02 kwietnia 2014r. (środa) - Dzień Przedsiębiorczości
Już po raz kolejny nasza szkoła weźmie udział w projekcie
"Dzień przedsiębiorczości"
- w tym roku udział bierze klasa I LO.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
•
•
•
•
•
•

odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
zweryfikowania swoich wyobrażeń 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.
możliwość udziału w konkursie na fotoreportaż
z „Dnia Przedsiębiorczości”

Aby wziąć udział w „Dniu Przedsiębiorczości należy:
1. Znaleźć firmę, która przyjmie Was na jednodniowe praktyki.
2. Dostarczyć szkolnemu koordynatorowi – p. A. Jachimczyk
wypełnione trzy dokumenty:
a)

Kartę zgłoszenia ucznia

b)

Kartę zgody rodziców

c)
Kartę zgłoszenia konsultanta – opiekuna ucznia (ten
dokument wypełnia zakład pracy do którego pójdziesz na
„Dzień Przedsiębiorczości”.
3. Tuż przed „Dniem Przedsiębiorczości” pobrać od koordynatora druk
sprawozdania z Dnia Przedsiębiorczości(książeczka), którą należy
wypełnić.
4.
Zaraz po „Dniu Przedsiębiorczości” na najbliższej lekcji
podstaw przedsiębiorczości wypełnioną książeczkę pokazać szkolnemu
koordynatorowi.

Wszystkich uczniów proszę o robienie zdjęć podczas
„Dnia Przedsiębiorczości”. Najciekawsze zostaną zamieszczone
na stronie internetowej naszej szkoły.
Uczniów biorących udział w „Dniu Przedsiębiorczości” zachęcam
do udziału w konkursie na fotoreportaż.
A. Jachimczyk

Regulamin konkursu na fotoreportaż
1. Konkurs organizowany jest dla uczniów uczestniczących
w "Dniu przedsiębiorczości".
2. Fotoreportaż powinien być artystyczną dokumentacją
"Dnia przedsiębiorczości".
3. Fotoreportaż może być w formie:
o drukowanej
o prezentacji
o filmu
4. Praca powinna zawierać 5-10 zdjęć ilustrujących
"Dzień przedsiębiorczości", opatrzonych krótkim podpisem.
5. Z jednej szkoły mogą być przesłane maksymalnie
3 fotoreportaże.
6. Praca musi być autorstwa tylko jednego ucznia
7. Zwycięzcę Konkursu wybierze Komitet Honorowy
"Dnia przedsiębiorczości".
8. Komitet przyzna Nagrodę za Najlepszy Fotoreportaż
z "Dnia przedsiębiorczości" oraz może przyznać
wyróżnienia.
9. Najlepszy fotoreportaż oraz wyróżnione prace będą
zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Młodzieżowej
Przedsiębiorczości.
10. Laureaci Konkursu będą zaproszeni na uroczystą Galę
Przedsiębiorczości.
11. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy
potwierdzające udział w Ogólnopolskim Konkursie na
Najlepszy Fotoreportaż z "Dnia przedsiębiorczości".
Prace prosimy przesyłać do 9 maja 2014 roku pocztą
elektroniczną na adresandrzej.pierchala@junior.org.p lub
pocztą na adres:
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
ul. Kielecka 1/1
02-504 Warszawa
z dopiskiem "Fotoreportaż - Dzień przedsiębiorczości
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