
DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ VZÓR 

ORAZ SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

Działania Spółdzielni Uczniowskiej  VZÓR i Szkolnego Koła Wolontariatu,                       

prowadzone będą w ramach realizacji projektu edukacyjnego pt.: 

 „Od wiedzy poprzez działanie, do pogłębionej refleksji nad potrzebą służby. 

Wychowanie poprzez działanie – wspólny projekt Spółdzielni Uczniowskiej Vzór i Szkolnego 

Koła Wolontariatu – poprzez służbę i pracę dla dobra drugiego, bardziej potrzebującego 

człowieka, do odkrywania siebie.” 

 

Działania 

Projekty 

Eventy 

Uroczystości 

Termin 

realizacji 

 

Szkolne Koło Wolontariatu 
Spółdzielnia 

Uczniowska Vzór 

Wrzesień 

Nowy rok – Nowe 

szanse – Nowe 

możliwości! 

wrzesień 2017 Zapisy do Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

Zapisy do Spółdzielni 

Uczniowskiej Vzór. 

Każdemu potrzebny 

jest Pokój -

Kultywowanie 

tradycji 

BohaterON – 

Pamiętamy, 

dziękujemy – Kartka 

dla Powstańca. 

wrzesień 2017 Przygotowanie eventu o nazwie: 

„Włącz historię – List 

niedokończony napisany przez 

uczniów ZSM do wybranego 

Powstańca.” 

Napisanie i wysłanie kliku słów 

zaadresowanych do wybranego 

Powstańca Warszawskiego. 

Przygotowanie eventu            

o nazwie: „Włącz 

historię – List 

niedokończony napisany 

przez uczniów ZSM do 

wybranego Powstańca.” 

Napisanie i wysłanie 

kliku słów 

zaadresowanych do 

wybranego Powstańca 

Warszawskiego. 

Stworzenie wspólnego 

facebookowego 

profilu- 

PRZEDSIĘBIORCZ

OŚĆ W ZSM- 

SPÓŁDZIELNIA I 

WOLONTARIAT. 

cały rok 

(kontynuacja) 

Wykonanie i wybór zdjęć do 

strony facebooka. 

Monitorowanie tej strony, celem 

prawidłowej promocji działań, 

osiągnięć i sukcesów wszystkich 

uczniów. 

Przygotowanie treści, 

prezentacji, filmików                 

i zdjęć, które mają być 

zawarte na stronie 

facebooka. 

„Zeszyt od serca”. 

Zbiórka zeszytów dla 

wrzesień 2017 Zbiórka zeszytów w ramach 

współpracy z Caritas 

Rozdysponowanie 

zebranych zeszytów 



osób potrzebujących. Archidiecezji Poznańskiej. przez Spółdzielnię                    

i Wolontariat dla 

uczniów naszej szkoły                

i Caritas. 

„Żegnaj lato na rok...” wrzesień 2017 Organizacja projektu. 

Przygotowanie wspólnego 

poczęstunku dla uczestników 

oraz przeprowadzenie akcji 

„Jabłko dla każdego…” 

Przygotowanie 

warsztatów dla 

wszystkich członków 

Szkolnego Koła 

Wolontariatu                                     

i Spółdzielni 

Uczniowskiej – 

wypracowanie nowych 

możliwości działania na 

rok szkolny 2017/2018. 

„Z wizytą w Bibliotece 

– spotkanie w naszych 

frapujących 

Podziemiach” 

Organizacja 

spotkania z 

przedstawicielami 

Caritas – możliwości              

i szanse. 

wrzesień 2017 Organizacja zbiórki zeszytów 

dla osób potrzebujących 

wsparcia. Wizyta w siedzibie 

Caritas związana z 

przekazaniem zebranych 

zeszytów. 

Przygotowanie okolicznościowej 

kartki pocztowej ilustrującej 

przebieg spotkani i tematycznej 

zakładki do książki. 

Przeprowadzenie 

spotkania z 

przedstawicielami 

Caritas na temat 

służebnych, 

pomocowych form 

funkcjonowania 

młodzieży w 

społeczności lokalnej, 

dla jednej, wybranej 

klasy pierwszej. 

Przygotowanie 

okolicznościowego 

opowiadania na temat 

instytucji pomocowej. 

