Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach spo
łecznych. Zdobyta wiedza pomaga w życiu, a mło
dzież szkół ponadgimnazjalnych może przy okazji
wygrać ciekawe nagrody. Wystarczy zgłosić się
do 14 listopada br. do organizowanej przez ZUS
Olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.

TEGOROCZNA EDYCJA
„LEKCJI Z ZUS” - ZAKOŃCZY SIĘ
OLIMPIADĄ!

rojekt edukacyjny Lekcje z ZUS realizowany jest już od 2013
roku i cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze stro
ny szkół. Celem tego przedsięwzięcia jest upowszechnianie
wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, która jest niezbędna przy
podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak
i prywatnym.
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Cel projektu
„Lekcje z ZUS” to cykl czterech spotkań, podczas których ucz
niowie poznają istotę ubezpieczeń społecznych oraz dowiadują się,
dlaczego ubezpieczenia te są obowiązkowe, jakie korzyści wynikają
z opłacania składek, poznają zasady funkcjonowania systemu
emerytalnego, a także zasady prowadzenia biznesu w aspekcie
systemu ubezpieczeń społecznych.
Gotowe materiały
Nauczyciele, którzy zechcą przeprowadzić w swoich szkołach
takie lekcje mogą liczyć na pomoc ZUS, który przekazuje materiały
dydaktyczne oraz służy wsparciem pracowników merytorycznych
Zakładu.

Warunki udziału
Udział w Olimpiadzie mogą wziąć tylko szkoły uczestniczące
w projekcie „Lekcje z ZUS” w których zajęcia już się odbyły, bądź
odbędą się do dnia organizacji pierwszego etapu Olimpiady.
Zasady Olimpiady
Olimpiada podzielona jest na trzy etapy: szkolny, w którym
rywalizują między sobą uczniowie a zaplanowany jest na 29 li
stopada br. oraz wojewódzki, który odbędzie się w dniu 14 marca
2017 r. i centralny, który zaplanowany jest na 25 kwietnia 2016 r.
Dwa ostatnie etapy konkursu to rywalizacja drużynowa. Człon
kowie trzech najlepszych drużyn w kraju, wyłonionych na etapie
centralnym otrzymają cenne nagrody (m.in. laptopy). Nagrodzone
zostaną również szkoły, które ci uczniowie będą reprezentować.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 14 listopada.
Korzyści z udziału w Olimpiadzie
Laureaci Olimpiady otrzymują dodatkowe punkty podczas rekru
tacji na studia lub indeks na kierunek ściśle powiązany z tematyka
Olimpiady a także atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje
na temat Olimpiady dostępne są na stronie www.zus.pl.
Wszystkie szkoły w Polsce zaproszone do udziału w projekcie
Od roku szkolnego 2016/2017 zapraszamy nauczycieli wszyst
kich szkół w Polsce do nieodpłatnego udziału w projekcie eduka
cyjnym „Lekcje z ZUS” i olimpiadzie wiedzy. Cenne jest to, że w dzi
siejszej dobie coraz więcej młodych ludzi, chce poszerzać swoje
horyzonty myślowe, także w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.
Więcej informacji o projekcie edukacyjnym oraz o Olimpiadzie
udzielają najbliżej Państwa szkoły oddziały ZUS.

Magdalena Sobiak
I Oddział ZUS w Poznaniu

