Wrocław, dnia 16.03.2020 r.

Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego
im ks. Jana Twardowskiego
ul. Wojska Polskiego 56
56-400 Oleśnica

PROPOZYCJA WSPARCIA
Szanowna Pani Dyrektor, działając w imieniu spółki itTicket Sp. z o.o. pragnę
zaproponować Pani pomoc w organizacji zajęć on-line z programowania dla uczniów II
Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy. Spółka itTicket została założona z intencją
umożliwienia jak największej liczbie osób rozpoczęcia pracy w sektorze IT. Planowo
chcieliśmy zwrócić się do Pani z propozycją współpracy przed rozpoczęciem roku szkolnego
2020 / 2021. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oraz zawieszenie
stacjonarnego funkcjonowania szkoły postanowiliśmy przyspieszyć nasze działania w
uproszczonej formie. Wierzę, że programowanie to wspaniała przygoda rozwijająca zarówno
logiczne myślenie, jak i abstrakcyjne postrzeganie rzeczywistości. Umiejętność tworzenia
aplikacji to nie tylko większe prawdopodobieństwo znalezienia dobrze płatnej pracy, ale też
możliwość wpływania na kształt i formę współczesnego świata.
Zachowując zasady transparentności chciałem poinformować, iż docelowo nasz
model zakłada trzy formy uczestnictwa na naszej platformie:
●

Część darmową (dostępne on-line wybrane kursy),

●

Część płatną 20 PLN/msc 
dla jednego użytkownika (dostępne on-line wszystkie
kursy oraz aktywna ekspozycja profilu wśród współpracujących potencjalnych
pracodawców),

●

Część dodatkowo płatną (indywidualne zajęcia z doświadczonym programistą).

●

Płatności dokonuje użytkownik.
Ze względu jednak na zaistniałą sytuację pragniemy na okres zamknięcia placówek

oświatowych

zaproponować

naszą

pomoc

nieodpłatnie

i

niezobowiązująco

dla


wszystkich.
W załączniku nr 1 opisaliśmy sposób realizacji nauczania programowania.
Wszystkich zainteresowanych (zarówno uczniów, nauczycieli jak i osoby postronne) proszę

o bezpośredni kontakt mail wsparcie@itticket.pl. Wszelkie dalsze instrukcje będziemy
wysyłać indywidualnie.
Jestem głęboko przekonany, że nauka programowania jest doskonałym sposobem
na zagospodarowanie czasu, jaki dla bezpieczeństwa nas wszystkich, powinniśmy spędzać
w domach.

Z poważaniem,
Michał Krupka

Załącznik nr 1 Organizacja procesu nauczania programowania.
1. Każda osoba, która zgłosi chęć uczestnictwa w zajęciach poprzez przesłanie e-mail
powitalnego na adres wsparcie@itticket.pl otrzyma dalsze instrukcje i pomoc w
uruchomieniu aplikacji Slack(https://slack.com/).
2. Slack jest jednym z najbardziej popularnych komunikatorów. W procesie nauczania
wykorzystamy go do dalszego kontaktu.
3. Platforma ItTicket zostanie uruchomiona w aktualnym stanie produkcji. Dostępna
będzie rejestracja (RODO), kurs nauczania HTML’a oraz w niedalekiej przyszłości
CSS. Wszelkie możliwości płatności zostaną wyłączone.
4. Nasi programiści będą starali się być dostępni w godzinach 14:00 - 19:00, aby
aktywnie wspomagać uczestników i odpowiadać na pytania.
5. Zorganizowane zostaną wideokonferencje poruszające zagadnienia dotyczące
wstępu do programowania, kariery w IT, rozmów rekrutacyjnych.
6. Każdy z uczestników będzie mógł aktywnie dzielić się kodem powstałej aplikacji oraz
skonsultować go z doświadczonym programistą.

