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STOWARZYSZENIE PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
zbudowało unikalny w skali całego kraju system edukacyjny, zgodny 
z założeniami reformy wdrażanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

W systemie tym wyróżniono dwie główne ścieżki: jedną od gimnazjum 
poprzez liceum do wyższych studiów w Wyższej Szkole Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie, założonej przez SPP oraz drugą - po Liceum do 
Policealnego Studium Zawodowego o specjalnościach dostosowanych do 
potrzeb rynku. 

Cechami charakterystycznymi tego systemu są: 
- pragmatyczne zorientowanie na kształcenie na tych kierunkach zawo
dowych, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarki rynkowej
- wprowadzanie do procesu dydaktycznego szkół, aktywnych metod
nauczania poprzez pełną informatyzację szkół i uczelni, dostęp uczniów do
światowych zasobów wiedzy (biblioteka + powszechny dostęp do sieci
lnternet) ,- programy multimedialne
- system stypendialny dla uczniów, słuchaczy i studentów gwarantujący
pełne pokrycie kosztów kształcenia zdolnej i pracowitej młodzieży, speł
niającej wysokie wymagania stawiane przez nauczycieli, wykładowców,
pracowników naukowo-dydaktycznych
- powiązanie z wieloma ośrodkami zagranicznymi umożliwiające zasto
sowanie sprawdzonych tam już metod dydaktycznych, co pozwala na za
chowanie standardów europejskich i światowych, a także daje możliwość
kontynuowania edukacji w krajach Unii Europejskiej i USA
- praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, które
stanowią główny element kształcenia zorientowanego na zdobywanie
umiejętności zawodowych.

Celem całego systemu edukacyjnego SPP jest stworzenie unikalnego w skali 
kraju Centrum, zapewniającego kompleksowe kształcenie, dopasowane do 
wysokich wymagań stawianych polskiemu społeczeństwu u progu wejścia do 
Unii Europejskiej. 
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CECHY SYSTEMU EDUKACYJNEGO 

promowanie młodych talentów 
wybitnie uzdolnieni młodzi uczniowie przez cały okres swojej edukacji od 
gimnazjum aż do ukończenia studiów otrzymują stypendium ufundowane 
przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania 

wyselekcjonowana i doskonale przygotowana kadra dydaktyczna 

wysoki poziom nauczania 
oparty na najnowszych technikach przekazywania wiedzy 

program nauczania dostosowany do potrzeb ucznia zdolnego 
nauczanie problemowe, indywidualny tok nauczania, konsultacje pozalekcyjne, 
program monitorowany przez zespoły metodyczne 

Internet jako narzędzie nauczania 

bogate zaplecze dydaktyczne 
zestawy multimedialne dla nauczycieli każdego przedmiotu na każdym 
poziomie nauczania, dostęp do sal i laboratoriów komputerowych 
w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania 

poszerzony program nauczania języków obcych 
międzynarodowe certyfikaty ICC oraz LCCI, zagraniczne obozy językowe 

wymiana uczniów 
z zaprzyjaźnionymi szkołami z krajów Unii Europejskiej 

absolwenci gimnazjum i liceum mogą przechodzić na wyższy poziom 
edukacji bez postępowania kwalifikacyjnego 



GIMNAZJUM 
STOWARZYSZENIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Gimnazjum rozpoczęło działalność edukacyjną 1 września 1999 roku. Jest szkołą niepubliczną 

o uprawnieniach szkoły publicznej. Za naczelny cel pracy gimnazjum uznaje wszechstronny rozwój

ucznia w sferze społecznej, emocjonalnej, intelektualnej. Szkoła przygotowuje uczniów do dalszej

nauki dając podstawy do wykształcenia przyszłej elity intelektualnej. Kandydaci wyłaniani są

spośród absolwentów szkół podstawowych, którzy posiadają świadectwa z wyróżnieniem lub są

laureatami konkursów przedmiotowych. Najzdolniejsi otrzymują stypendia oraz środki finansowe

na zakup pomocy naukowych. Absolwenci gimnazjum przyjmowani są do Liceum SPP poza

postępowaniem kwalifikacyjnym.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
STOWARZYSZENIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Liceum Ogólnokształcące założone w 1992 roku jest jedną z najdłużej działających niepublicznych 

szkół na terenie województwa podkarpackiego. Liceum realizuje nauczanie w oparciu o profil 

informatyczno-matematyczny, wzbogacony o autorskie programy nauczania z języka angielskiego, 

niemieckiego, informatyki, wprowadzenia do biznesu oraz retoryki. Oferuje opiekę doskonałej kadry 

dydaktycznej, indywidualny tok nauczania dla najzdolniejszych. Uczniowie od lat zdobywają 

międzynarodowe certyfikaty językowe International Certificate Conference i London Chamber of 

Commerce and lndustry. Kandydaci wyłaniani są spośród laureatów olimpiad i konkursów 

przedmiotowych oraz tych, którzy ukończyli szkołę podstawową z wyróżnieniem. Najlepsi 

uczniowie otrzymują stypendia pokrywające czesne oraz dodatkowo środki finansowe na pomoce 

naukowe. Patronat nad Liceum sprawuje Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, dbając o rozwój 

uzdolnionej młodzieży m.in. poprzez udostępnianie infrastruktury dydaktycznej, opiekę naukową 

przy realizacji zajęć edukacyjnych i kół przedmiotowych. Absolwenci Liceum przyjmowani są do 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania poza postępowaniem kwalifikacyjnym. 

POLl:CEALNE STUDIUM ZAWODOWE 
STOWARZYSZENIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Szkoła niepubliczna, utworzona w 1993 roku, której misją jest przekazywanie szerokiego zakresu 

wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności. Posiada nadane przez kuratora Oświaty 

uprawnienia szkoły publicznej. Kształci wykwalifikowaną kadrę dla potrzeb nowoczesnej 

gospodarki i umożliwia zdobycie atrakcyjnego zawodu. Szkoła prowadzi kształcenie na kierunkach: 

informatyka, ekonomia, rachunkowość, administracja, handel, turystyka i zarządzanie sekre

tariatem. Absolwenci uzyskują tytuł technika w określonym zawodzie. Nauka trwa dwa lata, zajęcia 

odbywają się w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Studium prowadzi kształcenie w Rze

szowie.Jarosławiu, Dębicy, Leżajsku i Zamościu. Absolwenci Studium mogą kontynuować naukę

w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i w Wyższej Szkole Administracji i Zarzą

dzania w Zamościu. 




