
 

Dzieo Przedsiębiorczości 2018 – poznaj swój przyszły zawód! 

Dzieo Przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi 
trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. W obecnym roku 
szkolnym odbędzie się on 21 marca 2018 r. W projekcie tym co roku bierze udział około 100 
uczniów szkół średnich, którzy odbywają jednodniowe praktyki u pracodawców różnych 
branż w firmach z naszego regionu. Organizatorem projektu jest Fundacja Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP oraz patronatem mediów 
i firm o zasięgu ogólnopolskim (http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/).  

Wszyscy uczniowie, poprzez udział w programie mają możliwośd:  
 odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,  
 zweryfikowania swoich wyobrażeo o wymarzonym zawodzie,  
 pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach 

niezbędnych do wykonywania danego zawodu,  
 doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,  
 zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.  

 
Co trzeba zrobid abyś mógł uczniu wziąd udział w Dniu Przedsiębiorczości? 

Należy: 
1. Zastanowid się jakim zawodzie chce się odbyd praktykę. 
2. Odnaleźd firmę, w której można ją odbyd. 
3. Pobrad formularze: zgody rodziców oraz karta zgłoszenia konsultanta na przyjęcie 

ucznia na praktykę (u doradcy zawodowego - Krzysztof Kaptur, nauczyciela 
przedsiębiorczości  - Iwona Promny - Pohl  lub stronie projektu). 

4. Wypełnid formularze z pomocą rodziców i pracodawcy. 
5. Odnieśd wypełnione formularze do koordynatora projektu do 20 marca 2018 r. 
6. Przyjśd na spotkanie organizacyjne 20 marca 2018 r. 11:45-12:05 (duża przerwa) 

w sali 210. 
7. 21 marca 2018 r. pójśd na praktykę do swojego pracodawcy. 
8. W ciągu tygodnia po praktyce oddad wychowawcy potwierdzenie jej odbycia. 

 
Uczniów zapraszamy do udziału w konkursie „Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje 
decyzje zawodowe?” regulamin dostępny jest na stronie organizatora – na najciekawsze 
prace czekają atrakcyjne nagrody. (https://dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/pl/o-
programie/konkursy).  

  
Koordynatorem projektu jest doradca zawodowy Krzysztof Kaptur (sala nr 2), Iwona 
Promny-Pohl (sala nr 401), który służy pomocą i wszelkimi informacjami na temat Dnia 
Przedsiębiorczości.  

Serdecznie wszystkich zapraszamy 


