotów j. polski, j. angielski oraz matematyka nie można zamiennie 

traktować 30zagadnień z WCT. Do samodzielnego wyboru zagadnień należy 

przedstawić opracowane WCT. 

Z przedmiotu EDB można albo wybrać formułę testową albo opracować 

30 zagadnień , żeby można było wybrać samemu zagadnienia 

na egzamin pisemny. 

 

 
 
 
 

 
Obrona pracy 

pisemnej 
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egzamin pisemny 

egzamin 

ustny 
  

1fomuła 
 

2formuła 
 

3formuła 

Obrona 

pracy 

pisemnej 

 

 

 
 

biologia 

 
 

Egzamin 

w formule testowej 
(pytania otwarte 

i zamknięte) 

 
Uczeń losuje zestaw 

składający się 

z 3 zagadnień 

egzaminacyjnych 

(po 1 pytaniu z każdej 10tki) 

 
Uczeń przekazuje do sekretariatu 

opracowane materiały WCT lub 

30 zagadnień egzaminacyjnych. 

Samodzielnie wybiera 

3 zagadnienia na egzamin pisemny, 

po 1 zagadnieniu z każdej 10tki. 

 

 
 

Obrona 

pracy 

pisemnej. 

 

 

 
chemia 

 
Egzamin 

w formule testowej 
(pytania otwarte 

i zamknięte) 

 

Uczeń losuje zestaw 

składający się z 3 zagadnień 

egzaminacyjnych 

(po 1 pytaniu z każdej 10tki) 

Uczeń przekazuje do sekretariatu 

opracowane materiały WCT lub 

30 zagadnień egzaminacyjnych. 

Samodzielnie wybiera 

3 zagadnienia na egzamin pisemny, 

po 1 zagadnieniu z każdej 10tki. 

 

 
Obrona 

pracy 

pisemnej. 

 

 

 

 

 

 

 
EDB 

 

 

 

 

 
Egzamin 

w formule testowej 
(pytania otwarte 

i zamknięte) 

 

 

 

 

 

Uczeń losuje zestaw 

składający się z 3 zagadnień 

egzaminacyjnych 

(po 1 pytaniu z każdej 10tki) 

 

 

 

 

Uczeń przekazuje do sekretariatu 

opracowane 30 zagadnień 

egzaminacyjnych. 

Samodzielnie wybiera 

3 zagadnienia na egzamin pisemny, 

po 1 zagadnieniu z każdej 10tki. 

 

 

 

 

 

 
Obrona 

pracy 

pisemnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

fizyka 

 

 

 

 

 

 

 
Egzamin 

w formule testowej 
(pytania otwarte 

i zamknięte) 

 

 

 

 

 

 

 
Uczeń losuje zestaw 

składający się z 3 zagadnień 

egzaminacyjnych 

(po 1 pytaniu z każdej 10tki) 

 

 

 

 

 

 
Uczeń przekazuje do sekretariatu 

opracowane materiały WCT lub 

30 zagadnień egzaminacyjnych. 

Samodzielnie wybiera 

3 zagadnienia na egzamin pisemny, 

po 1 zagadnieniu z każdej 10tki. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrona 

pracy 

pisemnej. 
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egzamin pisemny 

egzamin 

ustny 
  

1fomuła 
 

2formuła 
 

3formuła 

Obrona 

pracy 

pisemnej 

 

 

 

 
 

geografia 

 

 
 

Egzamin 

w formule testowej 
(pytania otwarte 

i zamknięte) 

 

 

 
Uczeń losuje zestaw 

składający się z 3 zagadnień 

egzaminacyjnych 

(po 1 pytaniu z każdej 10tki) 

 

 
Uczeń przekazuje do sekretariatu 

opracowane materiały WCT lub 

30 zagadnień egzaminacyjnych. 

Samodzielnie wybiera 

3 zagadnienia na egzamin pisemny, 

po 1 zagadnieniu z każdej 10tki. 

 

 

 
 

Obrona 

pracy 

pisemnej. 

 

 

 

historia 

 
Egzamin 

w formule testowej 
(pytania otwarte 

i zamknięte) 

 
Uczeń losuje zestaw 

składający się z 3 zagadnień 

egzaminacyjnych 

(po 1 pytaniu z każdej 10tki) 

Uczeń przekazuje do sekretariatu 

opracowane materiały WCT lub 

30 zagadnień egzaminacyjnych. 

Samodzielnie wybiera 

3 zagadnienia na egzamin pisemny, 

po 1 zagadnieniu z każdej 10tki. 

 

 

Obrona 

pracy 

pisemnej. 

 

 

 
 

informatyka 

 
 

Uczeń opracowuje wybrane zagadnienia egzaminacyjne spośród podanych na stronie 

i nagrywa swoją pracę na cienkim pendrive lub płycie cd. 

