Podstawy Przedsiębiorczości – B. Wojtasiak 01.06.20r

Zadanie dla chętnych
Jest to zadanie przeznaczone dla wszystkich uczniów klas I ,II ,III ( NIEOBOWIĄZKOWE) , którzy chcą
np .poprawić swoją ocenę.
Termin oddania 10.06.20r środa. Po tym terminie nie będę sprawdzała przysyłanych prac.
Odpowiedź musi zawierać obliczenia.

1) Ile wynosi cena usługi o wartości 52.00 zł , gdy doliczymy podatek VAT23%?

2)Ile wynosi składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto 2600.00zł jeżeli stanowi
ona 18.71% tego wynagrodzenia ?

3)Oblicz cenę brutto towaru wiedząc, że cena netto wynosi 12.00zl a podatek VAT na ten towar to 8
%.

4)Zakład mechaniki pojazdowej zaciągnął kredyt w banku. Spłacono 70% zadłużenia co wyniosło
2730,00 zł.
Ile wynosił cały kredyt?

KLASY Ic , d.
Temat: Rozmowa kwalifikacyjna.
Na tzw.interview zapraszane są osoby, które przeszły pozytywną ocenę ich aplikacji zawodowych
(CV, list motywacyjny).
Jest to bardzo stresujący moment w rekrutacji ponieważ CV lub list motywacyjny przygotowujemy
spokojnie w domu a w przypadku rozmowy spotykamy się bezpośrednio z pracodawcą
Już od samego początku bardzo ważne jest zrobienie tzw, dobrego pierwszego wrażenia.
Jak należy przygotować się do rozmowy:

*ubierz się klasycznie, bez szaleństw a przede wszystkim czysto( uwaga dotyczy także włosów ,
paznokci itp.)
*utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą
*na pytania odpowiadaj zwięźle i konkretnie
*znaj swoje mocne i słabe strony ( najlepiej związane z rodzajem pracy, o którą się starasz)
*przygotuj sobie kartkę papieru, na której wypisz podpowiedzi np .dlaczego akurat Ty nadajesz się na
to stanowisko ( wypisz swoje umiejętności), określ swoją wizję (pomysły) stanowiska, pomyśl o
wysokości swojego wynagrodzenia ( zbierz informacje o przeciętnej płacy na tym stanowisku),co
wiesz o firmie , w której starasz się o pracę itp.

Czego nie należy robić:
*spóźniać się
*przerywać rozmówcy
*krytykować poprzedniego pracodawcę (możesz trafić na znajomego lub rodzinę rozmówcy) lub
szkoły , którą kończyłeś ( pomniejszasz wartość swojego wykształcenia)
*zachowywać się zbyt nonszalancko (swobodnie) np.żuć gumę, zakładać wysoko nogę na nogę.
*nadużywać frazesów , banałów np. marzyłem/am o pracy w tej firmie od dzieciństwa
*odpowiadać pytaniem na pytanie
*nie zaniżać własnej samooceny (lepiej się pochwalić niż roztrząsać własne wady)
PAMIĘTAJ! Nie musisz odpowiadać na pytania dotyczące Twojej prywatności np. wyznawana religia,
poglądy polityczne ,orientacja seksualna, w przypadku kobiet czy i kiedy zajdę w ciążę itp.

KLASY II a ,b c
Temat: Roczne rozliczenie podatku dochodowego.
Każdy kto legalnie uzyskuje przychody, dochody, posiada majątek musi rozliczyć się z Urzędem
Skarbowym.
Każdemu podatnikowi przysługuje kwota wolna od podatku ustalana na dany rok podatkowy informacje o jej wielkości można uzyskać w US.
Wielkość podatku dochodowego zależy od stawki podatkowej.
Ulgi podatkowe można odliczyć w przypadku podatku od osób fizycznych:
*od dochodu – z tytułu np. darowizny, kosztów ponoszonych na leczenie (renciści)

*od podatku –z tytułu wychowywania dzieci.
Innym rodzajem ulgi podatkowej jest opodatkowanie przysługujące małżonkom oraz osobom
samotnie wychowującym dzieci.
Rodzaje formularzy podatkowych to PIT37 oraz załącznik PIT0 ( odliczenia od dochodu i podatku).
Pracodawca może rozliczyć pracownika , na jego życzenie ale tylko wtedy gdy uzyskuje on dochód
tylko u tego pracodawcy.
Pracodawca ma obowiązek wydać każdemu pracownikowi PIT11,w którym są zawarte informacje o
jego przychodach, dochodach ,kosztach i wielkości wpłaconego zaliczkowo podatku.
Rozliczyć się należy do 30.04 roku następnego za rok ubiegły.

Temat:KLASY IIIa ,b , c.

Temat:Bezrobocie w gospodarce rynkowej. Bezrobotny absolwent.
Bezrobocie na rynku pracy występuje gdy:
Podaż pracowników > od popytu na pracę tych pracowników ( tworzą ją pracodawcy)
Wielkość bezrobocia mierzy się tzw. stopą bezrobocia
S =[ liczba bezrobotnych : zasoby siły roboczej (aktywni zawodowo + zasoby siły
roboczej)]x 100%
Bezrobocie tzw. naturalne (niegroźne dla gospodarki) to 5% -na 100 pracujących mamy 5
bezrobotnych.
Bezrobocie np. 24% oznacza , że na 100 pracujących 24 osoby nie pracują.
BEZROBOTNY to osoba w wieku 18-65 lat , nie pracująca ,gotowa podjąć pracę w pełnym wymiarze
godzin, nie ucząca się w systemie dziennym, nie osiągająca dochodów, nie posiadająca gospodarstwa
rolnego, zarejestrowana w Urzędzie Pracy.
Głównymi przyczynami bezrobocia są zmiany strukturalne w gospodarce np. przechodzenie z
przemysłu ciężkiego (górnictwo) na nowe technologie oraz recesja czyli kryzys gospodarczy.

BEZROBOTNY ABSOLWENT
Jest to status osoby, która nie pracuje po ukończeniu szkoły w ciągu 1 roku od daty jej ukończenia i
jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy.

Rejestrując się w UP bezrobotny zyskuje ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązki bezrobotnego:
*przyjmowanie oferowanej pracy
*”odhaczanie się” czyli poświadczanie gotowości do pracy
*informowanie UP o ewentualnym zatrudnieniu
*informowanie UP o uzyskiwanych dochodach, zmianie danych osobowych

Prawa bezrobotnego:
*skorzystanie z doradztwa zawodowego
*udział w organizowanych przez UP stażach pracy
*Udział w bezpłatnych szkoleniach nadających nowe kwalifikacje
*skorzystanie z niskooprocentowanego kredytu na rozpoczęcie działalności gospodarczej

