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Sprawozdanie z realizacji projektu „IT Szkoła” 

W roku szkolnym 2017/2018 II Liceum Ogólnokształcące kontynuuje po raz 7  

(od 2012r.) działania wynikające z przystąpienia do ogólnopolskiego projektu 

wspierającego edukację informatyczną ITSZKOŁA. 

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

zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Program studiów został stworzony 

myślą o wszystkich osobach pragnących podwyższyć swoje kompetencje ICT w wybranych 

obszarach, w trybie samokształcenia w otwartym systemie kształcenia ustawicznego. Program 

adresowany jest do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z informatyką jak również do 

tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z tego zakresu. Poziom materiałów jest 

zróżnicowany. Instytucją odpowiedzialną bezpośrednio za realizację Programu IT Szkoła jest 

Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa. Partnerem merytorycznym programu jest Warszawska 

Wyższa Szkoła Informatyki. W przygotowaniu materiałów do kursów i wykładów Programu IT 

Szkoła uczestniczą czołowi polscy wykładowcy informatyki z najlepszych polskich i zagranicznych 

ośrodków akademickich. 

Głównym celem projektu, którego rolę koordynatora pełnić będzie Warszawska Wyższa Szkoła 

Informatyki jest podnoszenie i rozwijanie kompetencji ICT u uczniów szkół ponadgimnzjalnych 

poprzez działania prowadzone we współpracy szkół wyższych oraz szkół ponadgimnazjalnych 

w całej Polsce, W zakładanych celach projektu zostały uwzględnione potrzeby wszystkich 

interesariuszy instytucjonalnych oraz indywidualnych biorących udział w jego realizacji. 

Szkoły ponadgimnazjalne otrzymują możliwość wzbogacenia oferty dydaktycznej zajęć 

z informatyki o wymiar akademicki oraz udziału w realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej 

a szczególności jej części dotyczącej rozwijania e-umiejętności (e-skills) uczniów. W ramach 

projektu szkoły otrzymują wartościowe narzędzia do wspomagania zajęć lekcyjnych oraz 

pozalekcyjnych z informatyki oraz ofertę bezpłatnych e-learningowych szkoleń w zakresie 

podnoszenia własnych kompetencji zawodowych, przydatnych w realizacji kolejnych stopni awansu 

zawodowego. 

Tematyka studiów w programie IT Szkoła 

Tematyka kursów, wykładów i konkursów oraz innych działań realizowanych w programie IT 

Szkoła jest opracowywana i aktualizowana w oparciu o prognozy, raporty i badania 
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przygotowywane i prowadzone przez czołowe międzynarodowe i polskie ośrodki informacyjno-

badawcze w zakresie tworzenia i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych takie jak 

Gartner, International Data Corporation, Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, 

czy New Media Consortium. Program studiów IT Szkoła obejmuje między innymi takie zagadnienia 

jak: algorytmika i programowanie, bazy danych, multimedia, grafika i technologie internetowe, 

sieci komputerowe oraz tendencje rozwoju informatyki. W programie są uwzględniane 

najważniejsze aktualne oraz przyszłe trendy rozwojowe w informatyce, takie jak bezpieczeństwo 

systemów informatycznych, przetwarzanie i analiza danych masowych, przetwarzanie w chmurze, 

czy technologie mobilne. 

Organizacja studiów w programie IT Szkoła 

W ramach studiów uczestnicy programu IT Szkoła otrzymują możliwość udziału w: 

1. Certyfikowanych kursach e-learningowych (OTWARTE KURSY IT), 

2. Wykładach stacjonarnych (WSZECHNICA INFORMATYCZNA) oraz w formacie DVD 

(WSZECHNICA INFORMATYCZNA online), 

3. Konkursach tematycznych i akademickich kołach naukowych, 

4. Innych przedsięwzięciach organizowanych w programie IT Szkoła, dla uczestników programu. 

Udział w kursach, wykładach i akademickich kołach naukowych jest otwarty dla uczestników 

Programu przez cały rok akademicki tj. od października do sierpnia. Udział w konkursach jest 

określony w regulaminach poszczególnych konkursów. Na początku każdego roku akademickiego 

na stronach programu jest publikowany szczegółowy harmonogram kursów, wykładów i działań na 

dany rok. 