Instrukcja dla informatyki zawarta jest w zagadnieniach egzaminacyjnych. 

Termin dostarczenia pracy do sekretariatu szkoły podstawowej - 

do końca LUTEGO 2022 

 

 
 

Obrona 

pracy 

pisemnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
j. polski 

składa się z 3 części: 3 zagadnienia egzaminacyjne, arkusz z czytaniem ze zrozumieniem oraz dłuższa forma 

wypowiedzi na 1 z 5 podanych tematów (tematy podane są w zagadnieniach). 

 

 

1. Egzamin 

w formule testowej 
(pytania otwarte 

i zamknięte) 

 

2. Arkusz 

z czytania ze 

zrozumieniem 

(uczeń otrzymuje 

arkusz podczas 

egzaminu). 

 

3. Dłuższa forma 

wypowiedzi 

 

 

 

1. Uczeń losuje zestaw 

składający się z 3 zagadnień 

egzaminacyjnych 
(po 1 pytaniu z każdej 10tki) 

 

2. Wypełnia czytanie ze 

zrozumieniem 

(uczeń otrzymuje arkusz 

podczas egzaminu). 

 

3. Dłuższa forma 

wypowiedzi - uczeń wybiera 

1 z 5 tematów podanych na 

stronie i przynosi ją 

w dniu egzaminu. 

 

 

 

Uczeń przekazuje do sekretariatu 

opracowane materiały WCT 

 

1. Samodzielnie wybiera 

3 zagadnienia egzaminacyjne 

na egzamin pisemny 

(po 1 zagadnieniu z każdej 10tki). 

 

2. Wypełnia czytanie ze 

zrozumieniem 
i przynosi w dniu egzaminu 

 

3. Dłuższa forma wypowiedzi - 

uczeń wybiera 1 z 5tematów 

podanych na stronie i przynosi ją 

w dniu egzaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrona 

pracy 

pisemnej. 
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egzamin pisemny 

egzamin 

ustny 
  

1fomuła 
 

2formuła 
 

3formuła 

Obrona 

pracy 

pisemnej 

 

 

język obcy 

Egzamin 

w formule testowej 
(pytania otwarte 

i zamknięte) 

 
Uczeń losuje zestaw 

składający się z 3 zagadnień 

egzaminacyjnych 

(po 1 pytaniu z każdej 10tki) 

Uczeń przekazuje do sekretariatu 

opracowane materiały WCT . 

Samodzielnie wybiera 

3 zagadnienia na egzamin pisemny, 

po 1 zagadnieniu z każdej 10tki. 

 

Obrona 

pracy 

pisemnej. 

 
drugi język 

obcy 

(klasy 7 i 8) 

Egzamin 

w formule testowej 
(pytania otwarte 

i zamknięte) 

 

Uczeń losuje zestaw 

składający się z 3 zagadnień 

egzaminacyjnych 

(po 1 pytaniu z każdej 10tki) 

Uczeń przekazuje do sekretariatu 

opracowane materiały WCT lub 

30 zagadnień egzaminacyjnych. 

Samodzielnie wybiera 

3 zagadnienia na egzamin pisemny, 

po 1 zagadnieniu z każdej 10tki. 

 
Obrona 

pracy 

pisemnej. 

 

 

 
 

matematyka 

 
 

Egzamin 

w formule testowej 
(pytania otwarte 

i zamknięte) 

 

 
Uczeń losuje zestaw 

składający się z 3 zagadnień 

egzaminacyjnych 

(po 1 pytaniu z każdej 10tki) 

 
 

Uczeń przekazuje do sekretariatu 

opracowane materiały WCT. 

Samodzielnie wybiera 

3 zagadnienia na egzamin pisemny, 

po 1 zagadnieniu z każdej 10tki. 

 

 
 

Obrona 

pracy 

pisemnej. 

 

 
 

przyroda 

 

Egzamin 

w formule testowej 
(pytania otwarte 

i zamknięte) 

 
Uczeń losuje zestaw 

składający się z 3 zagadnień 

egzaminacyjnych 

(po 1 pytaniu z każdej 10tki) 

Uczeń przekazuje do sekretariatu 

opracowane materiały WCT lub 

30 zagadnień egzaminacyjnych. 

Samodzielnie wybiera 

3 zagadnienia na egzamin pisemny, 

po 1 zagadnieniu z każdej 10tki. 

 
 

Obrona 

pracy 

pisemnej. 

 

 
 

WOS 

 

Egzamin 

w formule testowej 
(pytania otwarte 

i zamknięte) 

 
Uczeń losuje zestaw 

składający się z 3 zagadnień 

egzaminacyjnych 

(po 1 pytaniu z każdej 10tki) 

Uczeń przekazuje do sekretariatu 

opracowane materiały WCT lub 

30 zagadnień egzaminacyjnych. 

