I Powiatowy Konkurs Przedsiębiorczości
PEWNE JAK W BANKU
/etap centralny/
25 maja 2016 r. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie odbył się etap centralny
I. Powiatowego Konkursu Przedsiębiorczości PEWNE JAK W BANKU. Do tego etapu
zakwalifikowało się 84 uczestników z trzecich klas gimnazjów z terenu powiatu lipnowskiego.
Konkurs odbywał się pod Patronatem Starosty Lipnowskiego Krzysztofa Baranowskiego.
O godzinie 900 wszystkich zebranych powitała Ewa Juszczyk Dyrektor ZST w Lipnie.
Następnie głos zabrała Anna Kozłowska Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipnie partnera strategicznego konkursu. Zmagania konkursowe były poprzedzone wykładem
prowadzonym przez Wiolettę Kurowską – nauczyciela przedmiotów ekonomicznych w ZST.
Wykład dotyczył kształtowania postawy przedsiębiorczej, dążenia do sukcesów, a także
systemu bankowego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych w Polsce, czyli wszystkiego
tego, co osoba przedsiębiorcza powinna wiedzieć.
Po wykładzie młodzież uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez
przedstawicieli instytucji, z którymi ZST współpracuje na co dzień, pamiętając o tym, jak
ważne jest nauczanie przez doświadczanie, którzy chętnie przystąpili do współpracy w
realizacji tego przedsięwzięcia jako Partnerzy Konkursu. Uczestnicy sami decydowali o tym,
w których warsztatach chcą brać udział, jaką wiedzę i umiejętności chcą zdobywać. Mieli do
wyboru:
- warsztaty bankowe, które prowadziła Anna Kozłowska – Prezes Zarządu Banku
Spółdzielczego w Lipnie oraz Emilia Chrol pracownik banku,
- warsztaty podatkowe prowadzone przez Mariusza Mańkowskiego – zastępcę Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Lipnie,
- warsztaty z zakresu ubezpieczeń społecznych prowadzone przez Joannę Bednarek kierownika
lipnowskiego Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Małgorzatą Mańkowską –
kierownika w ZUS,
- warsztaty z asertywności, które prowadziła Marta Drzewucka doradca zawodowy
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.
Po warsztatach, w samo południe, rozpoczęły się zmagania konkursowe.
Uczestnicy Konkursu PEWNE JAK W BANKU mieli 60 minut na odpowiedź na 30 pytań
testowych i jedno pytanie otwarte. Komitet Główny Konkursu ma teraz czas na sprawdzanie
prac.
Do 7 czerwca br. na stronie internetowej ZST zostanie zamieszczona lista osób, które są
w gronie najbardziej przedsiębiorczych gimnazjalistów w powiecie lipnowskim.
40 najlepszych, wraz z opiekunami, będzie uczestniczyć w Gali Finałowej, która odbędzie się
10 czerwca br. w Banku Spółdzielczym w Lipnie.
Partnerami ZST w realizacji tego konkursu są również:
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Drwal BHP i P POŻ.,
- PPHU Agromlecz sp. z o.o.,
- Zakład Cukierniczo-Piekarniczy Jaszewscy sp. jawna.
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