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SPÓŁDZIELNI VZÓR
r.
Przygotowywanie się do Ogólnopolskiego 03.09.201
Konkursu
:”Na
Najlepiej
Pracującą
8 r.Spółdzielnię w Polsce”. Przygotowanie 24.09.201
dokumentacji konkursowej tj.:
8 r.
 przygotowanie planu pracy na rok
Wysłanie
2018/2019
przygoto
 sprawozdania za rok działalności
wanych
2017/2018 spółdzielni
materiałó
 przygotowanie dokumentacji
w do
księgowej, walnych zgromadzeń,
FRSU
komisji nadzorczej i komisji
w
rewizyjnej,
Krakowi
 przygotowanie 6. prezentacji
e
multimedialnych z realizacji projektów
25.09.201
SU
8r.


nagranie filmu o SU VZÓR- przez
członków SU- Lip Duba, prezentującego
członków SU podczas realizacji swoich
pasji, uzdolnień, pracy,



wydruk artykułu i katalogu spółdzielni
uczniowskich, który ukazał się jako
publikacja, gdzie o SU VZÓR jest na
str. 6-9
filmik o SU VZÓR zrealizowany przez
Spółdzielnię Na rzecz Rozwoju
Spółdzielni Socjalnych






Prezentacja kanału you tube
MECHATRONY- członków spółdzielni
(pasje, zainteresowania, umiejętności)
Prezentacja facebooku
„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W
ZSM.IM.KEN SPÓŁDZIELNIA VZÓR
I EKONOMIA SPOŁECZNA”- który jest
historią działań SU VZÓR od początku jej
powstania.
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Wrzesień
2018 r.

Przygotowanie się do realizacji wygranego
Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego na
realizację wydarzenia szkolnego pod hasłem :
„My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”NIEPODLEGŁOŚĆ TO NASZA SPRAWA!

Październik
2018 r.

Zaprojektowanie breloków patriotycznych
( przygotowanie i ogłoszenie konkursu na
pomysł i projekt breloka, umieszczenie
anonsu na stronie szkoły oraz mediach
społecznościowych tj. facebook prowadzony
przez Spółdzielnię Uczniowską VZÓR

Październik
2018 r.

Z okazji Święta Edukacji Narodowej i Święta
Szkoły- ozdobienie okien szkoły od strony
parkingu w barwy narodowe (z okazji 100lecia Odzyskania Niepodległości). Okna te
będą udekorowane w barwy narodowe do
połowy grudnia 2018r.
listopad 2018 Wybór projektu, wykonanie prototypu na
r.
drukarce 3D przez Koło Techniczne
Mechatrony, wchodzące w skład Spółdzielni
Uczniowskiej VZÓR oraz wydrukowanie 200
sztuk breloków na laserze.
Filmik z drukowania breloków zostanie
umieszczony na kanale Youtube,
prowadzonym przez Spółdzielnię uczniowską
VZÓR, oto link:
https://www.youtube.com/channel/UCmUDT
O4CyR3FrCBEckJkYxw/videos
październik/
Przygotowanie i zorganizowanie
listopad 2018
heppeningu dot. aktywacji inicjatyw
r.
społecznych, pod hasłami:
„ JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA
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2018 r.
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październik
2018 r.

październik
2018

11.11.2018 r.

Ogłoszenie i zorganizowanie konkursu na
„ Ułożenie piosenki patriotycznej”
związanej ze stuleciem przez uczniów
(rap)- nagranie jej i rozpropagowanie
poprzez umieszczenie w naszych mediach
społecznościowych. Forma ta jest formą
trafiającą do serc młodych Polaków,
uczniów, buduje relacje, wspólne
przeżywanie. Piosenka ta będzie
zaprezentowana na Akademii w szkole
z okazji 11.11.2018-przez reprezentację
klas mundurowych szkoły.

z Radą
Osiedla

Do dnia
30. 10.
2018 r.