Samodzielnie wybiera 

3 zagadnienia na egzamin pisemny, 

po 1 zagadnieniu z każdej 10tki. 

 
 

Obrona 

pracy 

pisemnej. 

 

 
 

Religia 

 
Do 30.09.2021r. rodzic składa podanie o możliwość przeprowadzenia egzaminu w naszej placówce/ lub 

przynosi zaświadczenie ze swojej parafii o zdanym egzaminie(do 25maja 2022r.). Wzór podania zostanie 

Państwu odesłany w odpowiedzi na maila o chęci podejścia do egzaminu z religii. 

Prosimy o kontakt mailowy (ed@moracz.edu.pl) w celu omówienia szczegółów. 

 

Trzecia, formuła egzaminu klasyfikacyjnego daje możliwość systematycznej nauki 

przedmiotów trochę mniej lubianych, np. „fizyka” dla ucznia o zainteresowaniach humanistycznych. 
Wyobraźmy sobie, że ktoś, kto świetnie zna język angielski, bo mieszkał za granicą, egzamin 

 z angielskiego zaliczy według pierwszej formuły, ponieważ nic mu nie da program „Wiem co trzeba”. 
Uczeń ów interesuje się historią, więc by zdać „historię” wybierze drugą formułę, natomiast absolutnie 
nie leży mu „chemia” wówczas, by zaliczyć na spokojnie chemię, będzie przez cały rok systematycznie 
realizował podstawę programową w formie comiesięcznych zadań: „Wiem co trzeba” lub opracuje 

mailto:ed@moracz.edu.pl
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30 zagadnień egzaminacyjnych. Na egzaminie z chemii zaprezentuje nam wybrane przez siebie trzy 
zagadnienia z listy zagadnień egzaminacyjnych i nie będzie musiał się martwić, że nie trafi w dobre dla 
siebie pytania. 

 
W tym roku szkolnym jest opcja zamiennego traktowania opracowywania 

materiałów WCT z 30 zagadnieniami egzaminacyjnymi z wyjątkiem przedmiotów - 
j. polski, matematyka i j. angielski. 

 
Trzecia formuła egzaminów klasyfikacyjnych daje nauczycielom pewność, 

że uczeń zrealizował wymaganą podstawę programową. 
 

Szanowni Państwo, powszechnie wiadomo, że MORACZ przyjaźnie podchodzi do kwestii 
egzaminowania, chcemy także w tym dziele swój obowiązek ustawowy wypełniać profesjonalnie, tak by 
Kuratorium lub MEN nie miało żadnych uwag, ale również tak, by dzieci były zachęcone, a nie 

zniechęcone do nauki. Nie jest to łatwe, przyznajemy, że jako nauczyciele, którzy już od 10 lat w naszej 
szkole zajmują się edukacją domową, nie przestajemy uczyć się zdawania swojego egzaminu podczas 
egzaminowania:-) 

 
Zachęcamy Państwa dzieci do zaprezentowania swoich prac oraz podzielenia się z nami swoimi 

zainteresowaniami i talentami. Ułatwi to dzieciom, szczególnie najmłodszym, nawiązanie dobrego 
kontaktu z nauczycielem i zniwelowanie stresu. 

 
Chcielibyśmy też Państwa zobowiązać do poinformowania nauczyciela tuż przed egzaminem 

o szczególnej sytuacji dziecka (dostosowaniach wynikających z opinii PPP, orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, sytuacji losowej). Nikt nie zna Państwa dzieci tak, jak Wy sami, dlatego 
będziecie najlepszym orędownikiem Waszych pociech 



Terminy egzaminów mogą Państwo ustalać z nami od 11 października, indywidualnie. 

W tym celu prosimy o kontakt wyłącznie mailowy na ok. dwa tygodnie 

przed planowanym przez Państwa egzaminem. 

 
Od 11.10.2021r. Zaczynamy przyjmować zapisy na egzaminy 

Adres mailowy do zapisów na egzaminy SP – egzaminy@moracz.edu.pl 

Dostępność nauczycieli umieszczona będzie w zakładce egzaminy 

Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane są w Moraczu 

od 25 października 2021 do końca maja 2022. 
 

Oprócz tego, w późniejszym czasie zostaną podane dodatkowe terminy wyznaczone przez szkołę 

(kilka sobót w drugim semestrze oraz egzaminy wyjazdowe do Poznania i Wrocławia, o ile pozwolą nam 

na to warunki epidemiczne). 

 
Bardzo proszę o zaplanowanie swoich egzaminów w taki sposób, by do końca maja 2022 dzieci 

mogły zaliczyć wszystkie przedmioty. 

