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Oddział w Chorzowie 

 
 
 
 
 

2019/2020 
IV edycja projektu edukacyjnego ZUS 

 

 

Szanowni Państwo 

Dyrektorzy, Pedagodzy, Wychowawcy 

szkół podstawowych województwa śląskiego 

 

serdecznie zapraszamy do udziału w 4 edycji projektu edukacyjnego „Projekt  
z ZUS”. 
 

 „Projekt z ZUS” to projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych, 
 nasz projekt gości w szkołach od 2016 r., 

 do tej pory w „Projekcie z ZUS” wzięło odział blisko 15 tysięcy uczniów, 
 zaletą projektu jest to, że można go przeprowadzić w każdym momencie (przez cały 

rok szkolny), 

 projekt dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są używane na danym 

etapie kształcenia, 

 ta wiedza będzie niezbędna uczniom (pracownikom młodocianym) w świadomym 

podejmowaniu ważnych decyzji na rynku pracy,  

 materiały dydaktyczne do lekcji o ubezpieczeniach społecznych przygotowaliśmy  

z metodykiem nauczania, 

 uczniowie mają możliwość uczestnictwa w konkursie, 
 pracą konkursową może być film, plakat lub komiks, który wyjaśnia, dlaczego 

ubezpieczenia społeczne są ważne. 
 
Co oferujemy 

Do dyspozycji szkół, zupełnie bezpłatnie są dostępne pakiety edukacyjne dla nauczycieli 
zawierające:  

 scenariusz lekcji,  

 prezentację,  

 kilkuminutowy film, 

 karty projektu i arkusze ocen. 
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Zapraszamy do udziału w 4 edycji „Projektu z ZUS”. Zgłoszenia szkół prosimy kierować:  
 

Bielsko-Białej: 
 monika.willmann@zus.pl  

telefonicznie pod numerami: 33 825 22 16, 502 008 917 
Częstochowa: 

 paulina.grygielska@zus.pl 
telefonicznie pod numerami: 34 368 93 16, 665 090 588 

Chorzów: 
 izabela.jakubek@zus.pl 

telefonicznie pod numerami: 32 34 90 714, 501 696 397 
Rybnik: 

 justyna.marszalek-switlik@zus.pl 
telefonicznie pod numerami: 32 439 11 65, 502 001 216 

 Miroslawa.Piekorz@zus.pl 
telefonicznie pod numerami: 32 327 40 36, 502 009 167 
zakres terytorialny dot. szkół z Tych i Pszczyny 

Sosnowiec: 
 Adriana.Miroslawska@zus.pl 

telefonicznie pod numerami:  32 368 34 87, 727 690 481 
Zabrze: 

 sonia.pierscinska@zus.pl, 
telefonicznie pod numerami: 32 277 86 73, 502 009 849 

 katarzyna.witusik@zus.pl 
telefonicznie pod numerami: 32 277 89 96, 502 009 834 

 
Niezbędne informacje o projekcie „Projekt z ZUS” dostępne są: 

 na stronie www.zus.pl/edukacja 
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