
Harmonogram działań w ramach projektu „Przedsiębiorczość w praktyce” 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

L.p. Rodzaj działania Termin Osoby odpowiedzialne 

1. 
Wysłanie zaproszenia do udziału w projekcie do szkół 

ponadpodstawowych z woj. podkarpackiego 

07.10.2019- 

18.10.2019 
Koordynator projektu 

2. Zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie do 8.11. 2019 Szkolni opiekunowie uczniów 

3. Potwierdzenie zakwalifikowania szkoły do projektu 15.11. 2019 
Koordynator projektu 

Strona internetowa projektu 

4. 
Test wstępny - diagnozujący wiedzę uczniów 

z zakresu problematyki projektu 
22.11. 2019 Szkolni opiekunowie uczniów 

 
5. 

Przesłanie rozwiązanych przez uczniów testów 

oraz ich wyników do ZSP Nr 1 im. Jana 

Szczepanika w Krośnie 

 
do 27.11.2019 

 
Szkolni opiekunowie uczniów 

 

 
6. 

I Zajęcia warsztatowe NBP (2 godz.) 

w ramach lekcji przedsiębiorczości, godzin 

z wychowawcą lub zajęć dodatkowych: Porównanie 

ofert banków, obliczanie kosztów kredytu, 

wypełnianie wniosków kredytowych (2 godz.) 

 

 
25.11 – 06.12.2019 

Nauczyciele przedsiębiorczości, 

wychowawcy klas lub szkolni 

opiekunowie (w oparciu 

o materiały przygotowane 

przez NBP) 

7. 
Wykonanie I zadania konkursowego (dotyczy 

przeprowadzonych warsztatów) 
06.12 – 13.12.2019 

Zespoły uczniów 

(3 osoby) w szkole 

8. 
Wykonanie I testu konkursowego (dotyczy 

przeprowadzonych warsztatów) 
13.12.2019 

Zespoły uczniów 

(3 osoby) w szkole 

9. 
Ocena (wg kryteriów) i przesłanie prac oraz kart 

ich oceny do ZSP Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie 

16.12. 2019 - 

20.12.2019 
Szkolni opiekunowie uczniów 

10. 
II zajęcia warsztatowe (3 godz.): Możliwości 

finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych 
02.01 - 30.01.2020 

Pracownik WUP 

Pracownik UM 

11. 
Wykonanie II zadania konkursowego 

(dotyczy przeprowadzonych warsztatów) 
31.01 – 07.02.2020 

Zespoły uczniów 

(3 osoby) w szkole 

12. 
Wykonanie II testu konkursowego 

(dotyczy przeprowadzonych warsztatów) 
07.02.2020 

Zespoły uczniów 

(3 osoby) w szkole 

13. 
Ocena (wg kryteriów) i przesłanie prac oraz kart 

ich oceny do ZSP Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie 
10.02 – 14.02.2020 Szkolni opiekunowie uczniów 

 
14. 

III zajęcia warsztatowe: Jak założyć firmę? Obowiązki 

w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 

zdrowotnego 

 
10.02 – 21.02.2020 

 
Specjaliści z ZUS 

15. 
Wykonanie III zadania konkursowego 

(dotyczy przeprowadzonych warsztatów) 
21.02 – 28.02.2020 

Zespoły uczniów 

(3 osoby) w szkole 

16. 
Wykonanie III testu konkursowego 

(dotyczy przeprowadzonych warsztatów) 
28.02.2020 

Zespoły uczniów 

(3 osoby) w szkole 

17. 
Ocena (wg Kryteriów) i przesłanie prac oraz kart 

ich oceny do ZSP Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie 
02.03 – 06.03.2020 Szkolni opiekunowie uczniów 

18. 
IV zajęcia warsztatowe: Rozliczenia z tytułu podatku 

dochodowego i VAT 
02.03 – 13.03.2020 Specjaliści z Izby Skarbowej 

19. 
Wykonanie IV zadania konkursowego 

(dotyczy przeprowadzonych warsztatów) 
13.03 – 20.03.2020 

Zespoły uczniów 

(3 osoby) w szkole 

20. 
Wykonanie IV testu konkursowego 

(dotyczy przeprowadzonych warsztatów) 
20.03.2020 

Zespoły uczniów 

(3 osoby) w szkole 

21. 
Ocena (wg kryteriów) i przesłanie prac oraz kart 

ich oceny do ZSP Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie 
23.03 – 27.03.2020 Szkolni opiekunowie uczniów 

22. 
Półfinał i wyłonienie półfinalistów konkursu – 

6 zespołów 
17.04.2020 Komitet organizacyjny 

23. 
Przygotowanie 

zadania finałowego 
27.04 -25.05. 2020 Zespoły zakwalifikowane do finału 

24. 
Uroczysta gala: Finał konkursu, wręczenie nagród 

i debata promująca przedsiębiorczość 
28.05 –05.06.2020 

Komitet organizacyjny, Partnerzy 

projektu 

 


