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Historia Historia 

przedsiprzedsięębiorczego technika biorczego technika 

w kilku odsw kilku odsłłonach onach 



1996 r. Klub 

Młodzi Przedsiębiorcy

Ekonomia stosowana

Firma uczniowska



1998 r.

III Ogólnopolskie Targi 

Produktów Firm Uczniowskich

„PRODUKCIK ‘98

1998 r.

1998 r.

1998 r.

1998 r.

Przedsiębiorczość



Stoisko firmy

„Ophniemwszystko”, która zdobyła  nagrodę Grand Prix 



Firma „Elita – Vivaldi i spółka” na targach „Produkcik ’99”

1999 r.



2001r.

Młodzieżowe 

Miniprzedsiębiorstwo

Targi Produktów Firm Uczniowskich

i Młodzieżowych Miniprzedsiębiorstw

„PRODUKCIK ‘01



Stoisko firmy „Nie - kiepska spółka” na targach 

„Produkcik ’01”



Kolejne lata:Kolejne lata:

Zarządzanie Firmą

Dzień Przedsiębiorczości

egzamin

Young Enterprise

2002r.

2003r.

2004 r.

Klub 

Przedsiębiorczości

Rodzinnej - „Uniqualni”

2005



Ekonomia w Szkole
2006r.

Moje Finanse

Wolontariusz na Bank

2007r.

Przystąpiliśmy do walki o certyfikat 

„Szkoły Przedsiębiorczości”

2006-

2007r.

Uzyskaliśmy nominację



Szkolna codziennoSzkolna codziennośćść

czyli w jaki sposób dzidziśś szkoła kształtuje przedsiębiorcze 

postawy i przygotowuje swoich uczniów do trudnego 

rynku pracy 



Przygotowuje mPrzygotowuje młłodzieodzieżż

do sprawnego funkcjonowania do sprawnego funkcjonowania 

w warunkach gospodarki rynkowej w warunkach gospodarki rynkowej 

na co dziena co dzieńń



Pomaga Pomaga śświadomie planowawiadomie planowaćć

dalszdalsząą śściecieżżkkęę edukacyjnedukacyjnąą



� Spotkania z przedstawicielami uczelni: 

� Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna 

w Warszawie,

� Politechnika Warszawska Filia w Płocku, 

� Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku, 

� Uniwersytet Łódzki



� Prezentowanie zawodów podczas spotkań

z ich przedstawicielami:

� architekt - Jak zostać architektem, 

� doradca ubezpieczeniowy – Na czym polega 

praca w ubezpieczeniach, 

� operator filmowy – Predyspozycje do zawodu  

operatora filmowego, 

� dziennikarz – Wady i zalety zawodu dziennikarza,

� fotograf – Warsztaty fotograficzne.



Spotkanie z operatorem filmowym



Spotkanie z dziennikarzem sportowym



Warsztaty fotograficzne 



3 kwietnia 2008 - V Ogólnopolski
DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

O co chodzi ?

Możesz na „własnej skórze” sprawdzić

na czym polega praca w zawodzie, który 

chcesz wykonywać w przyszłości

Co zyskasz?
• potwierdzisz lub zweryfikujesz swoje   

plany zawodowe

• uzyskasz dodatkowe informacje 

• zdobędziesz doświadczenie i lepsze 

przygotowanie do wejścia na rynek pracy  

Co musisz zrobić? 
• zgłosić się do opiekuna szkolnego klubu 

„Młodzi Przedsiębiorcy”( G. Kansy)

• wypełnić „Kartę zgłoszenia ucznia”

• uzyskać zgodę rodziców

• stawić się 3 kwietnia na stanowisku pracy 

Co jeszcze ?
Masz szansę na udział i nagrodę

w ogólnopolskim konkursie na reportaż

lub fotoreportaż z przebiegu Twojego

„Dnia Przedsiębiorczości”



Przygotowuje uczniPrzygotowuje ucznióów w 

do trudnego dzido trudnego dziśś rynku pracyrynku pracy



� Warsztaty

� Rynek pracy, wymagania pracodawców 

w stosunku do kandydatów do pracy

� Zasady profesjonalnego przygotowania 

dokumentów aplikacyjnych

� Jak wykorzystać swoje atuty podczas 

prezentacji przed pracodawcą



�� Spotkania z pracodawcami Spotkania z pracodawcami 

�� Wycieczki do zakWycieczki do zakłładadóów pracyw pracy



Pożądane umiejętności i kwalifikacje pracownika 
przy montażu rur z polipropylenu PP- firma Aquatherm



