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ORGANIZATORZY KONKURSU 

Ogólnopolski Konkurs na najlepiej pracującą Spółdzielnię Uczniowską w kraju 

o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej organizowany jest przez: Krajową Radę 

Spółdzielczą i Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. 

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie Spółdzielnie Uczniowskie w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych w kraju. 

2. Spółdzielnia Uczniowska przygotowuje i przesyła sprawozdania ze swej 

działalności do dnia 30 września 2020 roku. 

3. Prace konkursowe, które wpłyną po 30 września 2020 roku nie będą podlegały 

ocenie. 

 

Sprawozdanie powinno zostać przygotowane według następujących zasad: 

1. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Uczniowskiej składa się wg 

załączonego wzoru.  

Sprawozdanie zawiera: 

I. Informacje wstępne: Nazwa Spółdzielni Uczniowskiej, rok powstania, nazwa 

i adres szkoły, oznaczenie, czy szkoła należy do kategorii szkół podstawowych czy 

ponadpodstawowych, liczba uczniów w szkole, liczba członków spółdzielni 

uczniowskiej, nazwisko/a opiekuna/ów SU, powiat i województwo, w którym ma 

siedzibę szkoła, dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za złożenie 

sprawozdania. 

II. Informacje dotyczące form działalności Spółdzielni Uczniowskiej, 

III. Informacje dotyczące działalności samorządowej Spółdzielni (opis działania 

organów spółdzielni w tym: liczba zebrań zarządu, Rady Nadzorczej, opis przebiegu 

Walnych Zgromadzeń, etc.). 

IV. Prowadzone działania (opis podejmowanych inicjatyw z uwzględnieniem działań 

dotyczących ekologii, promowania zdrowego trybu życia, akcje charytatywne, etc.). 

V. Informacje o wynikach działalności gospodarczo-finansowej spółdzielni. 
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VI. Informacje na temat współpracy z innymi organizacjami w szkole oraz 

środowiskiem lokalnym (instytucjami, firmami, spółdzielniami dorosłych, 

samorządem, etc.).  

2. Do sprawozdania należy dołączyć dodatkowe materiały (np. w formie 

tradycyjnych kronik czy prezentacji i materiałów multimedialnych) potwierdzające 

dane zawarte w sprawozdaniu. 

3. Nie należy przesyłać materiałów dotyczących innego okresu niż oceniany. 

4. Do sprawozdania należy także dołączyć potwierdzenie wykonania zadań 

i podejmowanych działań (np. przez dyrekcję szkoły lub/i Terenową Radę SU). 

 

OCENA KONKURSU: 

 Prace są oceniane w dwóch kategoriach: 

1. Spółdzielnie Uczniowskie działające nie dłużej niż 3 lata. 

2. Spółdzielnie Uczniowskie o stażu powyżej 3 lat. 

 

Jury na podstawie dostarczonej dokumentacji SU oceniać będzie całokształt pracy 

spółdzielni uczniowskich, w tym: 

1. różnorodność prowadzonych działań; 

2. tzw. uspółdzielczenie (ilu jest członków spółdzielni uczniowskiej w stosunku do 

liczby uczniów w szkole) oraz ilu nowych członków przystąpiło do spółdzielni 

w roku szkolnym; 

3. działalność społeczno-wychowawczą i kulturalno-oświatową na rzecz szkoły 

i środowiska; 

4. działalność Organów Spółdzielni (WZ, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej 

i Zarządu SU); 

5. kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania; 

6. kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystania 

wypracowanej nadwyżki finansowej, prowadzenie Szkolnej Kasy Oszczędności 

(SKO) jako jednej z form działania Spółdzielni; 

7. propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym; 

8. udział członków SU w działalności na rzecz rozwoju turystyki, rekreacji 

i krajoznawstwa;  

9. współpraca z innymi organizacjami szkolnymi oraz lokalną społecznością; 
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10. udział w różnych formach aktywności /konkursy, akcje, wydarzenia szkolne 

i lokalne, etc./. 

 

Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 

 wyniki działalności gospodarczo-finansowej /obroty, zysk/; 

 prowadzoną działalność proekologiczną oraz związaną z promocją zdrowego  

sposobu życia; 

 prowadzoną działalnością charytatywną/dobroczynną. 

