
 

Regulamin rekrutacji oraz zajęć pn. Akademia Programowania i Robotyki 

finansowanych ze środków Miasta Suwałki w ramach programu „Zdolny suwalczanin” 

 

1. Zajęcia będą prowadzone w trzech grupach wiekowych. Grupy 12-osobowe.  

2. Zgłoszenie ucznia na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie 

internetowej szkoły www.zs6.pl.  

3. Rekrutacja prowadzona jest w terminie 23 – 31 października 2017r. 

4. Zgłoszenie ucznia może zostać wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego lub 

nauczyciela.  

5. O zakwalifikowaniu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.  

6. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę szkoły i klasy, imię, nazwisko, wiek ucznia, telefon 

rodzica, imię i nazwisko nauczyciela. 

7. Opiekun ucznia zobowiązuje się poinformować prowadzącego zajęcia (nauczyciel 

Aleksander Turek a.turek@zs6.pl) o ewentualnej rezygnacji z udziału w zajęciach 

8. Zajęcia będą odbywały się w soboty w terminie XI 2017 – VI 2018 w Zespole Szkół nr 6 

im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach w salach nr 3 i 13 według następującego 

harmonogramu: 

1) I grupa - klasy 2-4 szkoły podstawowej - 60 godzin zajęć „Wprowadzenie do 

programowania oraz robotyki dla najmłodszych" – sobota w godzinach 9 – 11 

2) II grupa – klasy 4-6 szkoły podstawowej – 60 godzin zajęć „Tworzenie gier oraz 

robotyka” – sobota w godzinach 9 – 11 

3) III grupa – klasa 6 - 7 szkoły podstawowej i 2 - 3 gimnazjum - 60 godzin zajęć 

„Programowanie w JavaScript oraz tworzenie stron internetowych” – sobota w godzinach 

11 – 13 

9. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na dwóch kolejnych zajęciach, 

następuje skreślenie tego ucznia z listy uczestników, a na jego miejsce zostanie wybrany 

kolejny uczeń z listy chętnych. 

10. Podczas zajęć uczniowie mogą korzystać z komputerów i innego sprzętu tylko w celach 

edukacyjnych. 

11. Wszelkich informacji na temat rekrutacji i organizacji zajęć udziela nauczyciel prowadzący 

zajęcia Aleksander Turek a.turek@zs6.pl tel. 502 699 331 

12. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Suwałki 

 

 

http://www.zs6.pl/

