W dniu 5 grudnia 2013 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne od IX edycji
Olimpiady Przedsiębiorczości. Tematem przewodnim tegorocznej olimpiady był temat
„Własna firma”. Organizatorem olimpiady jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków
Ekonomicznych. Opiekunkami merytorycznymi naszych uczniów były nauczycielki mgr
Urszula Mikłosz i mgr Iwona Siemieniewicz. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 79
zawodników z 102 zgłoszonych do zawodów. Byli to m.in. uczniowie klas:
II Tża, II Tżb, II Th, II Tak, III Zc, III Tag, IV T Ku, IV Tag.
Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczestników IX edycji Olimpiady, ich
opiekunów merytorycznych i szkół:
- wszyscy laureaci otrzymują wysokiej klasy sprzęt cyfrowy o wartości różniącej się w
zależności od zajętego miejsca (przewidziano trzy kategorie nagród: dla laureatów z miejsc 15, 6-15, 16-25),
- Bank BGŻ ufunduje stypendia w wysokości 5 tys. zł dla 10 najlepszych laureatów IX edycji
Olimpiady. Będą one wypłacane w transzach w ciągu 10 kolejnych miesięcy na założone w
Banku BGŻ konta osobiste laureatów,
- laureaci Olimpiady Przedsiębiorczości, na mocy uchwał senatów poszczególnych uczelni,
uzyskują specjalne uprawnienia w postępowaniach kwalifikacyjnych do szkół wyższych,

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przewidział przyjęcie laureatów i
finalistów Olimpiady Przedsiębiorczości stopnia centralnego na dowolny kierunek studiów (w
ramach limitów miejsc dla poszczególnych kierunków) na podstawie złożenia wymaganych
dokumentów;

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przewidział zwolnienie z postępowania
kwalifikacyjnego na I rok studiów (wszystkie kierunki) dla laureatów stopnia centralnego
Olimpiady Przedsiębiorczości;

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przewidział następujące uprawnienia dla
zawodników Olimpiady Przedsiębiorczości: wszyscy finaliści i laureaci zawodów centralnych
ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia na kierunki: Ekonomia, Finanse i
rachunkowość (Wydział Ekonomii), Polityka społeczna, Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Finanse i rachunkowość (Wydział Zarządzania), Zarządzanie, Gospodarka
przestrzenna, Informatyka i ekonometria, Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria
produkcji otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu kierunkowego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przewidziała dla 10 laureatów naszej
Olimpiady zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów. Dodatkowo
wszyscy finaliści uzyskują maksymalną liczbę punktów z geografii, historii lub wiedzy o
społeczeństwie - przedmiotu maturalnego, którego wyniki brane są pod uwagę w
postępowaniu kwalifikacyjnym;

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przewidział zwolnienie z postępowania
kwalifikacyjnego na I rok studiów na Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział
Zarządzania i Informatyki (wszystkie kierunki) dla wszystkich laureatów zawodów
centralnych naszej Olimpiady. Natomiast wszystkim finalistom Olimpiady przysługuje
zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów na Wydział Nauk
Ekonomicznych i Wydział Zarządzania i Informatyki (tylko kierunek zarządzanie), jak
również na Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystki.
1250 miejsc na elitarnym kursie biznesowym
Wszyscy zawodnicy eliminacji okręgowych IX edycji Olimpiady uzyskają uprawnienia do
udziału w specjalnym kursie e-learningowym nt. rozwijania działalności biznesowej.
Książki biznesowe dla zawodników eliminacji okręgowych
Każdy zawodnik eliminacji okręgowych IX edycji Olimpiady otrzyma wartościową
publikację Wydawnictwa Difin.
Pakiety książek dla szkół

Szkoły, z których wywodzić się będą najle11 Listopada - data symbol, dzień, który jest bliski sercu każdego Polaka - patrioty. Nasi przodkowie dzielnie i
ogromnym poświęceniem, przelewając krew cierpieli i ginęli abyśmy my dziś mogli cieszyć
się wolną Polską. Odzyskana w 1918 roku po 123 latach niewoli niepodległość, ma
najwyższą wartość. Obchodzona w tym roku 92. rocznica tego wielkiego wydarzenia była
okazją do uczczenia pamięci bohaterów, którzy swoim poświęceniem wpłynęli na
kształtowanie historii Polski.
W naszej szkole uroczysta akademia przygotowana została przez Panią mgr Justynę Zielińską
i uczniów klasy III Tag i III Tg. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Dlaczego jednak właśnie ten dzień, a nie inny obchodzony jest tak uroczyści? Na te pytanie i
inne o niepodległość odpowiedzi udzielą Wam na lekcjach historii Panie mgr Iwona
Zdanowska i mgr Justyna Zielińska.

Opracowanie mgr Urszula Mikłoszpsi zawodnicy IX edycji Olimpiady, zostaną uhonorowane
zestawami publikacji przygotowujących uczniów do Olimpiady w kolejnym roku szkolnym.
Nagroda specjalna dla szkół - interaktywna tablica

nagrodą specjalną IX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
jest wysokiej jakości interaktywna tablica, ufundowana przez firmę Plagiat.pl. Tablica
pozwala na prowadzenie multimedialnych zajęć dydaktycznych. Tablica pozwala na bieżące
wprowadzanie zmian do wyświetlanych z rzutnika prezentacji, obrazów i dokumentów:
komentowanie, zakreślanie, edytowanie, powiększanie wybranych fragmentów i dodawanie
nowych elementów. Całość wprowadzonych zmian i komentarzy można zapisać w formie
elektronicznej, wydrukować lub rozesłać w wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Tablica zostanie rozlosowana wśród szkół zawodników zakwalifikowanych do eliminacji
okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości.
System antyplagiatowy dla szkół
Szkoły, których uczniowie zakwalifikują się do eliminacji okręgowych, otrzymają od
Plagiat.pl kupon rabatowy uprawniający do 50% zniżki na roczną licencję systemu
antyplagiatowego „Antyściąga” i wdrożenie systemu.
Życzymy powodzenia w kwalifikacjach!
Opracowaie mgr Urszula Mikłosz

