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Szanowna Dyrekcjo, 

Drodzy Nauczyciele i  Wychowawcy 

Miło nam poinformować, iż Zarządzeniem nr 1298/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 

z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w latach 2022-2023 pod 

nazwą „Młodzi kompetentni warszawiacy w swoim mieście 2022-2023”, Fundacja Hereditas z siedzibą: 

00-545 Warszawa; ul. Marszałkowska 58 lok. 24, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.:  

„IT-y możesz zostać programistą! 

 Warszawski Program Kształcenia Kompetencji Przyszłości: 

Projekt stanowi nowatorskie przedsięwzięcie wpisujące się w nurt programów edukacyjnych 

popularyzujących nauki matematyczne wśród stołecznej młodzieży oraz rozwijających jej umiejętności 

informatyczne oraz zdolności posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi.  

W ramach zdania zaplanowano organizację bezpłatnego dla uczestników (warszawskiej młodzieży w wieku 

15-24 lata), pełnowartościowego kursu pn.: „Sieci komputerowe na poważnie. Kurs od podstaw”, 
obejmującego 24 dwugodzinne warsztaty online, prowadzone przez certyfikowanych trenerów IT  w formule 

cotygodniowych spotykań wieczorowych).  

Ze względu na fakt, iż uczeń/uczennica Państwa szkoły wyraził/wyraziła wolę uczestnictwa w w/w zadaniu 

oraz przeszła wstępną kwalifikację uprawniającą do udziału w projekcie, zwracamy się do Państwa z prośbą 

o podpisanie załączonego do niniejszego pisma Listu Rekomendacyjnego. Dokument jest niezbędny dla

potwierdzenia zainteresowań ucznia/uczennicy poruszanym w projekcie obszarem tematycznym, co 

gwarantuje objęcie zadaniem osób, które w najwyższym stopniu spełniają warunki udziału w projekcie. 

Będziemy wdzięczni Państwu za umożliwienie uczniowi/uczennicy Państwa szkoły zdobycia pożądanych na 

współczesnym rynku pracy, innowacyjnych kompetencji.  Szczegóły dostępne na stronie internetowej 

Fundacji: www.fundacja-hereditas.pl.  
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………………………………………………. 

Pieczęć szkoły 

LIST REKOMENDA CYJNY

W związku z wolą przystąpienia ucznia/uczennicy naszej szkoły:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 

do udziału w bezpłatnym projekcie pn.: „IT-y możesz zostać programistą! Warszawski Program Kształcenia 

Kompetencji Przyszłości” współfinansowanym ze środków m.st. Warszawy,  realizowanym przez Fundację 

HEREDITAS z siedzibą: 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58 lok. 24; KRS 0000270087, informuję, 

iż w mojej pinii zgłoszony kandydat/zgłoszona kandydatka posiada predyspozycje pozwalające na 

uczestnictwo w  oferowanym kursie Nauki dorosłego programowania JAVA. Jednocześnie informuję, iż 

kandydat/kandydatka osiągnęła następującą ocenę końcową z przedmiotu informatyka w roku szkolnym  

2021/2022: ……………………………………………………………… 

(wskazanie oceny końcowej z przedmiotu informatyka) 

………………………………………………………………………….. 

Podpis nauczyciela informatyki lub wychowawcy lub dyrektora szkoły 
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