
  

 

 

 

PREZENTUJEMY 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POMYSŁU ZGŁOSZONEGO W KONKURSIE 

„BIZNES Z KLASĄ” 

Jest to przykład działania metodą projektu, która uczy postaw przedsiębiorczych, jest 

pomysłem na kreowanie nowych umiejętności i kwalifikacji , które mogą być przydatne 

również na rynku pracy. Te cechy to między innymi umiejętność zarządzania czasem, 

komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie , poszukiwania nowych alternatywnych 

rozwiązań, zarządzanie stresem i wiele innych… 

 

Szkoła: ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH,  

UL. KACZOROWSKIEGO 8, 25-317 KIELCE 

 

sekretariat@zse-kielce.edu.pl 

 

 

Imiona i nazwiska uczestników: 

1.PATRYCJA STĘPIEN, 17 LAT,2c (INFORMATYK) 

2.MAKSYMILIAN  KOZŁOWSKI ,17 LAT,2c (INFORMATYK) 

3. MIKOŁAJ KRAJ,17 LAT,2c (INFORMATYK) 

4. MAKSYMILIAN KOZŁOWSKI17 LAT,2c (INFORMATYK)( 

5. ADRIAN KULCZYKOWSKI,17 LAT,2c (INFORMATYK) 

Tytuł projektu: 

OD PRZEDSZKOLAKA DO BIZNESU Z KLASĄ 

 

OPIS REALIZACJI POMYSŁU: 

Cel przedsięwzięcia : 

-Edukacja ekonomiczna na poziomie przedszkola (starsze grupy) i uczniowie szkoły średniej- 

klasa  2.  

-Wypracowanie aktywnej postawy działania i komunikacji interpersonalnej u uczniów szkoły 

średniej 



  

- Wypracowanie świadomych zachowań ekonomicznych u przedsszkolaków 5-6 latków. 

-Integracja i wykreowanie postawy poszanowania młodszych wśród młodzieży. 

-Wypracowanie umiejętności  planowania działań I odpowiedzialności za ewaluację projektu. 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA  “OD PRZEDSZKOLAKA DO BIZNESU Z KLASĄ “: 

PKT.1.Spotkania poświęcone wyborowi tematu do realizacji Projektu .Propozycji było kilka : 

sklepik, występy artystyczno - taneczne  podczas" Budzenia Sienkiewki  ", no i zajęcia dla 

dzieci  które potem  wykorzystamy    do publikacji w Internecie .Dyskusje były burzliwe i w 

końcu doprowadziły do wyboru tematu działania . 

PKT.2 Udział nauczyciela I grupy konkursowej w szkoleniach I seminariach  , ktore odbyły 

się w Parku Technologicznym- 6.04.2022. Prezentacja założeń naszego projektu przed jury w 

CKZ TECHNIK 28.04.2022 

PKT.3. Stworzenie scenariuszy zajęć z przedsiębiorczości dla przedszkolaków. 

Główne założenia : Lekcje miały  trwać 20 minut –część z wykładem ,25 minut poświęcone 

miały być na ćwiczenia i wspólną zabawę . Takie było założenie . Podczas przeprowadzania 

zajęć okazało się , że dzieci nie zawsze są w stanie skupić uwagę na teoretycznym wykładzie . 

Najlepiej sprawdziła się edukacja przez zabawę i bajki oraz quizy przygotowane przez klasę 

II C 

-Tematy przeprowadzonych zajęć  : 

1.Zadania banków 

2. Pieniądz 

3. Konto osobiste i oszczędnościowe 

4. Kredyty 

PKT.4. Nawiązanie  kontaktów z Przedszkolem "Baja Patataja" z ulicy Prostej w Kielcach 

(przedszkole@bajapatataja.pl)- . Dzięki uprzejmości Dyrekcji Przedszkola doszliśmy do 

wniosku ,że przedszkolaki przyjadą do nas, do Elektryka na wizytę studyjną i jednocześnie 

zasiądą w ławce jako mali studenci kursu  bankowości. Ustaliliśmy termin na 31 maja . 

Wcześniej jest przecież Dzien Matki i maluchy same uczestniczą w projektach zwiazanych z 

tym świętem. 



  

PKT.5.A co w tym czasie dzialo się w naszej Szkole ? 

