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Ulgi w płaceniu składek
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Jeżeli jesteś zainteresowany
udziałem w projekcie edukacyjnym
z zakresu ubezpieczeń społecznych,
prosimy o kontakt e-mailowy:
edukacja@zus.pl
lub telefoniczny:
22 667 13 13
Wszystkie materiały dla nauczyciela
i ucznia udostępniamy na stronie:
www.zus.pl/lekcjezZus

Media społecznościowe:
/ Elektroniczny ZUS
/ Olimpiada „Warto wiedzieć
		 więcej o ubezpieczeniach społecznych”
Projekty edukacyjne ZUS:
www.zus.pl/edukacja

• ZGŁOŚ SIĘ

do projektu edukacyjnego ZUS

• ZACHĘĆ UCZNIÓW

DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE –
zdobędą wiedzę i nagrody

Projekt pod patronatem MRPiPS oraz MEN

Zapraszamy do współpracy

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do współpracy przy realizacji
projektu edukacyjnego, którego celem jest wykształcenie u młodych ludzi świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych. Wiedza na ten temat bardzo im
się przyda w dorosłym życiu.
Ważne, aby każdy z nich, przyszłych ubezpieczonych, wiedział:
• jakie są podstawy obowiązującego dziś systemu
ubezpieczeń społecznych,
• jakie są obowiązki uczestników tego systemu,
• jakie świadczenia przysługują ubezpieczonym.
Niestety, dziś nie tylko młodzież, ale i pokolenie
aktywne zawodowo nie ma takiej wiedzy. Stwarza to
często problemy w życiu codziennym.
Młode pokolenie nie powinno wchodzić w dorosłe
życie bez choćby podstawowej wiedzy o ubezpieczeniach, z którymi się zetknie, gdy będzie już pracować
czy prowadzić działalność gospodarczą. Dlatego we
współpracy z metodykiem nauczania przygotowaliśmy
scenariusze czterech lekcji o ubezpieczeniach społecznych. Chcielibyśmy, by młodzi ludzie nie tylko zdobyli
wiedzę teoretyczną, ale także wiedzieli na przykład,
jak zgłosić się do ubezpieczeń, gdy założą własną firmę, jak zgłosić pracowników czy rozliczyć składki za
pośrednictwem pierwszego kompleksowego e-urzędu
w Polsce – Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
Zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w projekcie i tym samym do kształtowania świadomości
ubezpieczeniowej młodego pokolenia.
Dotychczas dzięki projektowi „Lekcje z ZUS” swoją wiedzę poszerzyło blisko 323 tysięcy uczniów szkół
ponadpodstawowych.
prof. dr hab. Gertruda Uścińska
prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia każdemu
nauczycielowi:
• komplet materiałów dydaktycznych do czterech
lekcji o ubezpieczeniach społecznych, czyli zeszyty
dla uczniów i zeszyt dla nauczyciela, który zawiera:
− scenariusze lekcji,
− teksty pomocnicze dla nauczyciela,
− rozwiązania zadań,
• szkolenie z prowadzenia lekcji o ubezpieczeniach
społecznych,
• indywidualną opiekę merytoryczną pracownika ZUS.
Tematyka „Lekcji z ZUS” jest zgodna z podstawą
programową kształcenia ogólnego i kształcenia
w zawodach. „Lekcje z ZUS” i Olimpiada są objęte
patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Olimpiada zyskała status olimpiady tematycznej
(zawodowej). Od roku szkolnego 2021/2022 laureaci
i finaliści Olimpiady będą zwolnieni z części pisemnej
egzaminu zawodowego na technika ekonomistę
i technika rachunkowości w zakresie kwalifikacji EKA.05
„Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych”. Może to być
również ogromna korzyść dla szkoły – sukcesy uczniów
w olimpiadach, które zwalniają z części egzaminu
zawodowego, są wysoko punktowane w ogólnopolskich
rankingach szkół ponadpodstawowych.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych”
Mogą wziąć w niej udział uczestnicy projektu „Lekcje
z ZUS”. W roku szkolnym 2019/2020 w Olimpiadzie
wzięło udział ponad 35 tysięcy uczniów z całej Polski.
Laureaci Olimpiady otrzymują atrakcyjne nagrody, m.in.:
• laptopy, tablety, czytniki e-booków,
• indeksy i punkty w rekrutacji na uczelnie, z którymi
zawarliśmy porozumienia o współpracy.
Nagrody czekają też na zwycięskie szkoły (rzutniki
i laptopy) oraz nauczycieli olimpijczyków (tablety).
Druk: Poligrafia ZUS. Zam. nr 1367/20

Zapraszamy na „Lekcje z ZUS” i do udziału
w Olimpiadzie! Regulamin, terminy i dodatkowe
informacje udostępniamy na stronie:
www.zus.pl/lekcjezZus

Lekcja 1. Świadomy zawsze
ubezpieczony
Cel ubezpieczeń społecznych
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Lekcja 2. Co Ci się należy,
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System ubezpieczeń społecznych
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