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Zespół Placówek Oświatowych                                                     Zbludowice, 3.11.2014r. 

w Zbludowicach 

ul. Świętokrzyska 9 

28-100 Busko-Zdrój 

tel: 41-378-79-50 

e-mail:gimnzbludowice@poczta.onet.pl 

 

 

 

                                 Szanowni Państwo 

                               Dyrektorzy Szkół 

                                          Nauczyciele matematyki 

 

 Zapraszamy Państwa od udziału w „I Wojewódzkim Konkursie Zostań 

Przedsiębiorcą”, który adresowany jest do  gimnazjalistów z terenu województwa 

świętokrzyskiego. Konkurs ten realizowany będzie przy współpracy z Narodowym 

Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Obejmuje zagadnienia  

z zakresu edukacji ekonomicznej, rozwijania postaw i zachowań przedsiębiorczych.  

Głównym celem konkursu jest: 

 zwiększenie wśród uczniów znajomości zagadnień ekonomicznych z zakresu funkcji  

 i zadań NBP, polityki pieniężnej,  

 przygotowanie młodzieży do pełnienia przyszłych ról społecznych, przede wszystkim 

roli przedsiębiorcy, podatnika, 

 zdobycie przez młodzież umiejętności planowania i konsekwentnego realizowania 

wyznaczonych celów, przewidywania skutków własnych działań, gospodarowania 

finansami, sporządzania budżetu przedsięwzięcia. 

 

W załączeniu przesyłamy Państwu regulamin konkursu i kartę zgłoszenia. 

Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia. 

 

Koordynatorzy:                                                                                                                   

Barbara Więckowska                                                                                                    

Beata Ogunowska 

Dyrektor: 

Przemysław Nowak 
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Zespół Placówek Oświatowych w Zbludowicach 

ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-Zdrój 
tel. 41-3787950 

e-mail: gimnzbludowice@poczta.onet.pl 

 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej 

 
  

 REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  

„ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ” 

I. Adresaci konkursu: 

Młodzież uczęszczająca do gimnazjów z terenu województwa świętokrzyskiego. 

II.  Zakres tematyczny konkursu: Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza Zakładanie 

działalności gospodarczej. Przychody, koszty, dochody. Biznes plan, działania 

marketingowe, diagnozowanie potrzeb rynku. 

III. Organizatorzy konkursu: 

- Zespół Placówek Oświatowych w Zbludowicach; 

- Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju 

- Buskie Samorządowe Centrum Kultury. 

IV. Cele konkursu: 

- rozbudzanie wśród młodzieży świadomości oraz zainteresowań problematyką 

ekonomiczną, 

- zachęcanie do samodzielnego podnoszenia wiedzy z zakresu prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej, 

- rozbudzanie ducha przedsiębiorczości i inicjatywności, 

- zwiększenie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym, 

- kształtowanie kompetencji matematycznych. 

V. Wymogi formalne: 

Konkurs składa się z II etapów: 

- Etap I – etap szkolny, termin do 14 kwietnia 2015r. 

- Etap II – etap wojewódzki, termin 15.05.2015r. godz. 10.00 Buskie Samorządowe 

Centrum Kultury. 

Lista szkół zgłoszonych do II etapu konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej 

Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach  do dnia 30.03.2015r.  
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Zasady realizacji etapu I konkursu: 

1. Etap I konkursu uczniowie realizują na terenie własnej szkoły. 

2. Szkoła, która zadeklaruje chęć udziału w konkursie wytypuje czteroosobowe zespoły 

uczniowskie. W skład grupy może wchodzić młodzież z klas I-III gimnazjum. Istnieje 

możliwość zgłoszenia kilku zespołów z jednej szkoły. 

3. Każda grupa ma przydzielonego opiekuna. 

4. Uczniowie otrzymują wirtualne pieniądze – 30 000  (trzydzieści tysięcy złotych)  

i rozpoczynają pracę projektową, polegającą na  założeniu własnej firmy np.: cukierni, 

salonu fryzjerskiego, auto komisu, usług remontowych, restauracji, sklepu,  itp. 

5. Uczniowie opracowują i dokumentują efekty swojej pracy w formie portfolio, które 

powinno zawierać: 

- nazwę, logo i wizytówkę firmy, 

- biznes plan firmy, uwzględniający kosztorys wydatków związanych  

z zatrudnieniem pracowników, wyposażeniem lokalu, zakupem materiałów, 

sprzedażą, zyskiem itp. 

- wypełnione przykładowe  raporty ZUS, deklaracje do Urzędu Skarbowego  

oraz  PIT, dotyczące założonej działalności, 

- fotoreportaż i krótki opis ze swoich działań (zakładanie i rozwój firmy, 

wycieczka do firmy prowadzącej podobną działalność, spotkania zespołu)  

w formie prezentacji multimedialnej zapisanej w programie Microsoft Office 

PowerPoint i trwającej do 5 minut, 

- informacje dotyczące autorów prezentacji, opiekuna, klasy i szkoły. 

Portfolio nadesłane na konkurs powinno być pracą autorską, wcześniej 

niepublikowaną. 