 

Ocena działalności spółdzielni odbywać się będzie według załączonej karty 

punktowej. 

 

NAGRODY 

Najlepsza Spółdzielnia Uczniowska otrzyma puchar Krajowej Rady Spółdzielczej 

i nagrodę rzeczową. 

Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymają również Spółdzielnie Uczniowskie, które 

weszły do finału konkursu.   

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań konkursowych należy przesyłać do 

30 września 2020 roku na adres: 

Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej 

ul. Szlak 65, 31-153 Kraków 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 października 2020 r. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu 
z przyczyn niezależnych od nich. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym 
momencie trwania Konkursu. 

5.  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów 
konkursu. 

 

 

Organizatorzy  
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Załącznik nr 1 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ  

W ZAKRESIE WYKONANIA ZADAŃ OCENIANYCH W KONKURSIE  

NA NAJLEPIEJ DZIAŁAJĄCĄ SPÓŁDZIELNIĘ UCZNIOWSKA W KRAJU 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020O PUCHAR 

KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ 

I.  Informacje wstępne 

Nazwa Spółdzielni Uczniowskiej  

Rok powstania  

Liczba członków  

Nazwa szkoły  

Liczba uczniów  

Adres szkoły (ulica)  

Miejscowość, Kod  

województwo  

Typ szkoły1  

Nazwisko i imię opiekuna/ów SU  

Dane kontaktowe: e-mail  

Dane kontaktowe: telefon  

 

II. Informacje dotyczące form działalności Spółdzielni Uczniowskiej2 

Forma działania Opis 

  

  

III. Informacje dotyczące działalności samorządowej Spółdzielni 

                                                           
1
Wpisać właściwe np. szkoła podstawowa 

2
 W tabeli należy wpisać wszystkie prowadzone przez Spółdzielnie działania, zarówno zarobkowe jak 

i inne. Działanie i opis sposobu jego realizacji np. działanie - propagowanie idei spółdzielczych, 

działanie - konkursy wiedzy o spółdzielczości, akcje charytatywne, działania promocyjne, integracyjne 

itd. Na opis konkretnych działań i rezultatów osiąganych jest miejsce w IV punkcie. 
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Walne Zgromadzenia (liczba odbytych 
spotkań i opis ich przebiegu) 
 

 

Rada Nadzorcza (opis pracy i sposobu 
dokumentowania działalności) 

 

Komisja Rewizyjna (opis pracy i 
sposobu dokumentowania działalności) 

 

Zarząd (opis pracy i sposobu 
dokumentowania działalności) 
 

 

Opis sposobu pozyskiwania nowych 
członków do Spółdzielni Uczniowskiej 

 

Liczba członków przyjętych do 
Spółdzielni w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

 

IV. Prowadzone działania (opis konkretnych zadań inicjatyw, akcji, które zostały 

wykonane przez spółdzielnię oraz udział w imprezach, konkursach, spotkaniach 

etc.)3 

Zadanie, inicjatywa, akcja, udział 

w konkursach, wydarzeniach, 

etc. 

Opis 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                           
3
 Należy podać konkretne inicjatywy prowadzone przez Spółdzielnię i opisać poszczególne działania z 

podaniem daty lub okresu wykonywanych zadań oraz wynikach jakie przyniosły te działania oraz jaki 
% członków Spółdzielni Uczniowskiej był zaangażowany w działanie np.  
– została zorganizowana zbiórka makulatury od września do grudnia zebrano 100 kg makulatury, 
otrzymane środki przeznaczono na zakup karmy dla zwierząt w schronisku. Wszyscy członkowie 
Spółdzielni Uczniowskiej włączyli się do akcji 
- zorganizowano konkurs rysunkowy w maju, w którym wzięło udział 100 uczniów. Konkurs 

zorganizowało 10-ciu członków Spółdzielni Uczniowskiej itp. 
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V. Informacje o wynikach działalności gospodarczo- finansowej spółdzielni 

Obroty za rok obrotowy4  

Wypracowany zysk  

Fundusz udziałowy    

Fundusz zasobowy  

 

VI. Informacje na temat współpracy z innymi organizacjami w szkole oraz 

środowiskiem lokalnym 

Organizacja/ firma/instytucja Zakres współpracy 

  

