
 Prywatne Liceum Ogólnokształcące  im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich 

1 
 

 

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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PROGRAMY NAUCZANIA 

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

 

MATERIAŁY EDUKACYJNE - „WIEM, CO TRZEBA” (WCT), WCT PLUS oraz 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE 

WCT – podstawa programowa dla poszczególnych klas liceum z danego przedmiotu 

obowiązkowego w postaci zadań podsumowujących wiedzę ucznia. 

WCT PLUS – bezpłatne cykliczne spotkania z nauczycielem `przedmiotowym zorganizowane 

online (na platformie Discord), na których omawiane są zagadnienia z projektu WCT.  

Naszych „weteranów” poprosimy o sprawdzenie, czy mogą się bez problemu zalogować na 

platformie Discord. Nowi uczniowie otrzymali już link do Discorda poprzez dziennik 

elektroniczny Librus. 

Plan spotkań zostanie zawieszony w Librusie i na Discordzie na początku października. 

Zadania WCT dostępne są:  

dla klasy trzeciej liceum po szkole podstawowej w LIBRUSIE, w zakładce „Pliki szkoły” 

dla pozostałych klas na stronie: https://ed.moracz.edu.pl/materialy/  

https://ed.moracz.edu.pl/materialy/podstawa-programowa/
https://ed.moracz.edu.pl/materialy/
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Docelowo materiały dla wszystkich klas liceum po szkole podstawowej zostaną przeniesione 

do dziennika elektronicznego, dla klasy trzeciej liceum po gimnazjum pozostaną na stronie 

Moracza. 

 

PODRĘCZNIKI 

Uczniowie edukacji domowej nie mają obowiązku korzystania z podręczników używanych w 

szkole stacjonarnej. Każdy podręcznik dopuszczony przez MEiN zawiera wiedzę zgodną z 

podstawą programową, dlatego sami Państwo decydujecie, który podręcznik wybrać. Jeśli 

jednak wolicie skorzystać z propozycji naszych nauczycieli, to listę podręczników znajdziecie 

na stronie Moracza, w zakładce „Liceum” „Podręczniki”. 

UWAGA: Liceum nie jest objęte rządowym programem dotacyjnym, dlatego też podręczniki 

są wypożyczane jedynie uczniom szkół podstawowych. 

KONKURSY 

Bardzo proszę o przekazywanie informacji o tym, kto z Państwa decyduje  

się na jakikolwiek konkurs drogą mailową: konkursy@moracz.edu.pl - nie telefonicznie. 

Prosimy też mieć na uwadze zmieniającą się sytuację epidemiczną, która może pokrzyżować 

nam wszelkie plany związane z konkursami  

WARSZTATY 

Informacja o warsztatach została już do Państwa wysłana poprzez dziennik elektroniczny. 

Będziemy Państwa powiadamiać na bieżąco o każdych nowych warsztatach. 

STYPENDIUM 2021/2022 

Szanowni Państwo, wsparcie stypendialne na cele naukowe w Moraczu w bieżącym roku 

szkolnym będzie wynosić w liceum (z wyjątkiem klasy maturalnej) - 200 zł rocznie. 

Otrzymają je Państwo przelewem w dwóch ratach na konto wskazane we wniosku o 

udzielenie stypendium (wniosek w załączniku). Stypendium na cele edukacyjne będzie 

dotyczyć jedynie uczniów zapisanych do Moracza od 1 września br. do końca roku szkolnego. 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie lub dostarczenie oryginału wniosku do końca 

listopada 2021, na adres: 

Moracz, Księgowość 

ul. Niepodległości 60 

05-070 Sulejówek 
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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 uzupełnić poprzez wpłatę wpisowego 

w wysokości 200 zł za każdy miesiąc opóźnienia.  

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 

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 pod adresem ed.liceum@moracz.edu.pl. Gwarantuję, że problem 

będzie pomyślnie rozwiązany. Jeśli nie otrzymają Państwo satysfakcjonującej odpowiedzi, 

proszę skontaktować się z moim zastępcą p. wicedyrektor Elżbietą Prorok – 

e.prorok@moracz.edu.pl 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 

mailto:e.prorok@moracz.edu.pl
mailto:artur.abramowicz@moracz.edu.pl
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Dokładny opis wszystkich formuł egzaminacyjnych znajdą Państwo na stronie Moracza oraz 

w dzienniku Librus w „Plikach szkoły” w Tabeli nr 1 - informacje o egzaminach dla klas 

liceum po gimnazjum lub po SP. 

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 MEiN 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 wielu lat w naszej szkole zajmują się edukacją domową, nie 

przestajemy uczyć się zdawania swojego egzaminu podczas egzaminowania:-) 

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 indywidualnie od końca października. Natomiast 

głównym okresem egzaminacyjnym, tradycyjnie, będzie miesiąc maj. Aby umówić egzamin 

prosimy o kontakt telefoniczny na ok. dwa tygodnie przed planowanym przez Państwa 

egzaminem.  

Telefon kontaktowy służący tylko i wyłącznie do umawiania egzaminów w liceum:  

731 110 606.  

Do kontaktu we wszystkich innych sprawach służy numer do sekretariatu:  

575 217 100. 

UWAGA: MATURZYŚCI muszą zaliczyć swoje egzaminy do końca marca, ponieważ dla 

nich rok szkolny kończy się już w kwietniu! 

W późniejszym czasie zostaną podane dodatkowe terminy wyznaczone przez szkołę (kilka 

sobót w drugim semestrze oraz egzaminy wyjazdowe do Poznania i Wrocławia, jeśli pozwolą 

nam na to warunki epidemiczne). 