Przygotowanie 

okolicznościowej kartki 

pocztowej ilustrującej 

przebieg spotkani i 

tematycznej zakładki do 

książki. 

Październik 

„Czytanie nie od 

święta. Niecodzienna 

biblioteka” 

Międzynarodowy 

Dzień Bibliotek 

Szkolnych. 

październik 

2017 

Udział w organizacji eventów 

tematycznych w Bibliotece 

Miejskiej w Luboniu i 

przygotowanie eventu szkolnego 

o nazwie „Niecodzienna 

biblioteka”. 

W ramach przygotowanego 

Organizacja eventu 

szkolnego „Niecodzienna 

biblioteka. - Biblioteka z 

muzyką klasyczną”. 

W ramach 

przygotowanego eventu 

młodzież ZSM stworzy 



eventu młodzież ZSM stworzy 

niedokończone tematyczne 

opowiadanie rozpoczęte przez 

inną klasę. Wybór tematu 

opowiadania dokonany zostanie 

przez przewodniczących 

poszczególnych klas. 

niedokończone 

tematyczne opowiadanie 

rozpoczęte przez inną 

klasę. Wybór tematu 

opowiadania dokonany 

zostanie przez 

przewodniczących 

poszczególnych klas. 

Udział w konkursie dla 

bibliotek szkolnych pt. 

„WARTO 

WIEDZIEĆ, WARTO 

ZOBACZYĆ” 

ogłoszonym przez  
Urząd Marszałkowski 

Woj. Wielkopolskiego. 

Celem konkursu jest 

pogłębienie więzi ze 

środowiskiem, kulturą, 

tradycją oraz pogłębianie 

zainteresowań 

historycznych oraz 

świadomości 

patriotycznej i regionalnej 

uczniów poprzez 

działania nauczycieli 

bibliotekarzy ( I edycja 

pod hasłem „Powstanie 

Wielkopolskie w mojej 

okolicy”). 
 

Październik- 

listopad 2017 

Udział w konkursie poprzez 

wykonanie wielu projektów 

edukacyjnych oraz 

przygotowanie wystawy               

w bibliotece szkolnej pt. 

„Powstanie Wielkopolskie                  

w Poznaniu  i mojej okolicy”. 
 

 

Udział w konkursie 

poprzez wykonanie wielu 

projektów edukacyjnych 

wraz ze Szkolnym 

Kołem Wolontariatu oraz 

wykonanie wystawy                           

w bibliotece szkolnej pt. 

„Powstanie 

Wielkopolskie                        

w Poznaniu  i mojej 

okolicy”. 
 

 

„Dar serca – każdy 

może pomóc” 

Międzynarodowy 

Dzień Walki 

Ubóstwem. 

październik 

2017 

Zbiórka żywności 

przeprowadzona we współpracy 

z Fundacją Restart. 

Przeprowadzenie eventu 

związanego z promocją 

inicjatywy 

zaproponowanej przez 

Fundację Redemptoris 

Missio. 

„Z wizytą w Bibliotece 

– spotkanie w naszych 

frapujących 

Podziemiach” 

Organizacja 

spotkania z 

przedstawicielami 

Fundacji Restart – 

możliwości i szanse. 

październik 

2017 

Przeprowadzenie zbiórki 

żywności wraz z Fundacją 

Restart. Przekazanie zebranej 

żywności Bankowi Żywności. 

Przygotowanie okolicznościowej 

kartki pocztowej ilustrującej 

przebieg spotkani i tematycznej 

zakładki do książki. 

Przeprowadzenie 

spotkania z 

przedstawicielami 

Fundacji Restart na temat 

służebnych, 

pomocowych form 

funkcjonowania 

młodzieży w 

społeczności lokalnej, 

dla kolejnej, wybranej 



klasy pierwszej. 

Przygotowanie 

okolicznościowego 

opowiadania na temat 

instytucji pomocowej. 

Przygotowanie 

okolicznościowej kartki 

pocztowej ilustrującej 

przebieg spotkani i 

tematycznej zakładki do 

książki. 

„Nasza szkoła, nasi 

nauczyciele, Ich 

święto i my”. 

październik 

2017 

Przygotowanie 

okolicznościowych upominków 

dla nauczycieli i pracowników 

szkoły. 

Przygotowanie kart 

okolicznościowych                    

i kwiatów. Przekazanie 

przez wybrane delegacje 

życzeń dla nauczycieli             

i pracowników szkoły. 

