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PRZEKSZTAŁCENIE KLASY W FIRMĘ MŁODZIEŻOWĄ 

Cele przekształcenia klasy w firmę młodzieżową: 

 Utworzenie określonej struktury 

w klasie, zwiększającej szansę na 

osiąganie sukcesów grupowych; 

 Kreowanie umiejętności liderskich, 

umiejętności organizacyjnych, 

uczenie podejmowania zadań 

i solidnego ich wykonywania;  

 Budowanie kultury organizacji, 

współpracy, rzetelnej pracy wśród młodzieży. 

 

Zakładanie Firmy Młodzieżowej: 

1) wybór nazwy Firmy oraz podpisanie Aktu notarialnego, który konstytuuje grupę zadaniową/ firmę 

młodzieżową. Jest to bardzo ważny moment, symboliczny, ponieważ młodzi ludzie oraz nauczyciel 

zawierają z sobą umowę społeczną, a od momentu podpisania Aktu notarialnego mogą na siebie liczyć 

w  realizacji zadań firmy.  

2) opracowanie i zatwierdzenie Regulaminu organizacyjnego. Firmą kieruje dwuosobowy zespół, prezes i 

wiceprezes. Stanowią oni zarząd firmy. Najlepiej jest podzielić firmę na działy, odpowiadające 

zainteresowaniom młodzieży, np.: dział teatralny, medialny, historyczny, kulinarny, animacyjny. Na czele 

każdego działu stoi szef działu. Należy pamiętać, że wszyscy członkowie grupy powinni zostać przypisani 

do któregoś działu. W regulaminie niezwykle ważna jest część poświęcona określeniu Karty Kultury firmy, 

czyli wewnętrznego zbioru norm i zasad.  

Przykładowa struktura organizacyjna: 
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3) Planowanie. W pierwszych dwóch tygodniach od utworzenia Firmy Młodzieżowej powinien powstać 

Semestralny Program działania opisujący wszystkie podejmowane w semestrze zadania, rozpisane dla 

wszystkich działów. Na bazie Semestralnego programu działania powstają plany taktyczne. 

Kryteria dobrego zadania semestralnego: 

 dobrze uzasadnione, zrozumiałe przez uczniów; 

 ambitne i realne do osiągnięcia; 

 angażujące całą klasę – wykonanie podzielne na wiele osób; 

 różnorodne – pobudzające zainteresowania; 

 atrakcyjne; 

 mające określony efekt końcowy. 

 

Bardzo ważne jest, aby w trakcie semestru nie zmieniać koncepcji 

zadania semestralnego, zwłaszcza jeżeli młodzież jest 

zmotywowana do działania i zaangażowała się w jego realizację! 

  

Realizując zadanie semestralne, warto też pamiętać o następujących elementach: 

 Dobry pomysł – podstawowym warunkiem przygotowania dobrego i ciekawego zadania 

semestralnego jest jego dobre przemyślenie; zadanie powinno być zgodne z celami Firmy oraz 

zainteresować wszystkich odbiorców. 

 Planowanie – „Nic nie planując, planujesz zaniedbanie”; poszczególne etapy przygotowywania 

zadania semestralnego powinny być bardzo dobrze zaplanowane: od reklamy, poprzez powitanie 

gości, przebieg finału, zakończenie i pożegnanie aż po ewaluację; każde zadanie powinno być 

rozpisane w planie taktycznym. 

 Właściwe przygotowanie zadania semestralnego: 

 reklama – powinna  być trafna, oryginalna i zwracająca uwagę; 

 dekoracja oraz przygotowanie sali – dekoracja powinna odpowiadać charakterowi 

przygotowanego finału, podobnie jak sala, np. odpowiednie ułożenie krzeseł i stolików; 

 powitanie gości – przedstawienie się, powitanie wszystkich na sali, przedstawienie 

przebiegu finału oraz jego założeń, wytłumaczenie zasad uczestniczenia w inicjatywie; 

 prowadzenie finału – czuwanie nad całością przedsięwzięcia, wprowadzanie miłej 

atmosfery, zachęcanie wszystkich do działania, dawanie przykładu, jak się dobrze bawić;  

 zakończenie – podziękowanie wszystkim za dobrą zabawę oraz za zaangażowanie. 

 Ewaluacja – „przegląd” zadania semestralnego pod względem mocnych i słabych stron. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu: marta.szaro@fsd.lublin.pl 

  

mailto:marta.szaro@fsd.lublin.pl
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Akt Notarialny 

W dniu …………………………. r. zostaje założona firma ………………………………… 
   (nazwa firmy) 

z siedzibą …………………………………………………………………………………… 
         (nazwa szkoły)

 

Członkowie firmy: 

 

1 …………………………………………………. 16 …………………………………………………. 

2 …………………………………………………. 17 …………………………………………………. 

3 …………………………………………………. 18 …………………………………………………. 

4 …………………………………………………. 19 …………………………………………………. 

5 …………………………………………………. 20 …………………………………………………. 

6 …………………………………………………. 21 …………………………………………………. 

7 …………………………………………………. 22 …………………………………………………. 

8 …………………………………………………. 23 …………………………………………………. 

9 …………………………………………………. 24 …………………………………………………. 

10 …………………………………………………. 25 …………………………………………………. 

11 …………………………………………………. 26 …………………………………………………. 

12 …………………………………………………. 27 …………………………………………………. 

13 …………………………………………………. 28 …………………………………………………. 

14 …………………………………………………. 29 …………………………………………………. 

15 …………………………………………………. 30 …………………………………………………. 

 

Misją naszej firmy jest: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpisy członków firmy:      Podpis wychowawcy: 
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Regulamin organizacyjny 

firmy ……………………….. 

                 (nazwa firmy) 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

Regulamin organizacyjny firmy ………………………………………………………... określa: 

1) opis struktury organizacyjnej, 

2) zadania poszczególnych komórek organizacyjnych /osób/ w firmie, 

3) zadania kierownictwa firmy, 

4) zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań przez poszczególne osoby /komórki/. 

 

Opis struktury organizacyjnej 

§ 2 

Strukturę organizacyjną firmy tworzą: 

1) Wychowawca: ………………………… 

2) Zarząd firmy: Prezes: …………………………, Wiceprezes: ………………………… 

3) Działy (grupy zainteresowań) 

A) ………………………… 

B) ………………………… 

C) ………………………… 

 

Ogólne normy i zasady firmy /Karta Kultury/ 

§ 3 

1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………… 

Podpis Prezesa            Podpis Wychowawcy 
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Plan Taktyczny 

Firmy ……………………………………………………………………………… 
(nazwa firmy) 

Działu ……………………………………………. 

Na okres …………………………………………………………………………. 

 

Zadania główne Zadania szczegółowe 
 

Osoba/data Ocena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      Podpis Prezesa                                                                                                                          Podpis szefa działu 
 
 

 


