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PIERWSZE SPOTKANIE 

 W tym roku szkolnym działalność spółdzielni uczniowskiej wznowiliśmy już w 

październiku, rozpoczynając pracę od naboru uczniów chcących zaangażować  się i aktywnie 

uczestniczyć w życiu szkoły. Wyznaczone osoby pod przewodnictwem opiekunki zachęcały do 

zasilenia naszych szeregów. Duża ilość uczniów wykazała zainteresowanie, więc już po kilku 

dniach zostało zorganizowane pierwsze spotkanie, na którym wszyscy bliżej się poznaliśmy  

i pomimo różnicy wieku odnaleźliśmy wspólny język oraz zdeterminowaliśmy się do działania. 

Dlatego też na początku wyłoniliśmy radę naszej spółdzielni. Następnie przydzieliliśmy każdemu 

z członków zadania, które należy pełnić przez najbliższy miesiąc. Wykorzystując formę “burzy 

mózgów” narodziły się pierwsze pomysły takie jak: kiermasz ozdób bożonarodzeniowych, 

zorganizowanie konkursów i ich sfinansowanie, spotkanie się uczniów na wieczorku filmowym.  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     SKLEPIK SZKOLNY 
 
 Jak w poprzednich latach, tak i w tym roku szkolnym prowadzony jest sklepik w naszej 

placówce, w którym pracują uczniowie należący do 

spółdzielni. Uczniowie sprzedający zmieniają się co 

miesiąc, aby każdy chętny mógł poznać tajniki zawodu 

sprzedawcy i być może w przyszłości zdecydować się na 

wybór takiej pracy. Oczywiście nad wszystkim czuwa nasza 

niezrównana opiekunka Pani Aniela. Dzięki niej zawsze 

wychodzimy na prostą i świetnie sobie radzimy. Stawiamy 

przede wszystkim na zdrową żywność. Produkty, które 

sprzedajemy mają obniżoną zawartość cukru, a paskudnej coli i chipsów u nas nie znajdziesz. 

Woda, batony zbożowe i chrupki to nasza specjalność! 

  

KIERMASZ OZDÓB BOŻONARODZENIOWYCH 

 

    Na jednym ze spotkań spółdzielni postanowiliśmy 

zorganizować kiermasz ozdób bożonarodzeniowych. Sprzedawaliśmy  

wykonane przez nas ozdoby i dekoracje świąteczne. Zarobione 

pieniądze mieliśmy zamiar przeznaczyć na przeprowadzenie 

konkursu i sfinansowanie nagród dla zwycięzców. Udało się! Byliśmy 

niesamowicie dumni z naszej akcji. Nasze koleżanki i koledzy chętnie 

kupowali rękodzieła oraz 

zachwalali całe przedsięwzięcie, 

co niesamowicie nas motywowało i dodawało skrzydeł. Do 

kiermaszu włączyli się również nauczyciele.    Zapewne 

niejeden stroik zdobił ich stoły podczas rodzinnych 

spotkań. 

 

 



NASZ SUKCES 

 Spółdzielnia Uczniowska Grosik została wyróżniona w konkursie Krajowej 

Rady Spółdzielczości w Krakowie w konkursie pt.: „W oknie szkoły”. 

 W czasie naszej aktywnej działalności w szkole nie 

zapominaliśmy też o pielęgnowaniu dobrych relacji między członkami 

spółdzielni. Dlatego chcieliśmy zorganizować spotkanie integracyjne 

przed tegorocznymi feriami. Niestety nauczanie zdalne pokrzyżowało 

nasze plany. Nie tylko musieliśmy wstrzymać się ze spotkaniem, lecz także na jakiś 

czas zawiesić działalność szkolnego sklepiku. Dostosowując się do minionej sytuacji 

przeprowadziliśmy zaplanowany konkurs pod nazwą    ,,Zdrowe stwory” w formie zdalnej.    Na 

nasze szczęście sytuacja dość szybko wróciła do normy i już po feriach zimowych mogliśmy 

wrócić do szkoły. Obecnie kontynuujemy działalność stacjonarnie. 

KONKURS ,,ZDROWE STWORY” W RAMACH AKCJI    ,,ŻYJ ZDROWO 

I KOLOROWO” 

 Każdy z nas wie, że zdrowe odżywiane ważne jest w życiu codziennym, dlatego też jako 

spółdzielnia zachęcamy do spożywania większej ilości owoców  

i warzyw, zawierających potrzebne nam przede wszystkim 

witaminy i minerały. Dlatego ogłosiliśmy akcje pn.: ,,Żyj zdrowo i 

kolorowo”, w ramach której    zorganizowaliśmy konkurs pt. 

,,Zdrowe stwory”. Polegał on na stworzeniu ,,Zdrowego Stwora” 

z warzyw lub owoców. Wszystko odbywało się w formie zdalnej, 

dlatego też należało nagrać filmik obrazujący wykonanie stwora 

„od początku do końca” oraz wykonać zdjęcie efektu 

końcowego.      Konkurs cieszył się 

dużym zainteresowaniem wśród 

uczniów i na konkursowy e-mail 

wpłynęło mnóstwo prac. Ciężko było 

wybrać najlepsze, lecz na szczęście pomogło nam w tym szkolne jury. 

    

   

 



SPOTKANIE INTEGRACYJNE 

 Po zakończeniu ferii udało nam się wreszcie spotkać, by miło i 

wesoło spędzić czas oraz połączyć przyjemne z pożytecznym. Podczas 

wspólnych zabaw i gier planszowych omawialiśmy dalsze plany rozwoju i 

działania naszej spółdzielni.  

 

 

 

POKAZ MODY EKOLOGICZNEJ 

Ekologia jest również ważna w obecnych czasach, dlatego 

postanowiliśmy zorganizować w naszej szkole ,,Pokaz mody 

ekologicznej”. Każda klasa miała za zadnie przygotować strój męski i żeński używając tylko 

materiałów nadających się do recyklingu np. papierowych artykułów, starych płyt, puszek itp. 

Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością. Pierwsze trzy miejsca w 

poszczególnych kategoriach otrzymały nagrody ufundowane przez naszą 

spółdzielnię. 



                  

 

 

 

SPOTKANIA Z PANIĄ DIETETYK 

 

Współpracujemy także z Panią dietetyk, która na spo-

tkaniach uświadamia nas, co jemy oraz pokazuje nam 

jak żyć zdrowo. Między innymi zobrazowała jaką za-

wartość cukru mają  niektóre produkty spożywcze, a 

przede wszystkim napoje gazowane typu cola, sprite 

czy fanta i co może nas spotkać w przyszłości, jeśli w 

naszej 

codzien-

nej diecie 

znajdą 

się owe produkty.  

    

 

 

 



Wciąż mamy wiele pomysłów, które jako organizacja uczniowska 

zamierzamy zrealizować w przyszłości. 