ZAŁOŻENIE KOŁA 

NAUKOWEGO – 

MECHATRONY. 

30 październik 

2017 

WYKONANIE 

PLAKATU  

Udział uczniów mających 

pomysł i motywację do 

tworzenia projektów 

technicznych na bazie 

mechtroniki. 

Udział uczniów 

mających pomysł i 

motywację do tworzenia 

projektów technicznych 

na bazie mechtroniki. 

Stworzenie kanału na 

YOUTUBE- 

promującego wyniki 

pracy KOŁA 

TECHNICZNEGO –

MECHATRONY. 

30 październik 

2017 

Pokazanie i promowanie 

działalności uczniów w ramach 

tego koła- PROJEKTY 

TECHNICZNE NA BAZIE 

MECHTRONIKI- FILMY Z 

WYKONANIA 

PROJEKTÓW. 

Pokazanie i promowanie 

działalności uczniów             

w ramach tego koła-  

- PROJEKTY 

TECHNICZNE NA 

BAZIE 

MECHTRONIKI- 

FILMY Z 

WYKONANIA 

PROJEKTÓW. 

„Jak co roku 

pamiętamy”. 

30 -31 

październik 

2017 

Nawiązanie współpracy z jedną 

z poznańskich nekropolii. 

Posprzątanie zaniedbanych 

mogił na jednej z poznańskich 

nekropolii. 

Przeprowadzenie 

okolicznościowego 

eventu „Jak co roku 

pamiętamy”. 

Przygotowanie 

okolicznościowych 

stroików przeznaczonych 

na opuszczone mogiły 

zmarłych. 

Listopad 



„Wolni, kreatywni, 

pomagający – Dzień 

Niepodległości                     

w Zespole Szkół 

Mechanicznych”. 

listopad 2017 Udział przedstawicieli 

Szkolnego Koła Wolontariatu            

w imieninach ulicy Święty 

Marcin. Sprzedaż rogali 

Świętomarcińskich – we 

współpracy z Caritas 

Archidiecezji Poznańskiej. 

Przygotowanie 

okolicznościowych 

biało-czerwonych 

kotylionów, które 

rozdawane będą w czasie 

„Imienin Ulicy Święty 

Marcin”. 

„Wolni, samodzielni, 

niezależni. Dzień 

walki z nałogami”. 

listopad 2017 Udział wolontariuszy Zespołu 

Szkół Mechanicznych w 

obchodach Dnia Walki z 

Paleniem Tytoniu we 

współpracy z Oddziałem 

Oświaty Zdrowotnej i Promocji 

Zdrowia Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Poznaniu. 

Przygotowanie 

tematycznych ulotek na 

temat szkodliwości 

palenia tytoniu i działań 

profilaktycznych 

zapobiegających 

uzależnieniu. 

UDZIAŁ W PROJEKCIE 

OGÓLNOPOLSKIM PT. 
 

„UPOLUJ SWOJĄ 

KSIĄŻKĘ”, 
 

3- 30 listopad 

2017 

Dzięki udziałowi w tym projekcie 

uczniowie za darmo będą mogli 

przeczytać 12 bestsellerowych                        

e-booków  i audiobooków.  
Honorowy Patronat nad nim 

objęło Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. 
 

W ramach projektu otrzymaliśmy 

specjalne plakaty z okładkami              

12 książkowych bestsellerów                   

i kodem QR. 

Dzięki udziałowi w tym 

projekcie uczniowie za 

darmo będą mogli 

przeczytać 12 

bestsellerowych                        

e-booków  i audiobooków.  
 

Honorowy Patronat nad 

nim objęło Ministerstwo 

Edukacji Narodowej. 

 

W ramach projektu 

otrzymaliśmy 

specjalne plakaty                          

z okładkami 12 

książkowych bestsellerów 

i kodem QR. 

Przygotowanie 

ogólnoszkolnego  

projektu czytelniczego-                           

w bibliotece szkolnej  na 

bazie udziału  szkoły w 

ogólnopolskim projekcie 

„Upoluj swoją książkę” 

Koniec 

listopada 2017 

WIECZÓR 

BESTSELLER

OWY                 

W NASZEJ 

BIBLIOTECE 

Przygotowanie biblioteki na 

przyjęcie wielu uczniów do 

realizacji projektu. Przygotowanie 

plakatów reklamujących  i 

zachęcających do udziału                

w projekcie. 

