Drodzy Uczniowie!
Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w Lekcjach z ZUS oraz Olimpiadzie Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych. Lekcje z ZUS to projekt edukacyjny dla uczniów szkół
ponadpodstawowych. Dzięki niemu uczniowie mogą poznać zagadnienia związane
z ubezpieczeniami społecznymi. Mogą dowiedzieć się jak są one ważne zanim wejdą na rynek pracy.
Wiedza o ubezpieczeniach społecznych pomaga świadomie podejmować decyzje dotyczące życia
zawodowego i osobistego.
Etap szkolny odbędzie się 27 listopada 2018 r, wojewódzki 15 marca 2019 r. a finał
w centrali ZUS w Warszawie - 26 kwietnia 2019 r. Regulamin Olimpiady dostępny jest na stronie:
http://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada
Zgłoszenia przyjmuje:
nauczyciel podstaw przedsiębiorczości Mirosława Sojka sala nr 18 (II piętro)

Proszę również o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi informacjami
dotyczącymi V edycji Lekcji z ZUS oraz Olimpiady.
Lekcje z ZUS – V edycja
Uczniowie ciekawi ubezpieczeń społecznych
Lekcje z ZUS goszczą w szkołach od 2014 r. - również w naszym liceum. Od tego czasu liczba szkół oraz
uczniów, którzy wzięli udział w projekcie wzrosła niemal czterokrotnie. Konkurs, a od 2016 r. olimpiada
pn. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych, przyciąga coraz więcej uczniów, którzy
prezentują imponujący poziom wiedzy z zakresu ubezpieczeń.
Podczas 4 lekcji uczniowie dowiedzą się:





jak działa polski system ubezpieczeń społecznych,
jakie są rodzaje świadczeń z ubezpieczeń,
od czego zależy wysokość emerytury,
jak opłacać składki przy prowadzeniu firmy.

Projektowi patronuje Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Liczby mówią same za siebie
Zestawienie ogółem w latach 2014 - 2018
Udział w
„Lekcjach z ZUS”

Udział uczniów w
Konkursie/Olimpiadzie

Udział szkół w
Konkursie/Olimpiadzie

2014/2015

Ponad 17 tys. uczniów

Ponad 11 tys. uczniów

319 szkół

2015/2016

Ponad 29 tys. uczniów

Ponad 19 tys. uczniów

550 szkół

2016/2017

Ponad 46 tys. uczniów

Ponad 24 tys. uczniów

768 szkół

2017/2018

Ponad 62 tys. uczniów

Ponad 30 tys. uczniów

912 szkół

Zestawienie z obszaru działania oddziału ZUS w Chrzanowie w latach 2014 - 2018
Udział w
„Lekcjach z ZUS”

Udział uczniów w
Konkursie/Olimpiadzie

Udział szkół w
Konkursie/Olimpiadzie

2014/2015

829 uczniów

829 uczniów

14 szkół

2015/2016

960 uczniów

960 uczniów

15 szkół

2016/2017

938 uczniów

503 uczniów

24 szkoły

2017/2018

1262 uczniów

510 uczniów

20 szkół

Ciekawie o ubezpieczeniach
Uczniowie szkół ponadpodstawowych cenią praktyczny sposób przedstawienia wiedzy z zakresu
ubezpieczeń społecznych. Choć temat nie jest łatwy, ZUS proponuje m.in. prezentacje multimedialne i
materiały wideo, które urozmaicą każdą z lekcji.
ZUS przygotował materiały dydaktyczne przy współpracy z doświadczonym metodykiem nauczania a
ilustracje do lekcji są dziełem młodych polskich rysowników. Dzięki nauczycielom i ciekawym
materiałom Lekcje z ZUS przynoszą efekty. Uczestnicy wykazują się ponadprzeciętną wiedzą o
ubezpieczeniach społecznych. Materiały, z których każdy może skorzystać są na stronie:
http://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/materialy-do-pobrania.

Spróbuj swoich szans w olimpiadzie
Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych to doskonała okazja, aby sprawdzić
swoją wiedzę po Lekcjach z ZUS. Pierwszy etap organizują szkoły. Wyłania 20 najlepszych
trzyosobowych zespołów, które zmierzą się w etapie wojewódzkim. Laureaci etapu wojewódzkiego
rywalizują z reprezentantami innych województw na szczeblu centralnym.
Olimpiada to emocjonujące wydarzenie zarówno dla uczniów, opiekunów, jak i obserwatorów.
W etapie wojewódzkim oraz centralnym uczniowie pracują zespołowo – rywalizacja jest widowiskowa.
Dzięki podpisywanym przez ZUS umowom z uczelniami laureaci olimpiady mogą liczyć na ciekawe
propozycje specjalnie dla nich. W ofercie są indeksy na wybrane uczelnie oraz dodatkowe punkty w
procesie rekrutacji na kilkanaście uczelni w Polsce. Uczniowie mogą też otrzymać atrakcyjne nagrody
rzeczowe.
Preferencyjne warunki dla zwycięzców oraz finalistów olimpiady "warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" w procesie
rekrutacji na studia

LP

UCZELNIA

Indeks/zwolnienie z
postępowania
kwalifikacyjnego

1

Akademia Pomorska w Słupsku

tak

2

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

tak

3

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

tak

4

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

tak

Dod. punkty w
procesie
rekrutacji

5

Uniwersytet Gdański

tak

6

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

tak

7

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

tak

8

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

tak

9

Uniwersytet Warszawski

tak

10

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

tak

11

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie

tak

12

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

tak

13

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

tak

14

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

tak

15

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

tak

16

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

tak

17

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

tak

18

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle

tak

19

Politechnika Częstochowska

tak

20

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

tak

21

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

tak

22

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

tak

23

Uniwersytet Zielonogórski

tak

24

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce

tak

25

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

tak

26

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

tak

27

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

tak

28

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

tak

29

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu

tak

30

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu

tak

ZAPRASZAM SERDECZNIE
Mirosława Sojka

