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REGULAMIN 
VI EDYCJI KONKURSU  

  
„I  TY  MOŻESZ  ZOSTAĆ  MAŁYM  

PRZEDSIĘBIORCĄ” 

I. ORGANIZATOR  
Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi przy współpracy z doradcą metodycznym ds. 
przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej ŁCDNiKP  p.Agnieszką Mikina. 

II. ADRESAT KONKURSU  
Uczniowie klas III łódzkich szkół podstawowych w drużynach 4-osobowych. 

III. CELE KONKURSU 
• rozbudzanie zainteresowań uczniów klas trzecich szkół podstawowych podstawami 

przedsiębiorczości, 
• upowszechnianie wśród uczniów podstaw wiedzy ekonomicznej, 
• kształtowanie postaw przedsiębiorczych, prawidłowych zachowań i radzenia sobie we 

współczesnym świecie, 
• propagowanie zachowań konsumenckich. 

IV. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 
• podstawowe zagadnienia związane z przestrzeganiem i ochroną praw konsumentów, 
• zagadnienia związane z budżetem domowym – gospodarowanie i oszczędzanie 

zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, 
• planowanie i promocja małego biznesu. 

V. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 
Ocenie podlegać będą: 

- wykonanie pracy plastycznej – etap ogólnołódzki I stopnia. 
- wykonanie zadań konkursowych o tematyce ekonomicznej w formie quizów, 

testów, zabaw dydaktycznych i prac plastycznych dostosowanych do wieku 
uczestników – etap ogólnołódzki II stopnia. 

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU                                                                           
Konkurs jest organizowany jest w 3 etapach: 

Etap szkolny – eliminacje konkursowe na tym etapie przeprowadzi Szkolna Komisja 
Konkursowa danej szkoły  i wyłoni 4- osobową drużynę reprezentującą szkołę w 
kolejnych etapach. 
Etap ogólnołódzki I stopnia – drużyna wykonana pracę plastyczną. W formie plakatu 
lub komiksu należy zaprojektować i narysować robota do robienia zakupów oraz 
w sposób graficzny pokazać – jakie są możliwości jego wykorzystania. Technika 
dowolna. Format A 1. 
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Pracę należy  dostarczyć  do SP nr 143 w terminie wskazanym przez organizatora 
po uprzednim zgłoszeniu do konkursu.  
Komisja Konkursowa oceni i wybierze najciekawsze prace i zakwalifikuje drużyny do 
udziału w etapie ogólnołódzkim II stopnia konkursu. Wyniki tego etapu i informacja 
o zakwalifikowaniu do następnego etapu zostaną podane do wiadomości 
zainteresowanych bezpośrednio po ocenie przez Komisję Konkursową. 
Etap ogólnołódzki II stopnia – zakwalifikowane do II etapu drużyny będą uczestniczyć 
w quizach, testach i zabawach dydaktycznych, związanych z przedsiębiorczością 
najmłodszych.  
Podczas konkursu niektóre zadania będą oparte na treści rozdziału pt.”Wiśniowa 
Spółdzielnia” książki A.Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”. Prosimy, aby uczniowie 
zapoznali się w/w rozdziałem książki. Tekst będzie także do wglądu podczas trwania 
konkursu. 
Komisja Konkursowa oceni zadania wykonywane przez drużyny i wyłoni zwycięzców. 
Etap ogólnołódzki II stopnia odbędzie się 13.04.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 143 
w Łodzi. 

VII. TERMINARZ KONKURSU 

Zgłoszenie drużyn uczniowskich i nauczycieli opiekunów drużyn – do 16.03.2018 r. 

Etap ogólołódzki I stopnia – termin zostanie wskazany przez organizatora 
Etap ogólnołódzki II stopnia – 13.04.2018 r. 

VIII. ZGŁASZANIE DO KONKURSU 
Zgłoszenia szkół do konkursu wraz z listą uczniów reprezentujących daną szkołę (4 osoby) 
oraz przygotowujących ich nauczycieli-opiekunów należy złożyć w sekretariacie Szkoły 
Podstawowej nr 143 w Łodzi przy ul. Kuźnickiej 12 tel./fax. 42 684 73 54 do 16.03.2018 r. 
lub na adres: ela_63@poczta.onet.pl 

IX. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi, ul. Kuźnicka 12. 

X. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 
Ostateczne wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników w dniu 
przeprowadzenia etapu ogolnołódzkiego II stopnia tj.dn.13.04.2018 r., wtedy też 
zostaną rozdane nagrody dla uczestników. 

XI. NAGRODY 
Laureaci konkursu zostaną uhonorowani dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami 
ufundowanymi przez partnera konkursu  oraz Radę Rodziców  SP nr 143. 
Nauczyciele otrzymają podziękowania. 

Załączniki: 
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- załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa 
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