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Z ZUS możesz wygrać indeks na uniwersytet
To ostatni moment na zgłoszenie uczniów do olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach
społecznych”.  Termin  upływa  15  listopada.  Na  laureatów  czekają  cenne  nagrody  oraz  indeksy  na
renomowane uczelnie w Polsce.
Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” jest zwieńczeniem projektu edukacyjnego
„Lekcje z ZUS” realizowanego w szkołach ponadpodstawowych. W trakcie zajęć młodzież dowiaduje się, jak
działa  polski  system  ubezpieczeń  społecznych,  jakie  świadczenia  można  otrzymać  opłacając  składki  na
ubezpieczenia społeczne, od czego zależy wysokość emerytury oraz jakie obowiązki spoczywają na osobach
prowadzących własną firmę. 
Choć  zagadnienia  wydają  się  trudne,  to  zaproponowane  treści  podane  są  w  atrakcyjny  sposób  z
wykorzystaniem prezentacji  multimedialnej, filmów, gry edukacyjnej, czy ćwiczeń, które urozmaicą każdą z
lekcji.  Nauczyciele  mogą  liczyć  również  na  pomoc  koordynatora  ds.  komunikacji  społecznej  i  edukacji
dostępnego  w  każdym  oddziale  ZUS.  Pomoże  on  nie  tylko  w  wyjaśnieniu  zagadnień,  ale  też  w
przeprowadzeniu lekcji o ubezpieczeniach społecznych. - Zapewniam, że po „Lekcjach z ZUS” pojęcia takie jak
ubezpieczenie chorobowe, renta, zasiłek opiekuńczy nie będą już żadną tajemnicą dla uczestników projektu.
W trakcie  zajęć młodzież zdobywa praktyczną wiedzę,  która po ukończeniu szkoły i  rozpoczęciu pierwszej
pracy,  zdecydowanie  przyda  im  się  w  zawodowym  życiu  -  mówi  Beata  Kopczyńska,  regionalny  rzecznik
prasowy ZUS w województwie śląskim.
Udział w olimpiadzie ZUS to nie tylko szansa na zdobycie nowej, przydatnej,  wiedzy, ale też indeksów na
renomowane  uniwersytety  w  Polsce.  Na  zwycięzców  olimpiady  czekają  indeksy  z  11  uczelni  w  tym
Uniwersytetu  Warszawskiego,  KUL,  czy  Uniwersytet  Gdański.  Kilkadziesiąt  innych  uczelni  dla  finalistów
olimpiady  przygotowało  dodatkowe  punkty  przy  rekrutacji.  Warto  też  przypomnieć,  że  laureaci  zmagań
centralnych otrzymają laptopy, tablety i czytniki e-book dla każdego ucznia reprezentującego daną szkołę. 
Warto  się  pospieszyć,  bo  zostało  kilka  dni  na  zgłoszenie  szkoły  do  olimpiady.  Ostateczny  termin  to  15
listopada. Regulamin olimpiady i karty zgłoszeń dostępne są na stronie www.zus.pl/edukacja. Zgłoszenia do
olimpiady szkół z województwa śląskiego przyjmowane w Oddziale ZUS w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 45,
41-500 Chorzów. Informacji w tym zakresie udziela Barbara Muc, koordynator ds. komunikacji społecznej i
edukacji, tel. (32)349 06 22 lub 502 009 200, email: barbara.muc@zus.pl
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