- jednym  z elementów  projektu  bylo nakręcenie bajki o Królewnie Złotówce i jej rycerzach, 

którzy pilnowali dziewczyny i jej królestwa przed kryzysem i inflacją ...Potrzebne nam były 

stroje z epoki i plenery do realizacji sztuki . Wtedy zaangażowaliśmy całą Szkołę . 

Opublikowaliśmy na facebooku ,poczcie szkolnej apel o pomoc: 

 "Wkraczamy razem z klasą 2C  w III etap – realizacji pomysłu prowadzenia zajęć dla 

przedszkolaków w ramach konkursu organizowanego przez UM Kielce - Biznes z klasą 

.Mamy przeprowadzić zajęcia z przedsiębiorczości i przygotować dokumentację z pracy w 

przedszkolach. Będzie ona  oceniana podczas finału zawodów 21 czerwca w KCK-u. 

W ramach prezentacji musimy nagrać bajkę dla najmłodszych o finansach . W naszej 

opowieści wystąpi Królewna ZŁOTÓWKA i jej rycerze: OSZCZĘDNY , CHWILÓWKA, 

INWESTOR, PREZES. 

Jest jedno ale.... Nie mamy się w co ubrać!!! Kryzys i naga rzeczywistość pozbawiły nas 

zbroi... 

Żeby nakręcić spot potrzebujemy Waszej pomocy. Pożyczcie nam proszę bez lichwy w dobrej 

intencji : 

-sukni dla Złotówki może być kilka 

-korony - może być kilka 

-4 miecze rycerskie ( chodzi o drewniane,plastikowe  zabawki) 

-4 zbroje takie jak kupuje się dla dzieci , a może coś z kartonu? 

-4 tarcze - mogą być przykrywki od mega gara 

-fantazyjnych za dużych krótkich  spodenek męskich par kilka ( szkocka krata , kwiatki ?) 

-kosmetyków do charakteryzacji 

-peruk ile wlezie 

-pelerynek różnych też potrzebujemy 

-za dużych białych koszul kilka 

- i tego co jest marzeniem wielkim - kilka koników bujanych 



  

-kartony po dużych zakupach też sie przydadzą 

-no i hełm jeszcze by się nadarzył. 

To nie jest żart !!!To potrzeba taka ,żeby zaskoczyć fabułą filmu Komisję w KCK-u  i 

przedszkolaka ! 

W/w artykuły niezbędnej potrzeby przyjmować będzie p. Jachym w sali 304 i Patrycja 

Stępień z klasy 2C. Potrzebne to wszystko jest od zaraz .Nawet do piątku , może poniedziałku 

16.05.Nie stać nas na wypożyczalnię ...Pomóż  koleżanko i kolego  , pomóż nam 

Samorządzie! Pomóżcie Szanowni Nauczyciele  . Przetrząśnijcie szafy, strychy , kufry i inne 

magiczne przestrzenie...Wszystko oddamy po sesji zdjęciowej  i pięknie podziękujemy 

.Królewna i Rycerze." 

Powstał plakat promujący projekt Zajęcia dla przedszkolaków - wykonała go Królewna 

Złotówka 

 



  

PKT.6.W czwartek 18.05.2022 na Wzgórzu Zamkowym powstał film o  Królestwie, w 

którym ważny jest pieniądz i jego 

stabilność.

 

PKT.7. 31.05.2022 dwa busy z Przedszkola Baja Patataja  przwiozły malych Gości-12 osób . 

Zwiedziliśmy Szkołę i potem odbyły się lekcje z bankowości . Staraliśmy się stworzyć , jak 

najlepszą dokumentacje i fotograficzna i filmową. Baliśmy się tego spotkania . Ale sukces byl 

spektakularny. wszystkie zadania zostały zrealizowane : 

<lekcje omówione , 



  

<powstały projekty pieniędzy(wzory banknotów), 

<zabawy bylo mnóstwo ,  

,nikt nie płakał! 

 

 



  

 

< obiecaliśmy ,że wrócimy do lekcji z przedsiębiorczości w przyszłym roku szkolnym. 

PKT.8. Opracownaie dokumentacji -sprawozdań z zadań podjętych w ramach 

konkursu.31.05.2022-9.06.2022 

PKT.9. Realizacja prezentacji na galę finałową Konkursu  "Biznes z Klasą "-31.05.2022-

10.06.2022 

PKT.10.Przygotowanie wystąpienia uczestników na  Gali projektu w KCK. 

Opiekun: Agnieszka Jachym 

 

 

Kielce 09.06.2022 

 