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

(maturzyści do końca marca 2022 r.) uczniowie zaliczyli 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 do sytuacji, kiedy uczeń bez uprzedzenia nie pojawiał 

się na egzaminie. Nie możemy do tego dopuszczać ze względu na konsekwencje formalno-

prawne oraz finansowe. Nauczyciele 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,  
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jednak musimy się trzymać pewnych dobrych zasad. W bieżącym roku szkolnym 

obowiązywać będą opłaty wynikające z bezpodstawnego przekładania umówionych 

egzaminów. I tak, za przełożenie egzaminu później niż na 48 godzin przed ustalonym 

terminem, wysokość opłaty wyniesie 50 zł, 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. 

Opłacie podlega również zmiana przedmiotów rozszerzonych, ponieważ pociąga to za sobą 

konieczność zorganizowania dodatkowych egzaminów dla ucznia. Każdy dodatkowy egzamin 

to koszt 100 zł. Bardzo prosimy o pisemne zawiadomienie sekretariatu liceum o każdej 

zmianie przedmiotu rozszerzonego. 

Szanowni Państwo, w zależności od rozwoju sytuacji i zaleceń MEiN-u, oczywiście 

rozważamy przeprowadzenie egzaminów w formie zdalnej. Jeśli natomiast przyjdzie 

nam spotkać się twarzą w twarz, to koniecznie  na swoje pierwsze egzaminy 

przyjeżdżamy z własnoręcznie upieczonym ciastem (normalnie bez ciasta nie 

wpuszczamy) 

KONSULTACJE 

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 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 

szkoła realnie płaci mu 165 zł brutto).  

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

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW MATURALNYCH 

Dla uczniów klasy maturalnej - specjalne bezpłatne cykliczne zajęcia przygotowujące do 

egzaminów będą odbywały się na platformie Discord. Plan zajęć zostanie ogłoszony w 

dzienniku Librus oraz na Discordzie na początku października. 

INNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

Licealiści ED mogą odpłatnie brać udział w wybranych przez siebie lekcjach z przedmiotów 

rozszerzonych odbywających się w szkole stacjonarnej. 

Dla klasy 3 po gimnazjum – 150 zł za miesiąc za każde rozszerzenie po 3 do 5 godzin 

lekcyjnych, w zależności od przedmiotu. 

Dla klas 1, 2, 3 po szkole podstawowej – 75 zł za miesiąc za każde rozszerzenie po 1 do 2 

godzin w tygodniu. 
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Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji szkoły stacjonarnej. Można będzie brać w nich 

udział pod warunkiem, że będziemy dysponowali miejscami. Prosimy o zgłoszenia na adres 

mailowy: ed.liceum@moracz.edu.pl. 

 

WSPÓŁPRACA I WSPARCIE UCZNIÓW Z ORZECZENIAMI O 

POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

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 dla ucznia. 

UBEZPIECZENIE 

Szanowni Państwo, ponieważ szkoły nie mogą narzucać ubezpieczenia swoim uczniom, a 

rodzice sami podejmują decyzję, czy ubezpieczyć swoje pociechy, czy nie, mamy dla Państwa 

trzy 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. Dwie pozostałe, których opis można znaleźć na stronie podanej 

poniżej, zawierają alternatywną ofertę. 

agent kontakt informacje 

p. Krystyna 

Wasilewska 
601300979 oferta w załączniku 

p. Izabella Jachacz 

505 207 050 

izabella@jachacz.pl 

www.bezpieczny.pl 

- kod rabatowy, dający 10% zniżki: 

24728 

p. Agnieszka 

Farynowska 

504 261 332 

https://afarynowska.agentpzu.pl 
https://ubestrefa.pl/oferta/liceum 

 

LEGITYMACJE 

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

adres:  

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Z. i J. Moraczewskich, al. Marszałka J. Piłsudskiego 

73, 05-077 Warszawa-Wesoła 

mailto:ed.liceum@moracz.edu.pl
mailto:izabella@jachacz.pl
http://www.bezpieczny.pl/
https://afarynowska.agentpzu.pl/
https://ubestrefa.pl/oferta/liceum
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WYCIECZKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE, ZIELONE SZKOŁY I 

WYJŚCIA MUZEALNE 

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 jest niestety 

uzależniony od zmieniającej się ciągle sytuacji związanej z epidemią, dlatego zmianie.  

O wszystkim będziemy starali się Państwa informować na bieżąco. 

KONTAKT i KOMUNIKACJA 

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

mailowy do sekretariatu szkoły: ed.liceum@moracz.edu.pl lub przez dziennik elektroniczny 

Librus. 

PROSIMY NIE UŻYWAĆ ADRESU MAILOWEGO PRZEZNACZONEGO DLA 

UCZNIÓW I RODZICÓW LICEUM STACJONARNEGO: liceum@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.  

Telefon kontaktowy do sekretariatu ED liceum: 575 217 100 

SIEDZIBA SEKRETARIATU EDUKACJI DOMOWEJ LICEUM 

al. Marszałka J. Piłsudskiego 73 

05-077 Warszawa-Wesoła 

Przyjęcia Państwa w sekretariacie ED : poniedziałek-piątek w godz. 9.00-17.00 

 Uffff….. Pozdrawiam serdecznie i gratuluję wszystkim, którzy dobrnęli do końca tego listu 

  

W razie jakichkolwiek niejasności bardzo proszę o szybki kontakt na 

artur.abramowicz@moracz.edu.pl, postaram się zebrać wszystkie Państwa zapytania i 

odpowiem na nie w kolejnej wiadomości przesłanej przez dziennik elektroniczny Librus. 

Artur Abramowicz 

dyrektor 

 

 

mailto:ed.liceum@moracz.edu.pl
mailto:artur.abramowicz@moracz.edu.pl