Organizacja eventu  na 

bazie tego projektu w 

bibliotece szkolnej: 

WIECZÓR 

BESTSELLEROWY                 

W NASZEJ 

BIBLIOTECE. 

Nakręcenie filmu 

promującego 

SPÓŁDZIELNIĘ 

UCZNIOWSKĄ 

VZÓR- przez 

Stowarzyszenie na 

Listopad 2017 Pomoc uczniów Szkolnego Koła 

Wolontariatu- sympatyków 

Spółdzielni Uczniowskiej Vzór 

w realizacji tego projektu. 

Udział członków 

Spółdzielni Uczniowskie 

Vzór w filmie oraz 

przygotowanie się do 

udziału. 



rzecz Spółdzielni 

Socjalnych- promocja 

spółdzielni działającej 

w naszej szkole. 

„Zatańcz z nami, 

Dzień Tańca w ZSM – 

Taneczny 

Andrzejkowy Show”. 

listopad 2017 Współ-organizacja „Spotkania 

Andrzejkowego” dla 

podopiecznych Dziennego 

Domu Opieki – Taniec łączący 

pokolenia. 

Przygotowanie 

okolicznościowego 

eventu o nazwie                       

„ Taneczny Andrzejkowy 

Show” . Zorganizowanie 

i udział w warsztatach 

tanecznych 

przeprowadzonych przez 

grupę taneczną Young 

Stars Dance. 

„Z wizytą w Bibliotece 

– spotkanie w naszych 

frapujących 

Podziemiach.” 

Organizacja 

spotkania z 

przedstawicielami 

Dziennego Domu 

Opieki – możliwości                 

i szanse. 

listopad 2017 Współ-organizacja „Spotkania 

Andrzejkowego” dla 

podopiecznych Dziennego 

Domu Opieki. 

Przygotowanie Domu Opieki do 

zbliżającej się zimy. 

Przygotowanie okolicznościowej 

kartki pocztowej ilustrującej 

przebieg spotkani i tematycznej 

zakładki do książki. 

Przeprowadzenie 

spotkania z 

przedstawicielami 

Dziennego Domu Opieki 

na temat służebnych, 

pomocowych form 

funkcjonowania 

młodzieży w 

społeczności lokalnej, 

dla kolejnej, wybranej 

klasy pierwszej. 

Przygotowanie 

okolicznościowego 

opowiadania na temat 

instytucji pomocowej. 

Przygotowanie 

okolicznościowej kartki 

pocztowej ilustrującej 

przebieg spotkani i 

tematycznej zakładki do 

książki. 

„Książka nie na jeden 

raz - Ofiaruj zużytą 

książkę”. 

listopad 2017 Zbiórka używanych książek 

przeznaczonych na kiermasz 

charytatywny. Przeprowadzenie 

kiermaszu charytatywnego 

używanych książek, z których 

dochód przeznaczony zostanie 

na wybrany cel wolontariacki. 

 

Oprawa i organizacja                 

i muzyczna 

przygotowanego eventu. 



Grudzień 

„Mój Przyjaciel jest 

inwalidą. Dzień Osób 

Niepełnosprawnych – 

edukacja włączająca 

w praktyce”. 

grudzień 2017 Przeprowadzenie eventu                          

i przygotowanie spotkania dla 

podopiecznych Warsztatów 

Terapii Zajęciowej. 

Wizyta na WTZ w Luboniu – 

udział we wspólnym projekcie. 

Przygotowanie 

okolicznościowych, 

świątecznych kartek 

przez uczniów 

Spółdzielni Vzór                      

i uczestników 

Warsztatów Terapii 

Zajęciowej, które 

ofiarowane zostaną 

ubogim i bezdomnym 

Miasta podczas spotkania 

wigilijnego. 

Międzynarodowy 

Dzień Wolontariusza. 

grudzień 2017 Okolicznościowy apel, podczas 

którego będą miały miejsce 

podziękowania za szeroko 

rozumianą działalność 

wolontariacką. 

Okolicznościowy apel, 

podczas którego będą 

miały miejsce 

podziękowania za 

szeroko rozumianą 

działalność 

wolontariacką. 

