
Ogólnopolski  projekt  „Lekcje  z  ZUS”  
realizowany jest pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Założeniem projektu jest 
zapoznanie uczniów szkół ponapodstawowych z ideą ubezpieczeń 
społecznych.  

Informacje przekazywane są młodzieży podczas czterech lekcji prowa-
dzonych przez nauczyciela. Materiały dydaktyczne, zarówno dla 
uczniów, jak i dla nauczycieli, zostały przygotowane przez pracowni-
ków ZUS przy udziale metodyków. Szkoły zainteresowane projektem 
mogą korzystać nieodpłatnie z materiałów dostępnych w formie elek-
tronicznej na  stronie: www.zus.pl., w zakładce: Edukacja z ZUS. 

Uczniowie z tych szkół, w których zostaną przeprowadzone cztery 
„Lekcje z ZUS” będą mogli wziąć udział w olimpiadzie wiedzy 
„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Jeżeli są Pań-
stwo zainteresowani projektem edukacyjnym prowadzonym przez 
ZUS prosimy o kontakt z naszymi koordynatorkami ds. komunikacji 
społecznej i edukacji: 

Informacje i materiały dotyczące projektu są dostępne na stronie internetowej:  

http://www.zus.pl/edukacja/szkoły ponadpodstawowe. 

Magdalena Olejniczak, tel. 61 8416-158, 
e-mail: magdalena.olejniczak@zus.pl 

Hanna Wanat, tel. 61 8745-529,  
e-mail: hanna.wanat@zus.pl  
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Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy do współpracy przy realizacji projektów edukacyjnych, 
których celem jest wykształcenie u młodych ludzi świadomości w zakresie 
ubezpieczeń społecznych. Wiedza na ten temat bardzo im się przyda w doro-
słym życiu. 

Ogólnopolski  „Projekt  z  ZUS”  

zaczęliśmy realizować w szkołach gimnazjalnych. Od ubiegłego roku szkolnego staramy się 
zainteresować tematem ubezpieczeń społecznych również uczniów szkół podstawowych. 

Eksperci ZUS, przy współpracy metodyków, przygotowali materiały dla nauczycieli 
(scenariusz lekcji, prezentację, karty projektu, arkusze ocen) potrzebne podczas prowadze-
nia Projektu.  

„Projekt z ZUS” zakłada przeprowadzenie przez nauczyciela jednej lekcji, podczas której 
omawiane są zasady powszechnego systemu ubezpieczeń obowiązującego w Polsce oraz 
zależności między wysokością wpłacanych składek a kwotą wypłacanych świadczeń. Zada-
niem uczniów, przystępujących do projektu, będzie przygotowanie, w grupach, materiału 
promującego ubezpieczenia społeczne (plakat, komiks, film). 

„Projekt z ZUS” stanowi uzupełnienie, realizowanego od kilku lat projektu, „Lekcje 
z ZUS”, skierowanego do uczniów szkół ponadpod-
stawowych. Oba projekty edukacyjne cieszą się du-
żym zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli.  
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