
Szkoła przedsiębiorczości” jest znakiem jakości w dziedzinie szerokorozumianej 
przedsiębiorczości przyznawanym szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. 

O Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” mogły ubiegać się szkoły, które: 
• kształtują wśród uczniów postawy przedsiębiorcze,  
• dbają o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej i 

finansowej,  
• współpracują z gospodarczo - społecznym otoczeniem szkoły,  
• inicjują działania z zakresu przedsiębiorczości wspierające środowisko lokalne,  
• przygotowują do rynku pracy.  

Certyfikat Jakości „ Szkoła Przedsiębiorczości” zaświadcza, że dana szkoła pełni rolę lokalnego 
centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi. Procedura  przyznawania 
certyfikatu jest dwustopniowa i obejmuje etapy Nominacji i Certyfikacji, w których szkoły realizują 
działania z zakresu czterech obszarów.  

I obszar  - „ Przygotowujemy do aktywności na rynku pracy” 
Szkoła stwarza odpowiednie warunki do kształtowania u uczniów aktywnej postawy na rynku pracy. 
II obszar  - „ Uczymy świadomego gospodarowania finansami” 
Szkoła stwarza odpowiednie warunki do przygotowania uczniów do świadomego zarządzania 
finansami.  
III obszar  - „ Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi” 
Szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia i rozwija współpracę z lokalnymi partnerami. 
IV obszar  - „ Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za edukację ekonomiczną” 
Szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia.  
 
No i udało się!  
 
Nasza Budowlanka jest jedną z 12 szkół województwa mazowieckiego, które  uzyskały prestiżowy 
certyfikat  „Szkoły Przedsiębiorczości”. Uroczyste ogłoszenie werdyktu szacownej  Kapituły i wręczenie 
certyfikatów miało miejsce 19 marca 2008 r. w Teatrze Płockim im. J. Szaniawskiego podczas 
Wojewódzkiej Gali Przedsiębiorczości. W skład kapituły, która wybrała najbardziej przedsiębiorcze 
szkoły w Polsce wchodzili : Krystyna Szumilas - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 
Stanisław Kluza - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Danuta Jabłońska - Prezes Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Marek Rocki - Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych, Zbigniew Modrzewski - Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości 
Gala połączona była z konferencją „Kształtowanie postaw przedsiębiorczości w szkole”. I tu spotkało 
nas kolejne wyróżnienie – jako jedyna szkoła w województwie mieliśmy możliwość prezentacji 
przedsiębiorczych działań podejmowanych w naszej szkole. Wielkie brawa dla Kasi Cichockiej ( IV ŚT) 
i Łukasza Szpalerski ( II TB) za profesjonalny lektorat (byliście super !) oraz „psorek” : Ewy 
Grochowskiej, Anety Horaczyńskiej i Małgorzaty Strzegowskiej (za wkład pracy i zaangażowanie w 
przedsięwzięcie).  
Pomysłodawcą projektu i organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości  
( członek międzynarodowej organizacji Yunior Echievement ) wspierana przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Komisję Nadzoru Finansowego i Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.  
Szkolny koordynator programu – Grażyna Kansy. 
 

 

 

 



  

 

  

 

  