„Biblioteka wśród 

gwiazd – nie tylko do 

15.30.” 

Dzień Książki w ZSM. 

grudzień 2017 Udział w okolicznościowych 

eventach organizowanych przez 

Bibliotekę Miejską w Luboniu. 

Przeprowadzenie 

okolicznościowgo eventu                    

o nazwie „Noc w Podziemiach – 

z klasyką za pan brat – wspólne 

czytanie „Wesela”. 

Przygotowanie                                 

i przeprowadzenie 

okolicznościowgo eventu 

o nazwie „Noc w 

Podziemiach – z klasyką 

za pan brat – wspólne 

czytanie „Wesela”. 

Przeprowadzenie wśród 

młodzieży ZSM 

konkursu „Twój 

kreatywny pomysł na 

okładkę «Wesela»”. 

„Mikołajki po 

staropolsku”. 

grudzień 2017 Zakup słodyczy i obdarowanie 

nimi uczniów ZSM. 

Przygotowanie 

okolicznościowego wystroju 

(holu pierwszego piętra) w 

ramach akcji: „Mikołajki po 

staropolsku”. 

Realizacja projektu: „Słodycze 

od serca”. 

Przeprowadzenie 

okolicznościowego eventu, 

Przeprowadzenie 

okolicznościowego 

eventu, podczas którego 

młodzież ZSM będzie 

mogła zakupić 

świąteczne Mikołaje 

Caritas – we współpracy 

ze Szkolnym Kołem 

Wolontariatu. 

Przeprowadzenie 

przedsięwzięcia                      



podczas którego młodzież ZSM 

będzie mogła zakupić 

świąteczne Mikołaje Caritas, 

które w terminie późniejszym 

ofiarowane zostaną 

podopiecznym wybranego 

Domu Dziecka. 

w ramach akcji : 

„Słodycze od serca”. 

Rozdysponowanie 

słodyczy, które 

ofiarowane zostaną 

dzieciom z wybranego 

Domu Dziecka. 

„Z wizytą w Bibliotece 

– spotkanie w naszych 

frapujących 

Podziemiach” 

Organizacja 

spotkania z 

przedstawicielami 

Warsztatów Terapii 

Zajęciowej – 

możliwości i szanse. 

grudzień 2017 Przeprowadzenie eventu                        

i przygotowanie spotkania dla 

podopiecznych Warsztatów 

Terapii Zajęciowej. 

Wizyta na WTZ w Luboniu – 

udział we wspólnym projekcie. 

Przygotowanie okolicznościowej 

kartki pocztowej ilustrującej 

przebieg spotkani i tematycznej 

zakładki do książki. 

Przeprowadzenie 

spotkania                                  

z przedstawicielami 

Warsztatów Terapii 

Zajęciowej na temat 

służebnych, 

pomocowych form 

funkcjonowania 

młodzieży w 

społeczności lokalnej, 

dla kolejnej, wybranej 

klasy pierwszej. 

Przygotowanie 

okolicznościowego 

opowiadania na temat 

instytucji pomocowej. 

Przygotowanie 

okolicznościowej kartki 

pocztowej ilustrującej 

przebieg spotkania                    

i tematycznej zakładki do 

książki. 

„Przeczytana 

niekoniecznie 

bezużyteczna - kup 

przeczytaną książkę 

za przysłowiową 

złotówkę wspierając 

schronisko dla 

zwierząt”. 

grudzień 2017 Zbiórka i zakup karmy dla 

zwierząt dla wybranego 

schroniska. 

Wizyta w schronisku                              

i przekazanie zebranej karmy. 

Przeprowadzenie eventu, 

podczas którego 

rozprowadzane będą 

zebrane wcześniej 

książki, za przysłowiową  

„złotówkę. Dochód z ich 

sprzedaży przeznaczony 

zostanie na zakup karmy 

dla zwierząt z wybranego 

wcześniej schroniska. 

„Magia pięknych 

Świąt. Wigilia w 

ZSM”. 

Grudzień 2017 Przeprowadzenie kiermaszu 

świątecznego, z którego dochód 

będzie przeznaczony na 

organizację spotkań wigilijnych. 

Przeprowadzenie wśród 

młodzieży zbiórki „Dużych 

Przygotowanie 

świątecznych ozdób 

przeznaczonych na 

kiermasz świąteczny. 