Nowoczesne systemy odprowadzania 
wody i ścieków - firma HL Hutterer&Lechner



Nowoczesne technologie w budownictwie – firma Vectra



Zastosowanie rur PE-X w instalacjach 
grzewczych i wodociągowych – firma Kisan



Jak funkcjonuje stacja uzdatniania wody 
– Stacja Uzdatniania Wody w Płocku 



Uczniowie uczestniczUczniowie uczestnicząą w wielu przedsiw wielu przedsięęwziwzięęciach ciach 

zewnzewnęętrznych:trznych:

� Międzynarodowe Młodzieżowe Targi Pracy zorganizowanych 

przez Szkołę Wyższą im. P. Włodkowica 

� Projekt Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej 

w Płocku „Przedsiębiorczość Młodzieży”



„Przedsiębiorczość Młodzieży”



WyposaWyposażża ma młłodzieodzieżż w dodatkowe w dodatkowe 

kwalifikacje organizujkwalifikacje organizująąc c 

kursy i szkoleniakursy i szkolenia



Obsługa programów komputerowych: 
Rodos – kosztorysowanie, AutoCad – projektowanie



Kurs spawania



Kurs prawa jazdy kat. B



Zastosowanie rur PC w instalacjach co i wod – kan



Systemy odprowadzania wody 

i odpowietrzania instalacji kanalizacyjnej



Zastosowanie materiałów budowlanych firmy Henkel Polska



Stwarza uczniom moStwarza uczniom możżliwoliwośćść

zastosowania zdobytej wiedzy zastosowania zdobytej wiedzy 

ekonomicznej w praktyceekonomicznej w praktyce



Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „£o$ap”



Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „druk4-u”



Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „Maxero”



W konkursach, olimpiadach i egzaminachW konkursach, olimpiadach i egzaminach

� międzynarodowych:

� Egzamin Young Enterprise

� ogólnopolskich:

� VIII Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości,

� Konkurs Wiedzy o Gospodarce Rynkowej,  

� „Z klasy do kasy”

� szkolnych: 

� „Wiedzy o Gospodarce”

� „Złoty dla zuchwałego technika”





SzkoSzkołła podejmuje dziaa podejmuje działłania ania 

angaangażżujująące ucznice ucznióów, rodzicw, rodzicóów w 

i i śśrodowisko rodowisko 

w realizacjw realizacjęę wspwspóólnych lnych 

przedsiprzedsięęwziwzięćęć



Finał XXXVI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego 
„Złota Kielnia”



Koncert charytatywny 
„I Ty możesz zostać św. Mikołajem - Budowlanka dzieciom”



II Konferencja Pedagogów Szkół Gimnazjalnych



II Spotkanie Samorządów Uczniowskich 
Szkół Ponadgimnazjalnych o Profilu Zawodowym



PrzedsiPrzedsięębiorcza szkobiorcza szkołła musi poszerzaa musi poszerzaćć

swojswojąą ofertofertęę wychowawczwychowawcząą i edukacyjni edukacyjnąą. . 

Jest to moJest to możżliwe mliwe miięędzy dzy ininnyminymi dzidzięęki ki 

realizacji programrealizacji programóów unijnych.w unijnych.



SZKOSZKOŁŁA RA RÓÓWNYCH SZANS WNYCH SZANS 

projekt projekt 

„„Nie jesteNie jesteśśmy gorsimy gorsi””



Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci 

„„UczUczenieenie sisięę przez caprzez całłe e żżycieycie -- MobilnoMobilnośćść””

Projekt:Projekt:

„„WspWspóólnie budujemy nasz europejski dom lnie budujemy nasz europejski dom 

–– praktyka zagraniczna krokiem do praktyka zagraniczna krokiem do 

mimięędzynarodowej karierydzynarodowej kariery””

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji



SzkoSzkołła pa pozyskuje granty i dotacje, ozyskuje granty i dotacje, 

dzidzięęki ktki któórym oferuje szerokrym oferuje szerokąą gamgamęę

zajzajęćęć pozalekcyjnych i programpozalekcyjnych i programóów w 

profilaktycznych.profilaktycznych.



W przedsiW przedsięębiorczej szkole pracujbiorczej szkole pracująą

przedsiprzedsięębiorczy nauczyciele:biorczy nauczyciele:

� uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych 

i zewnętrznych,

� na lekcjach z przedmiotów ogólnokształcących 

realizują treści ekonomiczne, 

� są autorami publikacji z tej dziedziny. 



Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów 
ogólnokształcących „Z ekonomią w tle”



Do współpracy zachęcamy także rodziców, którzy 

chętnie pełnią rolę konsultantów i doradców 

zarówno przy organizacji kolejnych 

Dni Przedsiębiorczości jak i w bieżącej 

działalności młodzieżowych miniprzedsiębiorstw, 

czasem pomagają także  finansować niektóre 

działania.



NNasza szkoasza szkołła toa to
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