 
Szanowni Państwo, bardzo proszę o poważne potraktowanie kwestii ustalenia terminu 

egzaminu z sekretariatem ED. W ubiegłym roku szkolnym, ale także we wcześniejszych latach mieliśmy 
do czynienia z nagminnym przekładaniem ustalonego terminu egzaminu i to nawet w ostatniej chwili. 
Dochodziło nawet do sytuacji, kiedy uczeń bez uprzedzenia nie pojawiał się na egzaminie. Nie możemy 
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do tego dopuszczać ze względu na konsekwencje formalno-prawne oraz finansowe. Nauczyciele i 
pracownicy sekretariatu są wynagradzani za swoją pracę i absolutnie nie jest możliwym, by budżet 
szkoły był narażony na bezsensowne straty. Wszyscy nasi homeschoolersi dobrze wiedzą, że Moracz jest 
bardzo elastyczny i otwarty na współpracę, jednak musimy się trzymać pewnych dobrych zasad. 
W     bieżącym     roku     szkolnym     obowiązywać     będą     opłaty     administracyjne     wynikające 
z bezpodstawnego przekładania umówionych egzaminów. 

 
I tak, za nieusprawiedliwione przełożenie egzaminu później niż na 48 godzin przed 

ustalonym terminem, wysokość opłaty wyniesie 50 zł (na konto szkoły) oraz 100 zł w przypadku 
absencji na egzaminie i braku jakiejkolwiek informacji. Usprawiedliwiona nieobecność to 
zwolnienie lekarskie lub zdarzenie losowe opisane w piśmie do szkoły i pozytywnej akceptacji przez 
dyrektora szkoły. 

 
Szanowni Państwo, egzaminy przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi zaleceniami MEN-

u i sytuacji epidemicznej w Polsce. W tym momencie mamy możliwość spotkać się twarzą  
w     twarz      i      oczywiście      na      swoje      pierwsze      egzaminy      zapraszamy      Państwa 
 z własnoręcznie upieczonym ciastem   (normalnie bez ciasta nie wpuszczamy ). 

 
 

Przedmioty egzaminacyjne 

klasa 1 2 3 4 5 6 7 8 

edukacja 
wczesnoszkolna, 
język obcy, 
informatyka 

        

przyroda         

język polski         

matematyka         

historia         

informatyka         

język obcy         

biologia         

geografia         

fizyka         

chemia         

język obcy w klasie 
7-8 (drugi język 

obcy) 

        

WOS         

EDB         

ilość egzaminów: 1 1 1 6 7 7 10 12 

 
Materiały dla naszych uczniów dostępne są na stronie szkoły  Mamy zasadę, że w przypadku 

zmiany materiałów honorujemy też wcześniejsze wersje  Proszę się nie martwić o wykonaną już 
pracę. 
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  K O N S U L T A C J E  

 

Konsultacje     z      nauczycielami      poszczególnych      przedmiotów      są      odpłatne      :-( 
w modułach „kwadransowych” np.: 15 min - 30 zł, 30 min - 60 zł, 45 min - 90 zł. Należy tutaj wspomnieć, 
że od 1 września 2018 r. zgodnie z nowelizacją Prawa Oświatowego wszyscy nauczyciele muszą być 
zatrudnieni na podstawie umów o pracę i szkoła od wszelkich wykonywanych przez nich prac jest 
obciążona kosztem 65% (jeśli nauczyciel zarobi 100 zł netto, wówczas realny koszt szkoły to 165 zł 

brutto). 

 
Konsultacje mogą odbywać się na miejscu w szkole, drogą mailową lub przez Discord. Jeśli 

będziecie Państwo zainteresowani konsultacjami z naszymi nauczycielami, proszę zgłosić to do 
sekretariatu ed na maila ed@moracz.edu.pl 

 

Mamy nadzieję, że nasze zajęcia online w ramach WCT+ będą również dobrą możliwością 

konsultacji z nauczycielem przedmiotowym. 
 

  K U R S P R Z Y G O T O W U J Ą C Y D O E G Z A M I N Ó W Ó S M O K L A S I S T Y  

 

Dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej oferujemy specjalne bezpłatne cykliczne zajęcia 
przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. 

 
Zajęcia te odbywać się będą w formie zdalnej na platformie Discord. 

 
Blok zajęć od października 2021 do marca 2022 w soboty. Grafik zostanie udostępniony na stronie szkoły 

oraz przesłany mailowo do każdego 8klasisty. 
 

 

W Moraczu mile widziani są wszyscy uczniowie, także uczniowie z orzeczeniami. Szkoła, 

w oparciu o zalecenia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego tworzy dla 
wspomnianych uczniów Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) oraz finansuje 
z dotacji oświatowej zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne ucznia. Współpraca w 2021/22 roku będzie 
przebiegać na tych samych zasadach co w ubiegłych latach. 

