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Instrukcja dla nauczycieli

1. Zakładanie konta w systemie rejestracji szkół

• System rejestracji dostępny jest pod adresem https://oij.edu.pl/cato/.

• Jeżeli rejestrowali Państwo szkołę w poprzednim roku, mogą Państwo po prostu zalogować się na konto założone
wcześniej i przejść do kolejnego punktu. Jeżeli nie pamiętają Państwo hasła, prosimy albo założyć nowe konto,
albo skontaktować się z nami pod adresem oi-admins@dasie.mimuw.edu.pl.

• Aby założyć konto, należy kliknąć w przycisk „Rejestracja” w prawym górnym rogu.

• Po wpisaniu swoich danych, na podany adres mailowy powinni Państwo dostać wiadomość z linkiem aktywa-
cyjnym (prosimy o sprawdzenie folderu ze spamem, jeżeli nie widzą Państwo wiadomości). Prosimy kliknąć w
ten link.

• Po aktywowaniu konta, należy zalogować się w systemie używając loginu i hasła wybranego w poprzednim kroku.

2. Rejestracja szkoły

• Po zalogowaniu się do systemu rejestracji należy kliknąć w podświetlony napis “Wypełnij dane szkoły”, po czym
należy wybrać szkołę, którą chcą Państwo zarejestrować, bądź jeżeli szkoły nie ma w systemie, należy wprowadzić
dane szkoły do systemu. Następnie należy wprowadzić imię i nazwisko dyrektora szkoły.

• Jeżeli wszystko jest wypełnione poprawnie, zostanie wyświetlony formularz rejestracji do druku. Prosimy
wydrukować formularz rejestracji i uzupełnić go. Prosimy zwrócić uwagę, że wymagana jest zgoda dyrektora
szkoły. Nie trzeba na formularzu umieszczać pieczęci sekretariatu szkoły.

• Uzupełniony formularz należy zeskanować i załączyć skan do systemu rejestracji. Prosimy o zachowanie oryginału
formularza, należy go przesłać później do Sekretariatu OIJ.

3. Weryfikacja szkoły

Sekretariat OIJ w ciągu kilku dni zweryfikuje przesłane informacje. W nielicznych przypadkach mogą zostać Państwo
poproszeni o dodatkowe informacje. Po tym jak szkoła zostanie zweryfikowana, otrzymają Państwo potwierdzenie na
adres mailowy podany wcześniej.

4. Rejestracja uczniów

Prosimy zebrać od zainteresowanych uczniów zgody na przetwarzanie danych (zgodę można pobrać ze strony https:
//oij.edu.pl/zgoda.pdf), a następnie wpisać ich adresy mailowe (lub ich rodziców) w systemie. Zgody należy
później odesłać do sekretariatu OIJ w wersji papierowej (patrz ostatni punkt). Załączamy także krótkie ogłoszenie,
które mogą Państwo przesłać uczniom, albo np. umieścić w dzienniku elektronicznym:

Zapraszamy do udziału w XVI Olimpiadzie Informatycznej Juniorów. Skierowana jest m.in. do osób
rozpoczynających przygodę z programowaniem. Olimpiada rozpoczyna się testem wiedzy, który odbędzie się
6 października 2021 o godz. 10:00 w naszej szkole. Aby zapisać się, należy wydrukować i wypełnić zgodę
ze strony https://oij.edu.pl/zgoda.pdf i przekazać <TUTAJ WSTAW SWOJE DANE> najpóźniej dzień
przed zawodami.
Regulamin, terminarz, poradniki i materiały stanowiące łagodne wprowadzenie do programowania oraz zadania
z poprzednich lat znajdują się na stronie Olimpiady: https://oij.edu.pl.

5. Próba przed testem

Przed testem polecamy umożliwić zawodnikom sprawdzenie, czy mają dostęp do systemu i mogą przystąpić do
rozwiązywania testu. W tym celu w dniach 27 września 2021 do 1 października 2021 udostępnimy w Systemie Inter-
netowym Olimpiady (https://oij.edu.pl/sio) próbny test z kilkoma pytaniami. Próbny test nie jest obowiązkowy
i nie liczy się do kwalifikacji, stanowi jedynie możliwość przetestowania systemu. W wypadku problemów prosimy o
kontakt na adres oi-admins@dasie.mimuw.edu.pl.
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6. Test wiedzy

6 października 2021 o godz. 10:00 uczniowie przystępują do testu w szkole, przy pomocy naszego systemu infor-
matycznego (https://oij.edu.pl/sio). Test trwa 100 min (do 11:40). Uczniowie mogą korzystać z komputerów
szkolnych lub własnych. Mogą także pisać test korzystając z telefonu (chociaż nie polecamy tej opcji). W wypadku
problemów technicznych podczas testu, prosimy o kontakt na adres oi-admins@dasie.mimuw.edu.pl.

7. Po teście

Oryginał formularza rejestracji szkoły oraz zgody uczniów należy przesłać listem poleconym do dnia 13 października
2021 na adres:

Olimpiada Informatyczna Juniorów
ul. Nowogrodzka 73, 02-006 Warszawa
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