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Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej" 

nr RPPD.03.03.01-20-0212/18 realizowanego w ramach działania  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 
 

W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego  
w #puszczykrzemowej"nr RPPD.03.03.01-20-0212/18 realizowanego w ramach działania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wprowadza się następujące zmiany: 
 

§ 1 
 

1) § 2 Informacja o projekcie pkt. 5 Zajęcia dodatkowe dla uczniów, tj.: 
a) Zajęcia dodatkowe z matematyki (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów 

matematycznych kompetencji kluczowych), 
b) Podstawy logiki, 
c) Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania  

u uczniów językowych kompetencji kluczowych), 
d) Zajęcia dodatkowe z informatyki (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania  

u uczniów informatycznych kompetencji kluczowych), 
e) Koło programistyczne, 
f) Koło – Robotyka, 
g) Kurs języka niemieckiego, 
h) Biała i zielona szkoła – szkolenie wyjazdowe, 
i) Kurs zarządzanie projektami- kurs oraz egzamin z PMP (AGILE) SCRUM- PROFESSIONAL 

SCRUM MASTER CERTIFICATIONS, 
j) Szkolenie z języka angielskiego wyrównujące szanse edukacyjne, 
k) Szkolenie z matematyki wyrównujące szanse edukacyjne, 
l) Szkolenie z informatyki wyrównujące szanse edukacyjne, 

 
Otrzymuje następujące brzmienie: 
2) § 2 Informacja o projekcie pkt. 5 Zajęcia dodatkowe dla uczniów, tj.: 

a) Zajęcia dodatkowe z matematyki (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów 
matematycznych kompetencji kluczowych), 

b) Koło programistyczne/ zajęcia programistyczne, 
c) Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania  

u uczniów językowych kompetencji kluczowych), 
d) Zajęcia dodatkowe z informatyki (wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania  

u uczniów informatycznych kompetencji kluczowych), 
e) Koło programistyczne, 
f) Koło – Robotyka, 
g) Kurs programowania, 
h) Biała i zielona szkoła – szkolenie wyjazdowe, 
i) Szkolenie z języka angielskiego wyrównujące szanse edukacyjne, 
j) Szkolenie z matematyki wyrównujące szanse edukacyjne, 
k) Szkolenie z informatyki wyrównujące szanse edukacyjne, 

 
§ 2 

 
Aneks wchodzi w życie z dniem 19.11.2019 r. 

 