Certyfikacje w programie IT Szkoła 

Certyfikacje programu IT Szkoła są realizowane w trybie auto certyfikacji po pozytywnym 

ukończeniu każdego kursu (bezpłatnej) lub certyfikacji autoryzowanej przez Warszawską Wyższą 

Szkołę Informatyki potwierdzającej ukończenie cyklu kursów (płatnej). 

Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi 

Program IT Szkoła to największy polski program akademicki typu „outreach”. Ze względu na 

poziom merytoryczny oferowanych kursów rekomendujemy włączenie się do programu szkół 

ponadgimnazjalnych. Program studiów IT Szkoła nawiązuje do aktualnej podstawy programowej 

przedmiotu informatyka w liceum ogólnokształcącym oraz podstawy programowej dla zawodu 
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technik informatyk i dlatego może stanowić dla nauczycieli informatyki dodatkowe narzędzie 

wzbogacające proces kształcenia w każdej szkole ponadgimnazjalnej, zarówno w formie 

samokształcenia w systemie pozaklasowym, jak również w formie wsparcia tradycyjnych zajęć 

lekcyjnych prowadzonych w systemie klasowym. 

W ramach współpracy ze szkołami program zakłada realizację następujących celów: 

1. Podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych niezbędnych do dalszego 

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

lub dla potrzeb samokształcenia (OTWARTE KURSY IT, WSZECHNICA 

INFORMATYCZNA). Program stwarza także możliwości rozwijania zainteresowań 

naukowych w tym zakresie uczniom uzdolnionym informatycznie (AKADEMICKIE KOŁA 

NAUKOWE, KONKURSY). 

2. Podwyższenie kompetencji nauczycieli w zakresie wybranych obszarów informatyki poprzez 

oferowane w programie specjalistyczne szkolenia stacjonarne i w formule e-learningowej 

(KURSY DLA NAUCZYCIELI). 

3. Wyłonienie poprzez prowadzony w programie ranking online, najbardziej aktywnych 

w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego polskich szkół 

ponadgimnazjalnych (RANKING IT SZKOŁA). 

Uczniowie oraz nauczyciele mogą korzystać podobnie jak indywidualni uczestnicy programu ze 

wszystkich materiałów dydaktycznych znajdujących się w ofercie IT Szkoła. Dodatkowo dla 

nauczycieli został stworzony panel nauczyciela, którzy umożliwia zarejestrowanie grupy 

uczniów w programie oraz śledzenie ich aktywności. Program rejestruje również wszelkie statystyki 

i informacje dotyczące aktywności wszystkich uczniów z danej szkoły. Na podstawie tych danych 

tworzony jest RANKING SZKÓŁ IT SZKOŁA. 

Uczniowie klas pierwszych naszego liceum aktywnie uczestniczą w projekcie 

realizując kursy on-line zdobywają certyfikaty, biorąc udział w wykładach i konkursach. 

 

W rankingu ogólnopolskim z dn. 18.06.2018 zajmujemy 

10 lokatę na najaktywniejszą szkołę w Polsce, 

a II lokatę w województwie lubelskim. 
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Ranking szkół ponadgimnazjalnych IT Szkoła jest sporządzany na podstawie pomiaru 

aktywności udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych kategoriach działań 

programu: kursach dla uczniów, wszechnicy informatycznej, konkursach IT oraz akademickich 

kołach naukowych. Ranking jest sporządzany w układzie ogólnopolskim oraz wojewódzkim dla 

wszystkich szkół zarejestrowanych w programie (do udziału w tegorocznej edycji 

zgłoszono 651 szkół) 

Aktualizacje rankingu są sporządzane i prezentowane raz w miesiącu. Ranking sporządzony 

w czerwcu jest uznawany za podsumowanie danego roku szkolnego. 