Przygotowanie 

świątecznych paczek dla 



guzików” przeznaczonych na 

stroiki świąteczne. 

Przeprowadzenie wśród 

młodzieży i rodziców zbiórki 

odzieży, która ofiarowana 

zostanie bezdomnym miasta 

Poznania. 

Przeprowadzenie wśród 

młodzieży ZSM zbiórki 

produktu spożywczego, który 

przeznaczony zostanie na 

organizację spotkania 

wigilijnego dla osób 

bezdomnych i samotnych Miasta 

Poznania. 

Udział wolontariuszy w zbiórce 

żywności trwałej w ramach 

współpracy Caritas 

Archidiecezji Poznańskiej. 

Udział wolontariuszy w 

spotkaniu wigilijnym dla osób 

samotnych, bezdomnych i 

ubogich Miasta Poznania na 

MTP. 

Wspólna wizyta w Dziennym 

Domu Opieki Społecznej, 

podczas, której nastąpi 

obdarowanie podopiecznych 

wcześniej przygotowanymi 

stroikami. 

 

uczniów potrzebujących 

wsparcia. 

Organizacja przez 

uczniów spotkania 

wigilijnego dla 

emerytowanych 

nauczycieli i 

pracowników ZSM im 

KEN. 

Przygotowanie 

świątecznych stroików 

dla podopiecznych 

Dziennego Domu Opieki 

Społecznej. 

Przygotowanie                          

i rozprowadzenie 

okolicznościowych 

kartek dla osób 

biorących udział                      

w spotkaniu wigilijnym 

organizowanym przez 

Caritas Archidiecezji 

Poznańskiej (dla stołów 

obsługiwanych przez 

uczniów naszej szkoły). 

Wspólna wizyta                       

w Dziennym Domu 

Opieki Społecznej, 

podczas, której nastąpi 

obdarowanie 

podopiecznych wcześniej 

przygotowanymi 

stroikami. 

 

Styczeń 

„Budujemy 

międzypokoleniowe 

więzi – Seniorzy 

wśród nas.” – Dzień 

Babci i Dziadka. 

styczeń 2018 Okolicznościowe, 

systematyczne wizyty w Domu 

Opieki Społecznej i Domu 

Księży Emerytów, prowadzące 

do rozwoju więzi 

międzypokoleniowej i pamięci o 

osobach starszych i chorych. 

Przekazanie okolicznościowych 

upominków podopiecznym 

domów od uczniów ZSM. 

Przeprowadzenie eventu 

o nazwie „Budujemy 

międzypokoleniowe 

więzi – Seniorzy wśród 

nas” ukazującego 

wartość więzi 

międzypokoleniowej. 

Przygotowanie 

okolicznościowych 

upominków i 



rozprowadzenie ich 

wśród uczniów ZSM. 

Stworzenie możliwości 

przekazania zakupionego 

upominku podopiecznym 

Domu Opieki 

Społecznej. 

„Media i my” – Dzień 

Środków Masowego 

Przekazu. 

styczeń 2018 Organizacja i przeprowadzenie 

wśród uczniów ZSM konkursu 

na multimedialną prezentację 

działań pomocowych 

prowadzonych przez szkołę, 

która wykorzystana zostanie do 

jej promocji i zaprezentowana w 

lokalnych mediach. 

Organizacja i 

przeprowadzenie wśród 

uczniów ZSM konkursu 

na multimedialną 

prezentację działań 

pomocowych 

prowadzonych przez 

szkołę, która 

wykorzystana zostanie 

do jej promocji                            

i zaprezentowana                     

w lokalnych mediach. 

Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. 

styczeń 2018 Udział przedstawicieli w zbiórce 

na terenie miasta Poznania. 

Udział przedstawicieli            

w zbiórce na terenie 

miasta Poznania. 

„Z wizytą w Bibliotece 

– spotkanie w naszych 

frapujących 

Podziemiach” 

Organizacja 

spotkania z 

przedstawicielami 

Domu Opieki 

Społecznej i Domu 

Seniora dla Kapłanów 

– możliwości i szanse. 

styczeń 2018 Wizyta w Domu Opieki 

Społecznej i Domu Seniora dla 

Kapłanów. 

Przeprowadzenie wspólnego 

spotkania i przekazanie 

okolicznościowych upominków 

dla podopiecznych domów. 