 

Drodzy   Państwo,   od   zawsze   staraliśmy   się   rozumieć   potrzeby   edukacyjne   dzieci 
z orzeczeniami i podejmowaliśmy działania, które w naszej ocenie były wspierające nie tylko dziecko, 

ale      całą      rodzinę.      Wiadomym      bowiem      dla      nas      jest,      że      problemy      związane 
z różnymi niemożnościami dziecka dotyczą nie tylko jego samego, lecz także jego rodzeństwa i 

rodziców. Nasza koncepcja wsparcia dzieci z orzeczeniami polega na tym, że dysponując konkretnymi 
środkami finansowymi, które wynikały z dotacji na dziecko z orzeczeniem ustalaliśmy budżet obsługi 
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, tzn. lwia część (ok.80%) środków była 
przeznaczana na pokrycie kosztów zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych i innych a ok. 20 % dotacji 
była przeznaczana na obsługę administracyjną (przygotowanie, zawieranie i obsługa umów ze 

wskazanymi przez Państwa terapeutami oraz obsługa księgowa). 

 
Od stycznia 2019 ze względu na zmianę przepisów dotyczących finansowania zadań 

oświatowych    szkoła     nie     ma     prawa     pobierać     jakichkolwiek     środków     finansowych  
z orzeczenia na pokrycie owych 20% kosztów obsługi administracyjnej. Każdą niewydaną złotówkę na 

W S P Ó Ł R A C A I W S P A R C I E U C Z N I Ó W Z O R Z E C Z E N I A M I O P O T R Z E B I E 

K S Z T A Ł C E N I A S P E C J A L N E G O 

mailto:ed@moracz.edu.pl
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terapię lub edukację dziecka z potrzebami specjalnym musimy zwrócić do gminy. Wszem i wobec 
wiadomym jest, że przepis ma lukę prawną, bo oczywistym jest, że osoby zatrudnione przy 
wspomnianej obsłudze muszą z czegoś żyć. Całkowicie inaczej sprawa wygląda w przypadku szkół 
specjalnych, gdzie z dotacji orzeczeniowej można nawet wyremontować dach lub zakupić kaloryfery. 
Cóż, być może intencją ustawodawcy, który zmienił przepisy było przekierowywanie dzieci 
niepełnosprawnych do szkół specjalnych, gdyż tam rodzic oddając dziecko nie musi się o nic martwić 
i za nic nie płaci. Nas, w szkole ogólnodostępnej, gdzie Państwo jako rodzice lub opiekunowie prawni 
sami możecie sobie wybrać odpowiednich dla Waszych dzieci terapeutów, obowiązują teraz bardzo 
rygorystyczne przepisy, które niestety albo wykluczają możliwość dalszej współpracy, albo powodują 
konieczność pobierania od Państwa czesnego za wyżej wspomnianą obsługę administracyjną. 

Prosimy o comiesięczne (przez 12 miesięcy w roku) uiszczanie czesnego. Czesne wahać się 
będzie od 100 do 300 zł miesięcznie. Dla każdego z Państwa musimy oszacować nieco inaczej wysokość 

czesnego, związane jest to z wagą i wkładem naszej pracy. 
 

 

Zespół aspergera/sprzężenie – 300zł 
Słabe słyszenie/ umiark. – 150 

Słabe widzenie/ ruch. 150zł 
Lekkie/niedost. społ. 100 

 

Niekiedy jest to 1, 2 umowy z terapeutami i kilka przelewów, innym razem obsługa związana 
jest ze szczegółową analizą uprawnień, zawarciem i rozwiązywaniem od kilku do kilkunastu umów 
plus do tego wszystkiego jeszcze obsługa prawna etc. 

Umowy z terapeutami i nauczycielami są podpisywane do końca roku szkolnego to jest do 31sierpnia. 
Szczegóły umów omawiane są indywidualnie. 

Szanowni Państwo, bardzo proszę o zrozumienie. Jak Państwo wiedzą, prowadzona przeze 
mnie szkoła nie jest zwykłą systemową placówką oświatową, staramy się być bardzo elastyczni 
 i w ramach obowiązującego prawa oświatowego iść Państwu w sukurs, dostosowując nasze działania 

tak, byśmy wszyscy widzieli, że dobro dziecka jest najwyższym priorytetem. Oczywistym jest, że 
zawsze, wszystkie strony powinny być zadowolone z warunków współpracy, uszanuję zatem każdą 

