
  

Program OSE IT Szkoła 

 w ZS10 im. Stanisława Staszica w Warszawie 

 

 

Realizacja kursów w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2021/2022. 

OSE IT Szkoła to internetowy, otwarty program studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz 

zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). 

Celem programu jest podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół branżowych, niezbędnych 

do dalszego kształcenia się na studiach wyższych na kierunkach technicznych, do podjęcia 

zatrudnienia lub dla potrzeb samokształcenia. 

 

W naszej szkole program ten skierowany jest do uczniów klas informatycznych. 

 

Realizacja programu IT Szkoła dla klas 1-3 jest OBOWIĄZKOWA! 

 

Zasady oceniania programu: 

 Każdy z uczniów zobowiązany jest do realizacji 14 kursów w danym roku szkolnym -  

7 kursów w każdym semestrze. 

 Za realizację 14 kursów uczeń uzyskuje dwie oceny celujące (6), po jednej w każdym 

semestrze. 

 Jest możliwość uzyskania dwóch ocen celujących, realizując 14 kursów w jednym 

semestrze. 

 Niezrealizowanie wymaganej, minimalnej liczby kursów, skutkuje uzyskaniem dwóch 

ocen niedostatecznych (1), po jednej w każdym semestrze. 

 Oceny za program IT Szkoła wstawiane są jedynie z przedmiotów wykładowych. 

 Oceny za program IT Szkoła mogą być wstawione tylko z jednego przedmiotu. 

 Uczniowie, którzy otrzymają proponowaną ocenę śródroczną lub roczną - Bardzo 

dobrą - mogą, wykonując 14 kursów, ubiegać się o ocenę Celującą. 

 Uczniowie, którzy wykonają 14 kursów, mogą otrzymać ocenę śródroczną lub roczną - 

Dopuszczającą - jeżeli posiadają co najmniej 2 inne oceny pozytywne. 

 

Termin realizacji kursów to miesiąc przed datą wystawienia ocen: śródrocznej i końcowej. 

  



Aby wziąć udział w programie należy założyć konto na stronie programu (dotyczy klas 

pierwszych) lub w przypadku posiadania konta, przypisać się do odpowiedniej grupy używając 

identyfikatora grupy. 

 

Aby założyć nowe konto na serwisie, należy: 

1. Udać się na stronę http://it-szkola.edu.pl/, 

2. Z Menu ‘Logowanie’ wybrać opcję ‘Zarejestruj się’, 

3. Wypełnić formularz rejestracyjny;  

4. W polu ‘Typ użytkownika’ wybierać opcję ‘Uczeń’, 

5. Wprowadzić nazwę województwa i miasta a w sekcji 'Dane Szkoły' należy wybrać ‘ZS nr 

10 im. Stanisława Staszica - Perzyńskiego 10’, 

6. Zaakceptować zgody i regulaminy korzystania z serwisu, 

7. Potwierdzić rejestrację linkiem aktywującym, który będzie wysłany na podany adres e-

mail, 

8. Przypisać się do odpowiedniej klasy, używając identyfikatora grupy: 

 
 
Klasa: 1AI      Identyfikator grupy: 419e-4a87 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klasa: 1BI      Identyfikator grupy: 419f-3920 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klasa: 2AI      Identyfikator grupy: 41a0-dabf 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klasa: 2BI      Identyfikator grupy: 41a1-f965 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klasa: 3AI      Identyfikator grupy: 41a2-f955 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klasa: 3BI      Identyfikator grupy: 41a3-2ac8 

 

 

mgr Marek Konkowski 
Koordynator Programu IT Szkoła 