Przygotowanie okolicznościowej 

kartki pocztowej ilustrującej 

przebieg spotkani i tematycznej 

zakładki do książki. 

Przeprowadzenie 

spotkania z 

przedstawicielami Domu 

Opieki Społecznej                       

i Domu Seniora dla 

Kapłanów na temat 

służebnych, 

pomocowych form 

funkcjonowania 

młodzieży w 

społeczności lokalnej, 

dla kolejnej, wybranej 

klasy pierwszej. 

Przygotowanie 

okolicznościowego 

opowiadania na temat 

instytucji pomocowej. 

Przygotowanie 

okolicznościowej kartki 

pocztowej ilustrującej 

przebieg spotkani i 

tematycznej zakładki do 

książki. 



 
 

PONADTO UDZIAŁ W KONKURSACH ZEWNETRZNYCH: 
 

1. OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPIEJ PRACUJĄCĄ SPÓŁDZIELNIĘ W KRAJU                
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- rozstrzygnięcie 25.11.2017 
 

2. KONKURS DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH „WARTO WIEDZIEĆ, WARTO ZOBACZYĆ”- 

celem konkursu jest pogłębienie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją oraz pogłębianie 

zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania 

nauczycieli bibliotekarzy ( I edycja pod hasłem „Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy”) - 

rozstrzygnięcie koniec listopada 2017- Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego. 
 

 

3. OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI 

 

4. KONKURS FOTOGRAFICZNY „NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI NASZEJ OJCZYZNY” – 

rozstrzygnięcie 30.10.2017 
 

5. KONKURS FOTOGRAFICZNY „SZKOLNE KOŁA CARITAS W ŚWIETLE OBIEKTYWU” – 

rozstrzygnięcie na przełomie roku 
 

6. KONKURS „SPOŁEM” PSS DLA SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH 

7. KONKURS FILMOWY „POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI” 

8. KONKURS „WYBIERAM WYBORY” 

 

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH OGÓLNOPOLSKICH: 
 

 

1. W DNIACH 2- 30 LISTOPADA 2017- UDZIAŁ W PROJEKCIE OGÓLNOPOLSKIM „UPOLUJ 

SWOJĄ KSIĄŻKĘ”, 
Dzięki udziałowi w tym projekcie uczniowie za darmo będą mogli przeczytać 12 bestsellerowych                        

e -booków  i audiobooków. Honorowy Patronat nad nim objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

W ramach projektu do szkół trafią specjalne plakaty z okładkami 12 książkowych bestsellerów i kodem 

QR. Po jego zeskanowaniu przy pomocy smartfona, uczniowie na miesiąc otrzymają darmowy dostęp do 

książek  w formie e-booka i audiobooka. Projekt zostanie wsparty szeroką kampanią promocyjną, mającą 

kreować modę na czytanie. Zaprosimy do niej najpopularniejszych polskich youtuberów. Zaplanowaliśmy 

również konkursy, w których do wygrania będą atrakcyjne nagrody dla uczniów oraz ich szkół. 
 

2. OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY – 16.-22.10.2017- UDZIAŁ POPRZEZ ORGANIZACJĘ 

CYKLU SPOTKAŃ Z PRACODAWCAMI, WYŻSZYMI SZKOŁAMI ORAZ PRZYGOTOWANIE 

WRAZ Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ BANKOWĄ WARSZTATÓW MOBILNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH 

KLAS MATURALNYCH ORAZ UCZNIÓW SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ VZÓR I SZKOLNEGO 

KOŁA WOLONTARIATU: 
Warsztat I 

Po nitce do kłębka, czyli kilka słów o myśleniu projektowym. 
 

Podczas warsztatów zostały zaprezentowane sposoby wyznaczania celu i jego osiągania. W trakcie zajęć zostały 

również  przedstawione sposoby wizualizacji projektów (np. diagram Gantta). 



 

Warsztat II 

Wystąpienia publiczne – jak przeżyć od a do z? 
 

Zajęcia miały na celu przedstawienie głównych zagadnień związanych ze sztuką wystąpień publicznych, w tym: 

•    sposoby doboru treści, 

•    sposoby prezentacji treści, 

•    mowa ciała, 

•    emisja głosu. 

 

Warsztat III 

Praca w grupie i co dalej? 
 