decyzję     przez     Państwa      podjętą      co      do      dalszej      edukacji      Państwa      dziecka  
w prowadzonej przeze mnie szkole. Wyjaśniłem dość szczegółowo, dlaczego musiałem zdecydować 
się na propozycję czesnego, w przeciwnym razie musiałbym po prostu zakończyć z Państwem 
współpracę. Wydaje się, że 3600 zł (12 x 300 zł), czyli ok. 7% na obsługę administracyjną rocznej 
kwoty dotacji przewyższającej 50 000 zł, nawet porównując siebie do bardzo znanych fundacji 
np: WOŚP, Fundacji Anny Dymnej i innych, które tak naprawdę jedynie przekazują środki na leczenie 
chorych dzieci, jest absolutnym mistrzostwem świata. Biorąc odpowiedzialność za wyżej wymienione 
kwoty nie mamy nawet niewielkiego marginesu błędu, gdyż w razie nieodpowiedniego zdaniem 
kontrolujących administrowania takimi pieniędzmi nikt inny jak tylko ja- Artur Abramowicz będę 
zwracać z własnej kieszeni setki tysięcy złotych do gminy. Szanowni Państwo, wybaczcie,         ale          
naprawdę          nie          chcę          się          szczegółowo          tłumaczyć z kosztów jakie generuje 
obsługa tak olbrzymich kwot. Poza tym, że prowadzenie edukacji domowej dzieci z orzeczeniami jest 
wielką odpowiedzialnością finansową rozłożoną na lata, należy nadmienić, że jest ona permanentnie 

zagrożona, a niektórzy z rodziców jeszcze dolewają oliwy do ognia ogłaszając    w    przestrzeni    
publicznej,    że    nawet    samodzielnie    mogą    tworzyć    IPET-y. W ubiegłym roku mieliśmy  

w Rembertowie kontrolę z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty dotyczącą właśnie dokumentacji 
(także z pytaniami o finansowanie) i formy przebiegu nauczania oraz terapii wszystkich dzieci  
z orzeczeniami także z edukacji domowej. Kontrola wypadła bardzo dobrze, ale dostaliśmy także 
twarde zalecenia jak mamy to robić i proszę mi uwierzyć, że gdyby kuratorium dowiedziało się  
o pomyśle tworzenia IPET-ów przez rodziców, to moglibyśmy powoli pakować segment edukacji 
domowej dla dzieci z orzeczeniami. Od pani wizytator dowiedzieliśmy się między innymi o tym, że 
coraz więcej szkół, które opierały swoją działalność na orzeczeniach ma 
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aktualnie olbrzymie problemy i po prostu jest wygaszana przez swoich właścicieli. Po prostu 
regulacje      dotyczące      finansowania      zaleceń      z      orzeczeń      uniemożliwiają      obsługę na 
dotychczasowych warunkach. 

Druga sprawa, która wzbudziła pewne emocje i być może rozgoryczenie pośród niektórych 
z Państwa jest kwestia nie uwzględnienia Państwa dzieci w naszym systemie stypendialnym. 
Wskazują Państwo na drugą część subwencji, z której wypłacane jest stypendium. Chcę Państwa 
zapewnić, że stypendia w Moraczu nigdy nie były wypłacane z jakiejkolwiek dotacji, lecz ze środków 
własnych. Wypłacanie stypendium z dotacji nie jest dozwolone, zawsze wypłacałem stypendia 
z własnej kieszeni,   do   której   trafiały   pieniądze   pozyskiwane   z   czesnego   za   nauczanie  
w szkole stacjonarnej. Uczniowie z orzeczeniami, na których otrzymywaliśmy bardzo wysokie 
dotacje, z których wspólnie z rodzicami organizowaliśmy zajęcia terapeutyczne oraz indywidualne 
zajęcia rewalidacyjne z przedmiotów, będąc zdecydowanie lepiej uposażonym w dotacje, aniżeli 

uczniowie bez orzeczeń, nigdy nie byli w Moraczu objęci programem stypendialnym. Teraz, kiedy 
nastąpiły zmiany prawne w kwestii finansowania dzieci z orzeczeniami, nie rezygnując ze 
współpracy z Państwem, po dokonaniu kalkulacji naszych kosztów, nie braliśmy pod uwagę 

stypendiów, bo jak już wspomniałem, nigdy ich nie było. Proszę zwrócić uwagę, że od najwyższego 
czesnego, czyli 300 zł musimy jeszcze odjąć 18% podatku. Równie dobrze mogliśmy zaproponować 
Państwu czesne w wys. 350 zł oraz 400-600 zł stypendium i wyszłoby tak samo. 

