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1. WYMAGANIE 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 
 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedsiębiorczy uczeń 
 

3. CEL DZIAŁANIA 

 przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy oraz zakładania biznesu 

 wzbogacanie wiedzy na temat planowania ścieżki edukacyjnej, zawodów 
przyszłościowych 

 poznawanie sytuacji absolwentów studiów na współczesnym rynku pracy 

 rozwijanie umiejętności adaptacji młodzieży do zmieniających się warunków na rynku 
pracy 

 zdobywanie cennych informacji na temat poszukiwania zatrudnienia (opracowanie 
dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą) 

 zapoznanie z wymaganiami pracodawców oraz z konieczną wiedzą na temat zakładania 
własnej działalności gospodarczej. 

 kształtowanie aktywnych postaw młodzieży na rynku pracy oraz podejmowania 
przemyślanych decyzji dotyczących planowania kariery zawodowej. 

 wzbudzenie zainteresowania problematyką ekonomiczną i skuteczniejsze przygotowanie 
młodzieży do części II egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Od wielu lat widoczne było szczególnie duże zainteresowanie wśród uczniów technikum szeroko 
pojętą problematyką przedsiębiorczości, ekonomii, bankowości, Giełdą Papierów Wartościowych 
czy zagadnieniami związanymi z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, z których znaczna grupa jest zainteresowana 
założeniem własnej firmy utworzono w szkole koło zainteresowań z dziedziny ekonomii i 
przedsiębiorczości pod nazwą „Przedsiębiorczy uczeń”. W ramach działalności koła uczniowie 
mogą rozwijać swoje zainteresowani w tej dziedzinie i równocześnie mają możliwość 
efektywniejszego przygotowania się do II części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. Zajęcia koła „Przedsiębiorczy uczeń” realizowane są za pomocą różnorodnych 
ciekawych form i metod. Organizowane są cykliczne spotkania dla uczniów z przedstawicielami 



urzędów, banków i instytucji takich jak; Miejski Urząd Pracy, Centrum Edukacji Pracy 
Młodzieżowej OHP w Lublinie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Bank PKO S.A o II w Lublinie 
uczniowie uczestniczą w ciekawych konferencjach i prelekcjach tematycznych. 
 Pani K. Brodowska nawiązała współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Narodowym Bankiem 
Polskim, Bankiem PKO S.A. IV o w Lublinie i organizuje bardzo interesujące wycieczki zawodowe 
dla do tych instytucji, podczas których, uczniowie mogli się zapoznać z sposobami aktywnego 
poszukiwania pracy, rodzajami usług bankowych czy kryteriami wyboru najlepszej lokaty. 
 W ramach pracy koła „Przedsiębiorczy uczeń” organizowane są dla młodzieży seminaria i 
warsztaty dotyczące podejmowania działalności gospodarczej i znalezienia się na rynku pracy na 
przykład: warsztaty tematyczne „Przedsiębiorczość młodzieży” przeprowadzone przez fundację 
Nowy Staw czy też „Budżet Obywatelski miasta Lublina” i „Partycypacja Obywatelska w Lublinie 
prowadzonych przez przedstawicieli Samorządu Miejskiego miasta Lublina. Podczas seminariów i 
warsztatów uczniowie mogli zapoznać się z wybranymi zagadnieniami wykraczającymi poza 
program nauczania i dowiedzieć się o ich użyteczności w rozwiązywaniu problemów życia 
codziennego. 
Nawiązana została również współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie w ramach, 
której uczniowie uczestniczyli w Wojewódzkim Forum Młodzieży „Zainwestuj w przyszłość”. 
Plan pracy koła obejmuje również zagadnienia związane z przygotowaniem młodzieży do udziału 
w konkursach tematycznych takich jak: „Lubelski Konkurs Wiedzy o Podatkach”, „Wojewódzki 
Konkurs Przedsiębiorczy Uczeń na Rynku Pracy- Lider Przedsiębiorczości” Konkurs „Mamy Biznes”, 
konkurs „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”. Niezwykle ważnym elementem pracy koła jest 
również przygotowanie uczniów do części II egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
Podczas zajęć uczniowie ćwiczą rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych, mają 
możliwość konsultacji zagadnień sprawiających im trudność lub cieszących ich szczególnym 
zainteresowaniem. 
 

 

5. EFEKTY 

1. 100% uczniów TBG zdaje części II egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
dotyczącej podstaw przedsiębiorczości. 

2. Wyniki osiągane na tym egzaminie przewyższają średnią w kraju, OKE i 
województwie. 

3. Uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu uzyskali wyniki powyżej średniej w TBG. 
4. Uzyskiwanie wysokich lokat w Wojewódzkim Konkursie Przedsiębiorczy Uczeń na 

Rynku Pracy- Lider Przedsiębiorczości” w ostatnich latach ( od II do V) miejsca, V 
miejsce w Lubelskim Konkursie Wiedzy o Podatkach, wyróżnienia w konkursie „Mamy 
Biznes”. 

5. Rosnące zainteresowanie uczniów tematyką przedsiębiorczości, ekonomii, 
bankowości, Giełdą Papierów Wartościowych, o czym świadczy coraz liczniejszy udział 
uczniów w konkursach, Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

Przedsięwzięcie powinno skutkować konkretnymi efektami zauważalnymi przez środowisko szkolne. 
Wymagana jest szeroka współpraca z różnymi instytucjami zajmującymi się szeroko pojętą ekonomią, 
przedsiębiorczością, systemem zatrudnienia czy systemem bankowym. 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 publikacja osiągnięć w konkursach na stronie internetowej szkoły; 

 udzielanie nagród dyrektora za wyniki na konkursach; 
 



 


