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1. Czym jest platforma internetowa „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”? 

 
Platforma internetowa  „Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” 
jest innowacyjnym produktem wypracowanym przy współudziale uczestników  
projektu  „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
Użytkownikami platformy internetowej „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”  są: 

 uczniowie uczestniczący w programie „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” 

 nauczyciele uczestniczący w programie „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. 
 

2. Wymagania w zakresie oprogramowania  
 

Do poprawnej obsługi platformy internetowej „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”  www.praktycznaekonomia.edu.pl wymagany jest system 
operacyjny z rodziny Windows, Linux lub Mac OS X wraz z jedną z popularnych 
przeglądarek internetowych, np:  Firefox 11+, Chrome 17+,  Internet Explorer 8.0+. 
Przeglądarki powinny być wyposażone w dodatki umożliwiające prezentację materiałów  
w formacie Flash oraz PDF. 
 

3. Dostęp do platformy internetowej „Szkoła praktycznej ekonomii – 
młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” 

 
3.1. Rejestracja użytkowników platformy 

 
Platforma internetowa „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”  
ma charakter otwarty i jest dostępna nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych 
uczniów oraz nauczycieli  liceów i techników. Korzystanie z wszystkich zasobów 
Platformy wymaga dokonania rejestracji do programu „Młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”.  
 

3.2. Procedura rejestracji ucznia do programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” i 
logowanie ucznia na Platformie  

 
Rejestracji ucznia na platformie internetowej „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo” dokonuje nauczyciel – opiekun młodzieżowego 
miniprzedsiębiorstwa. Podczas rejestracji generowane są w systemie hasła dla uczniów 
uczestniczących w programie „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Nauczyciel przekazuje 
wygenerowane hasła swoim uczniom. 
 
Logowanie ucznia możliwe jest na stronie głównej platformy: 
 

 loginem ucznia  jest numer PESEL  

 hasło dostępu wygenerowane jest przez system. 
. 
 

http://www.praktycznaekonomia.edu.pl/
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Platforma posiada mechanizm odzyskiwania hasła poprzez przycisk Zapomniałeś hasła?  
Po uruchomieniu tej funkcji i wpisaniu adresu e-mail na ten adres automatycznie 
przesyłana jest informacja przypominająca hasło. 
 

3.3. Procedura rejestracji miniprzedsiębiorstwa do programu „Młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo”  

Procedura rejestracji młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa przebiega w dwóch etapach: 
 
I etap obejmuje czynności nauczyciela po zalogowaniu się na Platformie. 
 
Nauczyciel: 

 wpisuje proponowaną nazwę miniprzedsiębiorstwa w panelu nauczyciela  

 wypełnia tabelę z danymi wspólników młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa 

 wskazuje dyrektora naczelnego. 
 
II etap obejmuje następujące czynności ucznia - dyrektora naczelnego 
młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa po zalogowaniu się na Platformie. 
 
Dyrektor naczelny: 

 w zakładce Miniprzedsiębiorstwo wybiera podzakładkę dane podstawowe 

 obowiązkowo wpisuje przedmiot działalności młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa 
oraz wysokość kapitału założycielskiego 

 fakultatywnie wpisuje adres e-mail i strony internetowej młodzieżowego 
miniprzedsiębiorstwa oraz nazwiska konsultantów 

 zapisuje wprowadzone dane. 
 
Rejestrację młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa należy przeprowadzić najpóźniej do 30. 
listopada.  
 

4. Struktura platformy internetowej „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo”  

 
Platforma internetowa „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” 
składa się z trzech części:  

 część ogólnodostępna  

 część dla zalogowanych nauczycieli  

 część dla zalogowanych uczniów . 
 

          
5. Struktura i zasoby platformy internetowej „Szkoła praktycznej ekonomii – 

młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” – zakładka Miniprzedsiębiorstwo  
 

5.1. Funkcje zakładki Miniprzedsiębiorstwo  dostępne dla zalogowanych uczniów  
w panelu zarządzania młodzieżowym miniprzedsiębiorstwem 

 
Po zalogowaniu się uczeń uzyska dostęp do panelu ucznia, w którym wyświetla się jego 
imię i nazwisko, klasa, nazwa pełnionej funkcji  oraz informacje o młodzieżowym 
miniprzedsiębiorstwie, którego jest wspólnikiem: 
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- numer ewidencyjny młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa nadany przez 
  system  
- nazwa młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa 
- data zarejestrowania młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa 
- liczba wspólników młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa 
- liczba złożonych raportów z działalności młodzieżowego 
  miniprzedsiębiorstwa oraz data przesłania do koordynatora programu 
  ostatniego raportu z działalności młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa. 