6. Organizatorzy oczekują na pisemne zgłoszenia szkół do konkursu. Kartę zgłoszenia 

należy przesłać na adres Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach, do dnia 30 

marca 2015r.  

7. Prace uczniów opiekunowie grup przesyłają w terminie od 15.04.2015r. do 

30.04.2015r. na adres Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach. 

8. Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu i pozostaną w zbiorach organizatora 

konkursu. 

9. Organizatorzy dopuszczają możliwość skatalogowania prezentacji 

i rozpowszechniania ich w różnych formach, w całości lub fragmentach. 

10. Przesłane prace projektowe portfolio zostaną ocenione według następujących 

kryteriów: 
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- zgodność z tematem i regulaminem konkursu, 

- poprawność merytoryczna, 

- bogactwo zamieszczonych treści i materiałów,  

- oryginalność, innowacyjność i estetyka wykonania pracy, 

- przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 

11. Oceny prac uczniów dokona Komisja Konkursowa w dniu 11.05.2015r. w składzie: 

przewodniczący, 2 koordynatorów konkursu, 3 opiekunów grup uczniowskich, 2 

przedsiębiorców, 2 przedstawicieli Rady Rodziców.  

 

Zasady realizacji etapu II konkursu: 

12. W dniu 15.05.2015r.  o godzinie 9
00

 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury 

wstawiają się zespoły uczniowskie, wytypowane ze szkół biorących udział  

w konkursie  wraz z opiekunami.  

13. O godzinie 10
00

 zespoły uczniowskie  rozwiązują przez 45 minut test wyboru  

z wiedzy ekonomicznej i matematycznej. Test będzie dotyczył zagadnień związanych 

z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej (dokumentami, instytucjami, 

ustawami) oraz zadań o tematyce matematyczno-ekonomicznej (obliczanie odsetek, 

podatku VAT, obliczanie ceny netto, brutto, itp.). 

14. Podczas konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów, używać telefonów 

komórkowych. 

15. Prace sprawdzane są tego samego dnia. Wgląd w prace uczniów mogą mieć 

opiekunowie grup, wyłącznie w dniu konkursu. 

16. W konkursie zwycięży drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, łącznie 

za I i II etap konkursu. 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Nad organizacją i przebiegiem całego konkursu czuwać będzie powołana 

Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący, 2 koordynatorów konkursu, 3 

opiekunów grup uczniowskich, 2 przedsiębiorców, 2 przedstawicieli Rady Rodziców. 

2. Spośród nadesłanych prac i na podstawie wyników testu Komisja wybierze 3  prace, 

które uzyskają najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez zespoły 

uczniowskie takiej samej liczby punktów organizator zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia dogrywki w formie dwóch zadań otwartych o tematyce 

matematyczno-ekonomicznej. 
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3. Podczas finału konkursu w dniu 15 maja 2015r.  uczniowie zaprezentują trzy 

najlepsze prace w Buskim Samorządowym Centrum Kultury:  Al. Mickiewicza 22, 

28-100 Busko-Zdrój. 

4. Uroczyste podsumowanie konkursu zostanie uwieńczone wręczeniem nagród  

i dyplomów laureatom konkursu. 

Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji 

Konkursowej wyłącznie w dniu 15.05.2015r. 

 

VI. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 30 kwietnia 2015 roku. 

Prace można dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową na adres: 

Zespół Placówek Oświatowych w Zbludowicach 

Samorządowe Gimnazjum w Zbludowicach 

Ul. Świętokrzyska 9 

28 – 100 Busko – Zdrój 

Z dopiskiem – Konkurs „Zostań przedsiębiorcą” 

Prace niezgodne z regulaminem konkursu oraz przesłane po terminie nie będą oceniane. 

 

VII. Nagrody 

I miejsce – laptop dla opiekuna, dla uczestników 4 tablety. 

II miejsce – aparat fotograficzny dla opiekuna,  dla uczestników 4 tablety.  

III miejsce – drukarka dla opiekuna, dla uczestników 4 tablety. 

Wyróżnienia – nagrody książkowe. 

Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie. 

VIII. Patronat: 

Kuratorium Oświaty w Kielcach 

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój 
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KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

„Zostań Przedsiębiorcą” 

  

 
1. NAZWA I ADRES SZKOŁY:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….............................................................................................. 

 

2. KONTAKT : 

 

TEL……………………………………………………………………………………………. 

 

E-MAIL………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. IMIONA I NAZWISKA UCZNIÓW, KLASA: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA: 

 

…………………………….……………………………………………………………………. 

5. LICZBA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI I ETAPU KONKURSU NA 

TERENIE SZKOŁY: ………………………… 

 
Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych 

osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 

133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

 

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej na Konkurs pracy i posiadam do niej pełne prawa autorskie. 

Oświadczam, że poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu, nieodpłatnie przenoszę na Organizatora Konkursu wszelkie autorskie prawa 

majątkowe do niej na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z Ustawą dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  i prawach pokrewnych  

(Dz. U. z 2006 r.; Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). 

 

 

Podpisy uczniów:                                                                                         Podpis opiekuna: 

1. ……………………………………                                    …………………………………. 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

 


