
Warszawa, 7 czerwca 2018

Szanowni Państwo.

mam zaszczyt pogratulować Państwu, że Państwa szkoła  została wyróżniona w ogólnopolskim Rankingu 
Szkół  Kompetencji  Przyszłości  pod  patronatem  Minister  Edukacji  Narodowej  oraz  Ministerstwa 

Przedsiębiorczości i Technologii.

Serdecznie  zapraszam  dyrekcję  szkoły,  nauczycieli  przedsiębiorczości  oraz  wszystkich  zaangażowanych  

w  sukces  na  uroczysta  Galę.  Podczas  wydarzenia  dyrektorzy  wszystkich  wyróżnionych szkół  odbiorą 
dyplom Szkoły Kompetencji Przyszłości,  a najlepsze 20 szkół otrzyma dyplomy z rąk najwyższych władz 

państwowych na scenie głównej.

Ranking został opublikowany jako dodatek specjalny w papierowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita w dniu 

7  czerwca  2018  r.  Pełna  wersja  Rankingu  oraz  szczegółowe  informacje  są  dostępne  pod  adresem 

www.ranking.zwolnienizteorii.pl .

Ranking powstał  na podstawie wyników Państwa uczniów w olimpiadzie projektów społecznych "Zwolnieni  

z Teorii*. W roku szkolnym 2017/18 ponad 8 tysięcy uczniów z 900 szkół średnich zainicjowało swoje projekty. 

W efekcie  w  całej  Polsce  zostało  zrealizowanych  prawie  300  projektów.  Patronat  medialny  objął  dziennik 

Rzeczpospolita, a Partnerami Rankingu są Google i Allegro.

Ranking  docenia  dokonania  Państwa  uczniów,  którzy  udowodnili,  że  potrafią  się  odnaleźć  w  praktycznym 

działaniu,  często osiągając efekty godne najwyższego uznania,  realnie wpływające na ich społeczności.  To 

zupełna nowość względem dotychczasowych rankingów opierających się o wyniki uczniów z matur i olimpiad, 

które  sprawdzają  przede  wszystkim  wiedzę  teoretyczną  Ranking  powstał,  by  zwrócić  uwagę  na  potrzebę 

stworzenia  młodzieży  miejsca  i  okazji  do  rozwinięcia  umiejętności  praktycznych,  takich  jak  zarządzanie 

projektem, rozwiązywanie problemów, czy praca w zespole. To kompetencje przyszłości, które pozwolą młodym 

nie tylko lepiej poradzić sobie na rynku pracy, ale też założyć własną firmę.

Jeszcze raz gratuluję Państwu wyróżniających się uczniów oraz, przede wszystkim, stworzenia im warunków do 

rozwoju  praktycznych  kompetencji.  Już dziś  zapraszamy  do  kolejnej  edycji  Rankingu  Szkół  Kompetencji 

Przyszłości, która powstanie za rok na podstawie wyników uczniów biorących udział w olimpiadzie "Zwolnieni 

z Teorii” 2018/19.
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