W ramach warsztatu zostały omówione systemy pracy/współpracy ludzi. Uczestnicy zajęć poznali schematy, 

które z wykorzystaniem skojarzeń podpowiedzą w jakiej grupie młody człowiek będzie czuł się dobrze osiągając 

wiek dorosły. Zajęcia pomogły również w wyborze nie tylko kierunku studiów ale podpowiedziały czy dla 

młodego człowieka łatwiejsze będzie założenie własnej firmy składającej się z 5 osób, czy praca w koncernie. 

 

 

 STAŁA I SYSTEMATYCZNA WSPÓŁPRACA 

 
  

1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH – POZNAŃ UL. GÓRECKA  

115 –ANNA DRANIKOWSKA 

2. FUNDACJA ROZWOJU SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH –KRAKÓW 
3. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ (ROPS) – UL. NOWOWIEJSKIEGO 11                               

W POZNANIU DYREKTOR ALEKSANDRA KOWALSKA 
4. SPOŁEM POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W POZNANIU UL. 27 GRUDNIA 13 

DYREKTOR GRAŻYNA RANIEWICZ- LIS 
5. CARITAS ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ UL. RYNEK WILDECKI 4 DYREKTOR KS. 

MARCIN JANECKI 
6. DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR 

7. BIBLIOTEK MIEJSKA W LUBONIU 

8. FUNDACJA RESTART 

9. FUNDACJA REDEMPTORIS MISSIO 

10. FUNDACJA MAM MARZENIE 

11. CENTRUM KULTURY „ZAMEK” 

 

 

 

PROMOCJA SPÓŁDZIELNI I SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 
 

 

1. UDZIAŁ W KONFERENCJI „KSZAŁCENIE I EDUKACJA ZAWODOWA” Z WYDZIAEM 

OŚWIATY (Z- CĄ DYR. DS. ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

WIESŁAWEM BANASIEM I KIEROWNIKIEM II ODDZIAŁU ORGANIZACJI SZKÓŁ                               

I PLACÓWEK-  RENATĄ JOCZ )- 28.09.2017- PROMOCJA SPÓŁDZIENI UCZNIOWSKIEJ 

VZÓR 
 

2. UDZIAŁ W I MŁODZIEŻOWYM FORUM PT. DOBRE PRAKTYKI- KLUCZEM DO 

SUKCESU- PROJEKT URZĘDU MIASTA POZNANIA I CENTRUM DORADZTWA 

ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY W POZNANIU. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w 



ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu- wspieramy rozwój kształcenia 

zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”. Forum odbyło się w auli 

Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Lelewela w Poznaniu przy ul. Działyńskich 4/5. W Forum 

uczestniczyli Pan Wiesław Banaś –zastępca dyrektora Wydziału Oświaty oraz Pani Renata 

Jocz- kierownik II oddziału Organizacji Placówek Oświatowych Wydziału Oświaty 

Urzędu Miasta Poznania- 26.10.2017- PROMOCJA SZKOŁY POPRZEZ PREZENTACJĘ 

DWÓCH NAGRODZONYCH PRAC KONKURSOWYCH- II i III MIEJSCA W 

KONKURSIE „ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” (II miejsce- technik optyk, III miejsce technik 

mechanik- strażak). 

 

3. PRZYGOTOWANIE UCZENNICY KL. 2O1 WERONIKI DURY DO UDZIAŁU                      

W RADZIE MRMP I UDZIAŁU SESJACH MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA 

POZNANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.  

Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Poznania odbyła się w dniu 27 

października 2017 roku o godz. 15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, 

przy ul. Pl. Kolegiacki 17. Zaproszenie wystosował Przewodniczący Rady Miasta 

pan Grzegorz Ganowicz. 
 

4. PREZENTACJA DOROBKU I DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI I SZKOLNEGO KOŁA 

WOLONTARIATU W WĄGROWCU DLA NAUCZYCIELI Z WOJ. WLKP. 

ZORGANIZOWANEGO PRZEZ ROPS W POZNANIU – 18.10.2017 
 

5. UDZIAŁ SPÓŁDZIELNI VZÓR W FILMIE PROMOCYJNYM REALIZOWANYM PRZEZ 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH - LISTOPAD 2017 
 

 

Beata Marciniak 

Ks. Krystian Gramza 

Violetta Lenarczyk 


