Podstawy przedsiębiorczości - B. Wojtasiak 11.05.20r

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !
Dla wszystkich klas Ic,d, IIa b c IIIa b c.

1) Sprawdź swoje oceny na e-dzienniku ( z PP). NIE BĘDĘ INFORMOWAQĆ KTO MA A KTO NIE MA
OCENY Z ODPOWIEDZI .
2) Jeżeli nie masz żadnego stopnia z odpowiedzi ( rubryczka z literką o ) to musisz odpowiedzieć na
podane niżej pytania ,obowiązkowo - za brak odpowiedzi wstawię 1.
3) Jeżeli masz choć jedną ocenę z odpowiedzi to odpowiedź na pytania jest jest dobrowolna ,dla
tzw. chętnych w celu np. poprawienia oceny - za brak odpowiedzi nie wstawiam 1.
4)TERMIN ODDANIA ZADANIA 28.05.20r do godz. 14.00 (mailowo lub formie kartki na adres
Cechu lub osobiście do szkoły).
PYTANIA:
1) Wymień swoje 2 mocne( zalety) i 2 słabe strony (wady).
2)Jak nazywa się instrument , przysługujący prawnie klientowi, którym może on skutecznie walczyć z
nieuczciwym sprzedawcą lub producentem?
3) Który podatek w Polsce stanowi największy wpływ do budżetu państwa?
4) Rozwiń skrót PKB, podaj jego definicję i wyjaśnij o czym on nas informuje.
5) Które z poznanych ubezpieczeń , funkcjonujących w Polsce, są obowiązkowe a które dobrowolne
gdzie je płacimy (do jakiej firmy)?
6) Prawo popytu i podaży- podaj przykład sytuacji, w której przy wzroście cen rośnie też popyt.

NOTATKI LEKCYJNE:
KLASY I d , c
Temat: Rynek pracy.

Praca jest to świadome wytwarzanie dóbr i usług w celu zaspokojenia potrzeb człowieka.
Poszukiwanie satysfakcjonującej pracy jest dość trudnym a nieraz żmudnym zadaniem.

Aktywne poszukiwanie pracy polega na:
1) Rozpoznaniu rynku pracy – głównie lokalnego ale także krajowego lub zagranicznego.
W obecnych czasach należy wykazać się mobilnością czyli gotowością do przemieszczania się
,stosując zasadę – TAM DOM GDZIE PRACA.
2) Określenie swoich predyspozycji ( co umiem robić) i możliwości zawodowych (wykształcenie,
kwalifikacje, doświadczenie zawodowe).
3) Poszukiwanie potencjalnych pracodawców :
Źródła ofert pracy:
*media ( Internet, TV, prasa ,czasem radio)
*Urząd Pracy
*ogłoszenia np. w witrynach okiennych sklepów
* znajomi, rodzin
*bezpośredni kontakt z pracodawcą (odwiedzanie firm ).
4) Nawiązanie kontaktu z pracodawcą (aplikacje zawodowe) i osobiste zaprezentowanie siebie
(rozmowa kwalifikacyjna).

Aplikacje zawodowe są to dokumenty charakteryzujące kandydata na pracownika:
*CV
*list motywacyjny
*świadectwa ukończenia szkół
*świadectwa nabytych kwalifikacji
*dyplomy, wyróżnienia
Referencje czyli opinia poprzedniego pracodawcy o Tobie ( nie jest obowiązkowa)

Temat:Poszukiwanie pracy- CV.
Z realizacją tego tematu związane są pewne wymagania:
*CV będzie sprawdzane na ocenę do dziennika (jest to 2 praca domowa z PP)
*CV napisane będzie tak jakbyś ukończył/a obecną szkołę oraz miał/a zdane egzaminy zawodowe
*Dane osobowe podawane w CV, oprócz imienia i nazwiska ( i klasy ) nie muszą być prawdziwe