 
 

Przekazuję numery kont, na które należy wpłacać czesne: 

Szkoła Podstawowa -Sulejówek 35 1020 1127 0000 1202 0167 2526 
Szkoła Podstawowa -Rembertów 85 1020 1127 0000 1102 0309 7284 
Szkoła Podstawowa -Wesoła 32 1020 1127 0000 1502 0290 2393 

 

  K A R T A R O W E R O W A  

 

Planujemy jak co roku przeprowadzić dla uczniów z edukacji domowej egzamin na kartę 
rowerową. Wstępny termin egzaminu teoretycznego i praktycznego to listopad. W najbliższym czasie 

wyślemy do Państwa bardziej szczegółowe informacje. 

 

  L I B R U S  

 

Nasi uczniowie w klasach 4-8 otrzymują dostęp do dziennika elektronicznego Librus.  
W młodszych klasach ze względu na to, że ocena na świadectwie jest opisowa nie ma potrzeby 
generowania kodu dostępu. 

 

  D I S C O R D  

 

Zeszłoroczni uczniowie mają dostęp do platformy z zaproszeń wysyłanych w poprzednim 

roku szkolnym. Nasi nowi uczniowie otrzymają zaproszenie z początkiem października przed 
rozpoczęciem zajęć WCT+. Jeśli zaproszenie nie zadziała, albo zeszłoroczne wygasło to proszę zgłosić 

się do naszej nieocenionej pomocy technicznej – m.bromirski@moracz.edu.pl 

mailto:m.bromirski@moracz.edu.pl
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  U B E Z P I E C Z E N I E  

 

Szanowni Państwo, ponieważ szkoły nie mogą narzucać ubezpieczenia swoim uczniom, 
a rodzice sami podejmują decyzję, czy ubezpieczyć swoje pociechy, czy nie, mamy dla Państwa dwie 
propozycje,    z    których    możecie     skorzystać     lub     poszukać     innych     rozwiązań. Pierwsza 
propozycja zawarta w załączniku do maila, to oferta biura, z którym szkoła współpracowała od wielu 
lat. Druga, której opis można znaleźć na stronie podanej poniżej, zawiera alternatywną ofertę. 

 
1. Agent - Pani Krystyna Wasilewska tel. 601 300 979 

Polisa "działa" w szkole i poza nią /24 h/dobę /obejmuje zajęcia sportowe /zgodnie z OWU/ Polisy 
mobilne. 
Instrukcja do ubezpieczenia znajduje się również na końcu listu 
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2 Agnieszka Farynowska telefon: 504 261 332 

 
Linki do ofert PZU NNW Edukacja. Oferty są w trzech wariantach dla każdej Szkoły. Rodzice 

samodzielnie poprzez poniższe linki zawierają ubezpieczenie. 

 
Ubezpieczenie PZU NNW Edukacja działa 24 godziny na dobę w Polsce i za granicą: 
- na terenie szkoły i w drodze na zajęcia, 

- w czasie zajęć pozalekcyjnych i podczas uprawiania sportu (brak wyłączenia na sporty wysokiego 
ryzyka oraz uprawianych w klubach sportowych), 
- na wycieczkach szkolnych, 
- w życiu prywatnym, 
- w soboty, niedziele i święta, oraz w wakacje 

 
W przypadku potrzeby indywidualnych sum ubezpieczenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu 

504 261 332. Istnieje możliwość zawarcia polisy zdalnie. 

 
 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZOFII I JĘDRZEJA MORACZEWSKICH 

UL. CYRULIKÓW, 87, WARSZAWA, 04-402 kod oferty: https://ubestrefa.pl/oferta/jden7h 
 

 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZOFII I JĘDRZEJA MORACZEWSKICH 
UL. ŻEROMSKIEGO 18, SULEJÓWEK 05-070 kod oferty: https://ubestrefa.pl/oferta/t0ka25 

 

 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZOFII I JĘDRZEJA MORACZEWSKICH, 
UL. ARMII KRAJOWEJ 121, 05-075 Warszawa kod oferty: https://ubestrefa.pl/oferta/zecvkr 

 

  L E G I T Y M A C J E  

 

Do wyrobienia legitymacji potrzebne jest jedno zdjęcie. Można je dostarczyć do szkoły, adres: 

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich, 
ul. Niepodległości 60, 05-070 Sulejówek. 

 

Jeśli nie możecie Państwo wyrobić legitymacji osobiście możecie przysłać zdjęcie za 
pośrednictwem Poczty   Polskiej/   kuriera,   wyrobimy   legitymację   i   odeślemy   ją   do   Państwa   
z powrotem. 