  

  

  

 

 

Podpis opiekuna/ów       Podpis Zarządu SU 

………………………………     …………………………… 

 

Oświadczenie 

WYPEŁNIA NAUCZYCIEL - OPIEKUN: 

Ja niżej podpisany …………………..………………………..………………………, 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru 

telefonu oraz adresu e-mail przez Krajową Radę Spółdzielczą i Fundację Rozwoju 

Spółdzielczości uczniowskiej w celu organizacji i realizacji „Ogólnopolskiego 

konkursu na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską w kraju o Puchar Krajowej 

Rady Spółdzielczej” oraz w celu archiwalnym 

miejscowość……………..…..., dnia ……………….. 

        ________________________ 

         podpis nauczyciela-opiekuna 

 

                                                           
4
 Zgodnie ze składanym sprawozdaniem 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych opiekuna-nauczyciela spółdzielni 

uczniowskiej  

Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i Krajowa Rada Spółdzielcza wypełniając obowiązki 

informacyjne towarzyszące zbieraniu danych osobowych określone w art. 13 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) podają następujące 

informacje: 

1. Administratorem danych osobowych są organizatorzy: Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej z 

siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65; tel.: 12 631 42 29, e-mail: frsu@frsu.pl oraz Krajowa Rada 

Spółdzielcza z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 1, tel.: 22 827 13 16, e-mail: krs@krs.org.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji konkursu oraz w celu archiwalnym. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora. 

5. Dane przechowywane będą w czasie niezbędnym do wykonywania przez Administratora obowiązków 

wynikających ze zgłoszenia. 

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo: 

1. Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; 

2. Sprostowania swoich danych, 

3. Usunięcia danych osobowych; 

4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

6. Przenoszenia danych osobowych; 

7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8. Cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

9. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów 

informatycznych oraz chronione będą zgodnie z wymogami rozporządzenia. 

10. Dane osobowe nie będą profilowane ani przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej 

Artykuł 6 Zgodność przetwarzania z prawem 

1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony 
jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej 
liczbie określonych celów; 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby 
fizycznej; 

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów 
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 
osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach 
realizacji swoich zadań. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną  

miejscowość………………….., dnia …………………….. 

         ________________________ 

          podpis 
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Załącznik nr 2 

 

KARTA PUNKTOWA W KONKURSIE NA NAJLEPIEJ DZIAŁAJĄCĄ 

SPÓŁDZIELNIĘ UCZNIOWSKĄ W KRAJU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020                   

O PUCHAR KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ 

Lp. Zakres Punktacja 

1 Różnorodność prowadzonych działań 1-25 

2 Uspółdzielczenie (jaki % uczniów szkoły należy do 
spółdzielni) 

1-10 

3 Działalność społeczno-wychowawcza i kulturalno-
oświatowa na rzecz szkoły i środowiska 
 

1-5 

4 Działalność Organów Spółdzielni (WZ, Rady Nadzorczej, 
Komisji Rewizyjnej i Zarządu SU); 

1-10 

5 Kształtowanie umiejętności zespołowego działania i 
gospodarowania; 

1-5 

6 Kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego 
wykorzystania wypracowanej nadwyżki finansowej, 
prowadzenie Szkolnej Kasy Oszczędności (SKO) jako 
jednej z form działania Spółdzielni; 

0-5 

7 Propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym 1-5 

8 Udział członków SU w działalności na rzecz rozwoju 
turystyki, rekreacji i krajoznawstwa.  
 

1-5 

9 Współpraca z innymi organizacjami szkolnymi oraz lokalną 
społecznością. 
 

1-10 

10 Udział w różnych formach aktywności /konkursy, akcje, 
wydarzenia/. 

1-10 

 

Dodatkowe punkty zostaną przyznane za: 

Lp.  Punkty 

1 Wyniki działalności gospodarczo - finansowej /obroty, zysk/ 1-5 

2 Prowadzoną działalność proekologiczną oraz związaną z 
promocją zdrowego sposobu życia 

0-10 

11 Działalność charytatywna  0-5 

12 Działalność na rzecz środowiska lokalnego 0-5 

 

 


