PROGRAM PROMOWANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŚRÓD
UCZNIÓW

Czym jest przedsiębiorczość i dlaczego należy ją
promować?
Przedsiębiorczość posiada wiele definicji. Najczęściej jest kojarzona z
podejmowaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W
rzeczywistości jest pojęciem znacznie szerszym, gdyż określa podejście do
rzeczywistości polegające na elastycznym reagowaniu na zachodzące w
otoczeniu zmiany.Osoby przedsiębiorcze to nie tylko osoby posiadające własne
przedsiębiorstwa lub prowadzące działalność gospodarczą. Wiele osób
przedsiębiorczych poświęca swoją energię na realizację różnorodnych
projektów w ramach działalności w organizacjach pozarządowych lub
komitetów społecznych czy też nieformalnych grup młodzieżowych.
Przedsiębiorczość to też działalność kół parafialnych, stowarzyszeń
bezrobotnych i każdego rodzaju aktywność wynikająca z potrzeby zaspokajania
określonych potrzeb.
Promocja przedsiębiorczości oznacza, zatem promocję postaw aktywnych,
sprzyjających szukaniu rozwiązań lepszych od dotychczasowych,
przyczyniających się do pozytywnych zmian w sferze materialnej i w sposobie
myślenia. Aktywność ta jest szczególnie potrzebna teraz, kiedy mamy
gospodarkę rynkową i przebudowana została cała struktura zarządzania
państwem, rzutująca na funkcjonowanie całych grup społecznych a tym samym
każdego z nas.

CELE EDUKACYJNE – KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
1. Poznanie motywów aktywności gospodarczej
2. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej tj.: aktywnej
twórczej, innowacyjnej, odpowiedzialnej wobec zmieniającej
się rzeczywistości

3. Kształcenie umiejętności efektywnego wydatkowania
własnych pieniędzy
4. Określanie zależności między podażą a ceną oraz
wykształcenie umiejętności rozwiązywania prostych
przykładów dotyczących elastyczności cenowej
PROCEDURY OSIAGANIA CELÓW
W celu osiągnięcia zamierzonych efektów zastosowana będzie metoda
projektu, polegająca na stworzeniu i rozwinięciu działalności
Spółdzielni Uczniowskiej.

I. Nazwa, siedziba i teren działalności.
1. Spółdzielnia będzie nosić nazwę, która zostanie wyłoniona podczas
ogólnoszkolnego konkursu.
2. Siedzibą spółdzielni jest Szkoła podstawowa przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Pstrążnej.
3. Spółdzielnia prowadzi działalność tylko na terenie szkoły.
4. Spółdzielnia działa na mocy regulaminu pracy Rady Szkoły, służy celom
dydaktyczno-wychowawczym, a zatem nie posiada osobowości prawnej.
5. Funkcjonuje i działa w oparciu o Regulamin Spółdzielni Uczniowskiej (
zał. nr 1)
6. Pracę i działalność Spółdzielni nadzoruje w imieniu Rady Pedagogicznej i
Dyrekcji szkoły wyznaczony opiekun.

II. Cel i działalność spółdzielni.
1. Celem Spółdzielni jest angażowanie uczniów do samorządowej pracy na
terenie szkoły szczególnie poprzez:
• prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej
• prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej
• rozwijanie różnych form pomocy członkom spółdzielni
• współdziałanie z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły tj.
Samorządem Szkolnym
• pomnażanie mienia spółdzielczego przez racjonalną gospodarkę oraz
przejawianie troski o dobro spółdzielni
2. Spółdzielnia obejmuje swoją działalnością wszystkich uczniów,
nauczycieli oraz pracowników szkoły
3. Dla urzeczywistnienia tych celów Spółdzielnia prowadzi działalność
handlową na terenie szkoły.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.
1.
2.
3.
•
•
4.
•
•
•
•

Członkiem Spółdzielni jest każdy uczeń naszej szkoły
Przestaje być członkiem uczeń, który kończy szkołę.
Prawa członków:
Członkowie są gospodarzami i współwłaścicielami Spółdzielni i mają
prawo decydować o sprawach Spółdzielni oraz korzystać z usług
spółdzielni
Wszyscy członkowie mają równe prawa
Obowiązki członków Spółdzielni:
stosować się do regulaminu
czuwać, aby Spółdzielnia wykonywała zadania zgodnie z wolą i interesem
członków
interesować się działalnością Spółdzielni i brać w niej czynny udział
troszczyć się o dobro Spółdzielni

IV. Fundusze i rachunkowość.
1. Całkowity fundusz Spółdzielni pochodzi z zysków z działalności
gospodarczej.
2. Opiekun Spółdzielni prowadzi dokumentację działalności
Spółdzielni.

V. Postanowienia końcowe.
1. Spółdzielnia może ulec likwidacji lub upadłości. Decyzję w tej
sprawie podejmuje Dyrekcja szkoły wraz z Radą Pedagogiczną.