Kryteria oraz wagi pozycjonowania szkół w rankingu IT Szkoła – 2016: 

1. Liczba aktywnych uczniów* w programie w odniesieniu do RLU* (14%) 

2. Liczba zrealizowanych kursów przypadających na jednego aktywnego ucznia* (6%) 

3. Liczba zrealizowanych kursów w odniesieniu do RLU* (14%) 

4. Liczba zrealizowanych wykładów online przypadających na jednego aktywnego ucznia* (6%) 

5. Liczba zrealizowanych wykładów online w odniesieniu do RLU* (11%) 

6. Średni wynik z testów uzyskany przy pierwszym “podejściu” (10%) 

7. Średni wynik z testów (6%) 

8. Konkurs Grand IT Test (10%) 

9. Udział w konkursach (17%) 

10. Udział w pracach akademickich kół naukowych (5%) 

11. Zgłoszenie szkoły (1%) 

*Aktywny uczeń - przypisany do grupy, utworzonej przez nauczyciela w aktualnym roku 

szkolnym.  

*RLU - Realna liczba uczniów. źródło: System Informacji Oświatowej 

Punkty rankingowe przyznawane w wyniku aktywności ucznia są zaliczane na konto szkoły, 

którą podał podczas rejestracji, a nie szkoły nauczyciela do którego uczeń jest przypisany. Dotyczy 

to sytuacji gdy opiekun ucznia (nauczyciel) pracuje w więcej niż jednej szkole lub generalnie gdy 

w swoich grupach posiada przypisanych uczniów z innych placówek. Dla każdego wyliczanego 

wskaźnika znajdowana jest szkoła z najwyższą wartością tego wskaźnika. Szkoła ta otrzymuje 

maksymalną wartość punktów możliwych do zdobycia dla danego wskaźnika. Pozostałe szkoły 

otrzymują proporcjonalnie mniej punktów ustalonych na podstawie wartości wskaźnika wyliczonej 
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dla danej szkoły, w odniesieniu do maksymalnie uzyskanej wartości tego wskaźnika. Ranking 

ogólny sporządzany jest na podstawie sumy punktów dla wszystkich wskaźników.  

W ramach programu IT Szkoła nasi uczniowie aktywnie biorą udział w konkursach 

ogłaszanych przez platformę edukacyjną. Konkurs "Magia Świąt" polegał na wykonaniu pracy 

graficznej przy użyciu różnych technik i narzędzi do projektowania grafiki komputerowej. 

Tematyka prac nawiązuje do Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku. W tym roku do konkursu 

zakwalifikowano 2218 prac, w tym 3 uczniów naszej szkoły: Jakub Bobiarski (1b), Katarzyna Kusyk 

(1b), Paweł Oniszczuk (1d). 

GRAND IT TEST to konkurs, którego głównym celem jest sprawdzenie wiedzy z różnych 

dziedzin informatyki. Zadaniem uczestników jest rozwiązywanie testów wiedzy w ramach projektu 

IT Szkoła. Konkurs trwać będzie od stycznia 2018 do maja 2018.  

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowanych 

w programie, tj. kilku tysięcy z całej Polski.  

Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest udzielenie jak najwięcej poprawnych 

odpowiedzi w jak najkrótszym czasie na pytania testowe pochodzące z testów sprawdzających 

wiedzę przypisanych do kursów dostępnych dla użytkowników platformy IT Szkoła.  

Każdy test ma zdefiniowaną ilość możliwych do zdobycia punktów oraz termin, do kiedy 

można go wykonać (dostępność). Do zaliczenia testu wymagany jest wynik minimum 90%. Tylko 

wtedy uczestnik otrzyma punkty za dany test.  

Elżbieta Mizio 
koordynator projektu 