uczniowie
klas
mundurowy
ch, którzy
będą
śpiewać
piosenki
patriotyczne

Z okazji 100 lecia Odzyskania
Niepodległości i obchodów tego święta
w szkole (program artystyczny) –zakup
opasek biało- czerwonych dla uczniów
klas mundurowych, którzy będą śpiewać
piosenki patriotyczne
Włączenie się (tradycyjnie od 3 lat
uczestniczymy) w obchody Święta Ulicy
Św. Marcin. Przygotowanie się do udziału
w korowodzie- przedstawiciele klas
mundurowych, tym razem w
charakterystycznych biało- czerwonych
pelerynach (barwy narodowe) będą
dystrybuować breloki patriotyczne i
kotyliony podczas korowodu w dniu
11.11.2018 r. peleryny i breloki będą
zakupione z projektu NBP.
Przygotowanie gry edukacyjnej dla
społeczności szkolnej „Szlakiem mapy
inwestycyjnej Poznania i Wielkopolski,
śladami wielkich Wielkopolan”
z puzzlami historycznych postaci, którzy
mieli wpływ na rozwój ekonomiczno gospodarczy Wielkopolski. Konkurs ten
ma za zadanie również uświadomienie
społeczności szkolnej o wyjątkowych
dokonaniach Wielkopolan w zakresie
ekonomiczno- gospodarczym dla Polski i
Wielkopolski oraz zainteresować młodych
Wielkopolan dokonaniami ich przodków
w zakresie ekonomiczno- gospodarczym i
w ten sposób dać im możliwość przeżycia
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w sposób kreatywny stulecia odzyskania
niepodległości.
listopad 2018 Quiz miejski – szlakiem mapy inwestycyjnej
miasta Poznania dla klas policyjnych ZSM , w
tym wolne wejście do poszczególnych
muzeów związanych z historią Wielkopolski.
Organizacja konferencji podsumowującej
realizację projektu w ZSM im. KEN dla stu
osób : 20 gości ( przedstawiciele różnych firm,
przedsiębiorstw ), 80 pozostałych; w tym
nauczyciele wraz z poszczególnymi uczniami
klas ZSM oraz dyrekcja szkoły ZSM (
wyeksponowanie osiągnięć gospodarczo –
ekonomicznych Wielkopolski w zakresie :
lotnictwa, transportu kolejowego i
drogowego, z udziałem przedstawicieli
Autostrad Wielkopolskich ( DANUTA
HRYNIEWIECKA) , Lotniska Ławica,
31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, Komendy
Wojewódzkiej Policji , Kolei Wielkopolskich
sp. z. o. o. )

27.
11.2018r

chętni
uczniowie
szkoły

12.12.201
8 r.

grudzień
2018 r.

Organizacja Wigilijnego spotkania w ZSM
im. KEN z członkami Stowarzyszenia
„Rodzina Policyjna 1939 r.” , których
przodkowie odegrali najistotniejszą rolę w
zakresie Poznańskiej Policji , osiągnięć
ekonomicznych (PREZES ANDRZEJ
BOROWSKI).

20.12.201
8r

grudzień

Przygotowanie spotkania Wigilijnego dla
członków Spółdzielni Uczniowskiej VZÓR

wrzesieńgrudzień
2018 r.

Wykonywanie zdjęć podczas realizacji
powyższych działań, z których
SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA VZÓR
NA KONIEC REALIZACJI PROJEKTU
WYKONA KALENDARZ NA ROK 2019,
z hasłami przewodnimi:
NIEPODLEGŁOŚĆ- TO NASZA
SPRAWA!” Kalendarz zostanie
wydrukowany i przekazany do NBP w
Poznaniu i w Warszawie, Urzędu Miasta
Poznania, Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
oraz instytucji uczestniczących w konferencji.
KALENDARZ- BĘDZIE FORMĄ
PROMOCJI SZKOŁY I UMIESZCZONE
BĘDĄ W NIM M.IN.

data
ustalona
zostanie z
dyrekcją
szkoły
6.12.2018
r.

Zarząd
Spółdzielni
VZÓR
Spółdzielnia
VZÓR

ORAZ ZDJĘCIA KLAS MUNDUROWYCH
Z RÓŻNYCH UROCZYSTOŚCI, A TAKŻE
ZDJĘCIA KLAS TECHNICZNYCH POD
HASŁEM: „MECHATRONIK W SŁUŻBIE
NIEPODLEGŁEJ”
OPIEKUNOWIE SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ VZÓR
Beata Marciniak
Violetta Lenarczyk

Nauczyciele współpracujący w celu realizacji Ogólnopolskiego Konkursu
Grantowego NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO PT. :
„My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”- NIEPODLEGŁOŚĆ TO NASZA
SPRAWA!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AGATA ZWIEWKA
MAŁGORZATA KOWALSKA
WIKTOR BARTOSZEWSKI
TOMASZ BŁASZAK
ARTUR BŁASZAK
ADRIAN KSYCKI

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SPÓŁDZIELNI VZÓR – PROJEKTY- EVENTY
II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Projekty i eventy Spółdzielni Uczniowskiej VZÓR są propozycją dla całej
społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu
i mogą ulec pewnym modyfikacjom ze względu na zgłaszane potrzeby uczniów
szkoły, o czym zostanie poinformowana Pani Dyrektor Szkoły.
Zarząd Spółdzielni Uczniowskiej VZÓR