 
Do dyspozycji wspólników są następujące zakładki dostępne w panelu ucznia: 
 

 Dane podstawowe:  
 

Tu dyrektor naczelny młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa: 
- kończy procedurę rejestracji młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa poprzez 
zapisanie przedmiotu działalności oraz wysokości kapitału założycielskiego 
młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa. 
 

Tu należy: 
- pobrać akt rejestracji młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa w formie pliku pdf  
- umieścić opracowane wcześniej logo/logotyp młodzieżowego 
miniprzedsiębiorstwa  
w formacie JPG, dla którego określono maksymalny rozmiar pliku - 1 MB 
- umieścić opracowaną wcześniej wizytówkę młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa 
w formie prezentacji ppt, dla której określono maksymalny rozmiar pliku - 20 MB) 

 
Tu można: 

- dokonać w razie konieczności zmiany funkcji wspólnika młodzieżowego  
miniprzedsiębiorstwa  (wyboru funkcji dokonuje się z rozwijalnej listy w tabeli  
z danymi wspólników). 

 

 Druki i umowy:  
 

Tu uczeń ma do dyspozycji druki niezbędne do założenia i prowadzenia młodzieżowego 
miniprzedsiębiorstwa oraz wzory umów: 
 

- Zgłoszenie ucznia/uczennicy do programu 
- Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w programie 
- Lista obecności na zebraniu wspólników 
- Umowa miniprzedsiębiorstwa 
- Umowa najmu lokalu użytkowego 
- Umowa darowizny. 

 
Wszystkie dokumenty niezbędne do założenia i prowadzenia młodzieżowego 
miniprzedsiębiorstwa dostępne są dla zalogowanych uczniów do pobrania w formie plików 
pdf.  
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 Finanse – program „Finanse” do prowadzenia dokumentacji finansowej 
młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa – jego opis i funkcje przedstawia  
Instrukcja stosowania  programu "Finanse" dla nauczycieli i uczniów 
uczestniczących w programie "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo". 
 

 Biznesplan – generator biznesplanu - jego opis i funkcje przedstawia Instrukcja 
stosowania generatora biznesplanu dla nauczycieli i uczniów uczestniczących  
w programie "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo". 
 

 Raporty – generator miesięcznych raportów młodzieżowego  miniprzedsiębiorstwa. 
Dyrektor naczelny wypełnia na platformie raport z działalności młodzieżowego 
miniprzedsiębiorstwa za miniony miesiąc do 15. następnego 
miesiąca. 

 
5.2. Menu boczne zakładki Miniprzedsiębiorstwo  

 

 Vademecum dla ucznia – poradnik, jak założyć i prowadzić miniprzedsiębiorstwo.  
 

Materiały zawarte w  Vademecum dla ucznia posłużyły m.in. do opracowania  instrukcji 
Jak założyć i prowadzić młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo  - dla uczniów i nauczycieli 
uczestniczących w programie "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo". 
 
Vademecum dla ucznia zawiera następujące rozdziały: 

 
Czym jest młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo? 
Wspólnicy miniprzedsiębiorstwa 
Struktura organizacyjna miniprzedsiębiorstwa 
Przedmiot działalności miniprzedsiębiorstwa 
Jak założyć miniprzedsiębiorstwo? 
Jak zarejestrować miniprzedsiębiorstwo? 
Finansowanie działalności 
Miniprzedsiębiorstwo rozpoczyna działalność 
Dokumentowanie działalności finansowej 
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
Rozliczenia z radą rodziców 
Raporty miesięczne 
Miniprzedsiębiorstwo kończy działalność 
Przykład. 
 

 Instrukcja – Jak założyć i prowadzić młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo –  
tu uczeń  znajdzie pełny tekst instrukcji Jak założyć i prowadzić młodzieżowe 
miniprzedsiębiorstwo  - dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w programie 
"Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo". 
 

 Moja przyszłość zawodowa – psychozabawa - tu uczeń ma możliwość 
wypełnienia testu kompetencji menedżerskich i przedsiębiorczych w wersji 
interaktywnej. Test składa się z pięćdziesięciu pytań, które pomogą zbadać 
predyspozycje ucznia do pełnienia roli menedżera-przedsiębiorcy. 
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Platforma internetowa  „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” 
pozwoli uczniom samodzielnie dochodzić do wiedzy i nowych umiejętności związanych  
z prowadzeniem  działalności gospodarczej. Zaproponowane materiały edukacyjne będą  
z pewnością pomocą dla uczniów w rozwiązywaniu problemów, jakie niesie ze sobą  
to niezwykłe doświadczenie – prowadzenie własnej firmy.  Nauka przez działanie pozwoli 
poradzić sobie uczniom z problemami w sytuacjach typowych, a to z kolei pomoże 
rozwiązywać problemy niestandardowe, jakich uczniowie wiele spotkają w swoim 
dorosłym życiu. 
 
Wszystkim użytkownikom Platformy życzymy POWODZENIA!  
 


