
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu  
na Najaktywniejszą Szkołę w Dniu przedsiębiorczości 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie na Najaktywniejszą 

Szkołę w Dniu przedsiębiorczości, zwanym dalej w treści regulaminu Konkursem. 
2. Podmiotem prowadzącym i realizującym Konkurs jest Fundacja Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 1/1, zwana dalej 
Organizatorem. 

3. Obsługą finansową i organizacyjną Konkursu zajmuje się Organizator. 
4. Konkurs jest konkursem internetowym, polegającym na dokumentowaniu 

jednodniowych wizyt uczniów w firmach bądź instytucjach w ramach programu         
Dzień przedsiębiorczości. 

5. Celem Konkursu jest wyłonienie szkół, które najaktywniej włączyły się w realizację 
programu. 

6. W Konkursie biorą udział wszystkie szkoły uczestniczące w Dniu przedsiębiorczości, 
które do 31 maja prześlą do Organizatora odpowiednie sprawozdanie oraz umieszczą 
na swojej szkolnej stronie internetowej informację o realizacji programu. 

7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
8. Laureatów Konkursu na Najaktywniejszą Szkołę danej edycji programu wyłania 

Komitet Honorowy Dnia przedsiębiorczości: 

 10 najaktywniejszych szkół z całego kraju 

 5 najaktywniejszych szkół z miejscowości do 20 tys. mieszkańców położonych 
dalej niż 30 km od miejscowości pow. 200 tys. mieszkańców 

 5 najaktywniejszych szkół z pięciu województw z najwyższą stopą bezrobocia 
za pierwszy kwartał danego roku kalendarzowego. 

9. Najaktywniejsze szkoły wyłaniane będą na podstawie następujących wskaźników: 
a) procentowy udział uczniów w programie – stosunek uczestników programu 

do ogólnej liczby uczniów w szkole z wyłączeniem uczniów klas maturalnych;                                                                                                                 

punktowane 10 pierwszych pozycji w punktach procentowych:                                              

za 100% - 10 p., za kolejny wskaźnik procentowy – 9 p. itd. 

b) liczba uczniów uczestniczących w programie w przeliczeniu na firmę                           
bądź instytucję; punktowane 10 pierwszych pozycji od najmniejszej liczby:                                                              
1 uczeń na firmę bądź instytucję – 10 p., 2 uczniów na firmę bądź instytucję  – 
9 p. itd. 

c) bezwzględna liczba firm i instytucji współpracujących ze szkołą w ramach 
danej edycji programu; punktowane 5 wartości – 10p., 8p., 6p., 4p., 2p. –                      
w trzech kategoriach uwzględniających ogólną liczbę uczniów w szkole                                  
z wyłączeniem uczniów klas maturalnych: 
– 100 i mniej niż 100 uczniów w szkole 
– więcej niż 100, a mniej niż 200 uczniów w szkole 
– 200 i więcej uczniów w szkole. 

10. Wynik końcowy stanowi suma wskaźników z punktów a), b) i c).  
11. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Przedsiębiorczości                                     

i uhonorowani pamiątkowymi statuetkami oraz dyplomami. 
12. Decyzje Komitetu Honorowego są ostateczne i niepodważalne. 


