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Jagiellońskiego 
 
Szanowna Pani Dyrektor,  
 
Dziękujemy za zgłoszenie Pani Ewy Palki oraz uczniów Państwa Szkoły w tym roku szkolnym 
do projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, a tym samym podjęcie dużego 
wyzwania, dbałości o rozwój kadry, wspieranie uczniów i otworzenie szansy na wysoką jakość 
kształcenia kluczowych obecnie kompetencji.  

Finalizując rok współpracy z Państwem, pragniemy dokonać krótkiego podsumowania. 
 

Projekt CMI prowadzony jest przez najlepsze uczelnie techniczne w kraju (Akademia 

Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika 

Warszawska, Politechnika Wrocławska), przy wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji, 

Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz NASK przygotowuje kadrę dydaktyków i nauczycieli 
do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. CMI będąc pierwszym z przedsięwzięć 

skierowanych do nauczycieli w celu podniesienia kompetencji, ukierunkowuje swoje 

działania na inwestycję w przyszłość uczennic i uczniów zdolnych oraz wybitnie 

zdolnych. 
Nauczyciele odbywają szkolenia -(288 godzinne) w tym roku w całości zdalnie i e-learningowo, 

przy jednoczesnym obowiązku prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży. Mając 
świadomość, że obciążenie czasowe Państwa Kadry Dydaktycznej bardzo często koliduje 
z bieżącą pracą Szkoły, pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie i wysoką aktywność 
Państwa Nauczycieli. Jest Nam niezwykle miło, że wyraziliście Państwo zainteresowanie 

projektem Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Przekazaliśmy dla kółek zestawy 

robotyczne, umożliwiające prowadzenie zajęć z robotyki.  
 

Będzie nam miło, jeśli na stronie Państwa Szkoły znajdzie się informacja lub grafika 
informująca o udziale w projekcie. Ze względu na zaangażowanie uczniów i korzyści wynikające 
z ich udziału w dodatkowych zajęciach warto już teraz zaplanować uczestnictwo nauczycieli 

w kolejnej edycji CMI w przyszłym roku szkolnym. 
 

Łączę pozdrowienia 
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