 
W przypadku zagubienia legitymacji można wyrobić duplikat – opłata wynosi 9zł, płatność na 

konto szkoły. Prośby o duplikat legitymacji prosimy kierować na maila ed@moracz.edu.pl – wysyłamy 
Państwu wtedy nr konta. Poprosimy o przysłanie potwierdzenia wpłaty na adres ed@moracz.edu.pl 

 

 

Jak w każdym roku szkolnym Moracz organizuje dla uczniów edukacji stacjonarnej  
i domowej szkolne wycieczki krajowe i zagraniczne, a także wyjazdy i wyjścia jednodniowe  
w ramach lekcji muzealnych. Plan wyjść i wycieczek na rok szkolny 2021/2022 zostanie ustalony  
 i opublikowany na stronie szkoły z informacją do kogo należy się zgłosić w celu zapisania dziecka na 

daną   wycieczkę.    Niestety    uzależniony    jest   od   zmieniającej   się   ciągle    sytuacji   związanej 
z epidemią, dlatego może ulec zmianie. 

W Y C I E C Z K I K R A J O W E I Z A G R A N I C Z N E , Z I E L O N E S Z K O Ł Y I W Y J Ś C I A 

M U Z E A L N E 

https://ubestrefa.pl/oferta/jden7h
https://ubestrefa.pl/oferta/t0ka25
mailto:ed@moracz.edu.pl
mailto:ed@moracz.edu.pl
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  K O N T A K T i K O M U N I K A C J A  

 

Szanowni Państwo, bardzo prosimy, by wszelkie uwagi i zapytania kierować na adres mailowy 

do sekretariatu szkoły: ed@moracz.edu.pl 
 

W dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00, jesteśmy także dostępni 
pod telefonem. W przypadku trudności z dodzwonieniem się prosimy o SMS`a, wówczas oddzwonimy 
najszybciej jak to będzie możliwe. 

 

 

Edukacja domowa adres e-mail ED telefon 

Sekretariat Edukacji Domowej SP 

ul. Niepodległości 60 
05-070 Sulejówek. 

poniedziałek – piątek 09:00 – 17:00 

 

ed@moracz.edu.pl 

 

 
 

731-111-451 
 

537070746 

Prywatna Szkoła Podstawowa 
im. Z. i J. Moraczewskich 

ul. Armii Krajowej 121, 05-075 Warszawa 

 
wesola.ed@moracz.edu.pl 

Prywatna Szkoła Podstawowa 
im. Z. i J. Moraczewskich 

ul. Cyrulików 87, 04-402 Warszawa 

 

rembertow@moracz.edu.pl 

Księgowość i kadry ksiegowosc@moracz.edu.pl 577-935-700 

Opieka orzeczenia, IPETy. e.antoniuk@moracz.edu.pl 731350390 

Dyrektor Artur Abramowicz artur.abramowicz@moracz.edu.pl 693-548-901 

Wicedyrektor ED Norbert Skurski n.skurski@moracz.edu.pl 731110933 

Książki ksiazki@moracz.edu.pl 577782700 

 

Numery kont do wpłat: 

 
 opłata za czesne orzeczeniowe, 
 opłata rekompensacyjna za zapis po 1.09, 

 opłata za egzaminy zaplanowane, a nie przeprowadzone (bez usprawiedliwienia/ 
zwolnienia lekarskiego), 

 duplikaty legitymacji (9zł), duplikaty świadectw (25zł) 

 
Szkoła Podstawowa -Sulejówek 35 1020 1127 0000 1202 0167 2526 
Szkoła Podstawowa -Rembertów 85 1020 1127 0000 1102 0309 7284 
Szkoła Podstawowa –Wesoła (Mały Moracz) 32 1020 1127 0000 1502 0290 2393 

 
 wysyłka podręczników 
 zajęcia – rolki/łyżwy, basen 
 warsztaty 

 
Szkoła Podstawowa -Sulejówek: 87 1090 1056 0000 0001 2957 8160 
Szkoła Podstawowa -Rembertów: 62 8019 1036 3003 0701 4945 0001 
Szkoła Podstawowa –Wesoła (Mały Moracz): 69 1090 1753 0000 0001 4343 7504 

mailto:ed@moracz.edu.pl
mailto:ed@moracz.edu.pl
mailto:wesola.ed@moracz.edu.pl
mailto:rembertow@moracz.edu.pl
mailto:ksiegowosc@moracz.edu.pl
mailto:e.antoniuk@moracz.edu.pl
mailto:artur.abramowicz@moracz.edu.pl
mailto:n.skurski@moracz.edu.pl
mailto:ksiazki@moracz.edu.pl
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Pozdrawiam serdecznie i gratuluję wszystkim, którzy dobrnęli do końca tego listu 



W razie jakichkolwiek niejasności bardzo proszę o kontakt na 
artur.abramowicz@moracz.edu.pl 

 

Pozdrawiam serdecznie i życzę pomyślnego nowego roku szkolnego w Moraczu:-) 

Artur Abramowicz 

Dyrektor 

mailto:artur.abramowicz@moracz.edu.pl

