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MISJA MINIPRZEDSIĘBIORSTWA  
Największym celem, jaki sobie postawiliśmy jest działanie w sposób, 

który ułatwi i uatrakcyjni życie naszej  

szkolnej społeczności.  

 

 

 

Wierzymy, że dzięki odrobinie dobrych chęci i wysiłku, uda się nam 

stworzyć obraz młodego, aktywnego człowieka, któremu zależy na 

dobru wspólnym.   

Nasza aktywność służy idei, że uczciwa praca na rzecz innych daje 

ogromną satysfakcję. 



PRODUKTY 

Głównymi produktami naszej firmy 
są:  

Niezwykłe, zawierające wakacyjne 

zdjęcia naszych szkolnych kolegów, 

foto kalendarze na rok 2012  

Pamiątkowa Księga Absolwentów  

 I LO w Zielonej Górze 

Oprócz tego prowadzimy szkolny 
punkt ksero z możliwością 
bindowania i termobindowania po 
bezkonkurencyjnych cenach, 
wypożyczalnię i sklep z przyborami 
szkolnymi i artykułami papierniczymi.  

 



WYPOŻYCZALNIA , SKLEP, DRUKOWANIE, KSEROWANIE 

 Punkt ksero mieści się na najwyższym 
piętrze budynku szkoły i czynny jest 
codziennie. To właśnie tutaj uczniowie mogą 
wydrukować, bądź skserować cenne notatki 
z lekcji. Posiadamy dwie drukarki: 
atramentową i laserową, których używamy w 
zależności od oczekiwań klienta. To, co nas 
wyróżnia to cena, jakość i miła obsługa. W 
końcu to nasi koledzy, więc zależy nam na 
ich zadowoleniu z udzielanych przez 
uczniowską firmę „Papirus” usług. 

 

 I Liceum Ogólnokształcące cechuje się 
liczną ilością olimpijczyków, którzy 
potrzebują schludnej i profesjonalnie 
wyglądającej pracy na olimpiadę. 
Posiadając dobrej jakości sprzęt możemy 
zagwarantować im perfekcyjne bindowanie i 
termobindowanie. Mieścimy się w budynku 
szkoły, dzięki czemu zawsze i szybko 
uczniowie mogą liczyć na naszą pomoc. 

W naszej wypożyczalni i sklepie 
dysponujemy podstawowym i 
niezbędnym do szkolnej egzystencji 
sprzętem takim jak: długopisy, 
kalkulatory, cyrkle, linijki, teczki, zeszyty 
etc.  
Dzięki naszej działalności upiekło się 
niejednemu zapominalskiemu uczniowi, 
który wyszedł  z opresji poprzez 
wypożyczenie jednego z zestawów, bądź 
zakup niezbędnego przyboru.  
Zestawy są wypożyczane wielokrotnie, co 

sprawia,  
że jest to przyjazne dla środowiska.  



KALENDARZ 2012 I ZŁOTA KSIĘGA ABSOLWENTÓW 

 Chcąc wykorzystać talent 
naszych uczniów, 
zorganizowaliśmy 
konkurs fotograficzny, w 
którym wyłoniliśmy 12  
najlepszych zdjęć. 
Zwycięskie prace 
umieszczone zostały  w 
kalendarzu na rok 2012. 
Oryginalność produktu 
polega na tym, że jest to 
uiszczenie pracy i 
zaangażowania szkolnej 
społeczności. Kalendarz 
był przygotowany, 
redagowany i drukowany 
przez pracowników firmy.  

 Pewnego dnia, podczas 
rozmowy o zakończeniu roku 
szkolnego dla klas trzecich 
narodził się pomysł stworzenia 
pamiątkowej księgi 
absolwentów. Chcieliśmy 
utrwalić szkolne wspomnienia 
tegorocznych maturzystów. 
Wymagało to od nas dużego 
nakładu pracy, czasu i 
kreatywności, ale udało się. 
Teraz pozostaje nam mieć 
nadzieję, że zdjęcia, opisy i 
reportaże z życia szkoły nie raz i 
nie dwa przywołają uśmiech na 
twarzach naszych starszych 
kolegów. 





PROMOCJA I SPRZEDAŻ 
By wzbudzić zainteresowanie 

uczniów i nauczycieli 
przygotowaliśmy kampanię 

reklamową. 

Z ekologicznych materiałów 
stworzyliśmy iście egipską scenerię: 
wykonaliśmy palmę i piramidę, które 

umieszczone zostały na szkolnym 
hallu. Pośród nich przechadzała się, 

przebrana za Kleopatrę, jedna z 
naszych pracownic, promując w ten 

sposób ofertę „Papirusa”. Akcja 
wzbudziła duże zainteresowanie 
firmą, dzięki czemu zyskaliśmy 

nowych klientów.  
Na terenie szkoły zostały także 

zawieszone plakaty reklamujące 
naszą działalność. 



NASZE SUKCESY 
           Od chwili otwarcia miniprzedsiębiorstwa szczycimy  

się dobrą renomą i dużym zainteresowaniem, 
zorganizowaniem pracowników i miłą atmosferą panującą 

w zespole. Posiadamy stałych klientów, ale wciąż 
pozyskujemy nowych interesantów i sposobów na 
pozyskanie ich zaufania. Pomimo stałych zysków  

z drukowania i wypożyczania sprzętu naszym największym, 
jak dotąd, osiągnięciem był kalendarz  

na rok 2012. Teraz z determinacją i ogromnym 
zaangażowaniem tworzymy  

Pamiątkową Księgę Absolwentów,  

po której spodziewamy się kolejnego sukcesu 

 i powodu do dumy. 