*CV musi być napisane na kartce papieru A4 lub 2X A5 ułożone obok siebie ,napisane wyraźnie,
ciemnym długopisem lub wydrukowane i przesłane drogą elektroniczną na mój mail. Zdjęcie CV
należy wykonać starannie , nie bokiem ani „do góry nogami”. Wykonywane przez Was zdjęcia
notatek są czasem bardzo trudne do odczytania poza tym odpowiedź gdy jest podzielona na części
( na wielu stronach) to bardzo utrudnia odczytanie zapisu. CV można zanieść także bezpośrednio
do szkoły ( do „pudła” przed sekretariatem).
Oceny za CV będę wstawiać do e-dziennika, nie będę wysyłać maili. Maila wyślę tylko wtedy jeżeli
nie będę mogła odczytać przesłanego przez Was CV.
TERMIN oddania CV 28.05.20r do godz. 15.00.
*CV może być napisane odręcznie lub drukowane, na kartce papieru A4, proszę pamiętać o estetyce
pracy. Jeżeli CV oddajemy do pracodawcy – musi być wydrukowane!
* CV może mieć różną formę graficzną ale informacje w nim zawarte muszą zawierać ściśle określone
treści.
*W razie wątpliwości proszę o pytania na mail-u.
*TERMIN ODDANIA CV – do 28.05.2020r do godz.14.00
CV- Curriculum Vitae (przebieg życia – dotyczy życia zawodowego)- jest to dokument zawierający
informacje o Twoich danych osobowych, wykształceniu, zdobytych kwalifikacjach niekoniecznie
związanych z nauką w szkole, doświadczeniu zawodowym itp.

CV (lub CURRICULUM VITAE )

DANE OSOBOWE
*imię, imiona ( te co są w dowodzie lub akcie urodzenia) , nazwisko ( tu wpisujemy swoje prawdziwe
imię i nazwisko oraz klasę , w przypadku pracodawcy klasę oczywiście pomijamy)
*adres do korespondencji (zwykły lub mail-owy)
*telefon kontaktowy
*data urodzenia ( miejsce nie jest wymagane)

WYKSZTAŁCENIE
Tutaj nie wpisujemy szkoły podstawowej i gimnazjum ( to nie są szkoły , które nadają kwalifikacje a
tylko takie wpisujemy do CV.W przyszłości jeżeli będziesz miał/a ukończone więcej szkół wpisywanie
zaczynamy od tej najpóźniej ukończonej.

*pełna nazwa szkoły, którą ukończyłeś ( znajdziesz na stronie CECH, nie stosujemy skrótów), tu
możesz podać lata przebywania w szkole
*zdany egzamin zawodowy w zawodzie………………………………………………, tu możesz podać rok zdania
egzaminu.
Jeżeli egzaminu nie zdałeś nie pisz o tym.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Tu wpisujemy, tak jak w przypadku wykształcenia , te najpóźniej zdobyte.
*odbyłem/am 3-letnią praktykę zawodową w zawodzie………………………………, w ………..( tu wymień
pełną nazwę firmy) ……………….jako pracownik młodociany

DODATKOWE KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOSCI
W tym punkcie staramy się pisać prawdę ( mogą nas sprawdzić czy rzeczywiście to umiemy).
Tu wpisujemy np. uzyskanie prawa jazdy (kategoria) ,obsługę komputera ( zakres) , obsługa wózków
widłowych itp..W przypadku języka obcego ,jeżeli nie masz się czym pochwalić to nic nie pisz ale jeżeli
znasz jakiś język przynajmniej w stopniu komunikatywnym to załóż nowy akapit JĘZYKI OBCE i tam się
pochwal
ZAINTERESOWANIA
Ten akapit nie jest obowiązkowy ale możesz go wypełnić bo czasem zainteresuje to pracodawcę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji ( ta klauzula jest
obowiązkowa w CV!!!)
Własnoręczny podpis (nie na komputerze!!!)
KLASY II a,b,c
Temat: Podatki bezpośrednie cz.I.
1)Podatek bezpośredni dochodowy:
* od osób fizycznych–płacony od dochodu ( przychody – koszty = dochód/strata), ten sposób
opodatkowania nazywany jest także opodatkowaniem na zasadach ogólnych.
PODMIOT PODATKU-osoba fizyczna nie posiadająca osobowości prawnej ( osoby prywatne, małe
firmy)
PRZEDMIOT PODATKU- dochód

PODSTAWA OPODATKOWANIA- wartość przedmiotu podatku
STAWKA PODATKOWA – wyrażana% ,17% lub 32% od podstawy opodatkowania.


Od osób prawnych- płacony od zysku (dochodu) (przychody – koszty = zysk/strata),
nazywany czasem podatkiem CIT

PODMIOT PODATKU- osoby fizyczne posiadające osobowość prawną ( duże firmy)
PRZEDMIOT PODATKU- zysk
PODSTAWA OPODATKOWAMIA – wyrażana w % ,19% od zysku

KLASY III a,b,c
Temat: Poszukiwanie pracy – CV
Temat ten był już opracowany w zeszłym tygodniu.
Czekam na Wasze CV , termin: 28.05.20r ,czwartek, godz.15.00.

