
Plan pracy Spółdzielni Uczniowskiej VZÓR 

w roku szkolnym 2021/ 2022 

 

  

1. Przygotowanie do prowadzenia działalności w nowym roku szkolnym 2021/2022 

 prace organizacyjno – porządkowe, 

 przygotowanie harmonogramu spotkań członków spółdzielni, 

 planowanie konkursów, akcji, wydarzeń, 

 przygotowanie i realizacja projektów edukacyjnych, 

 przygotowanie  tematyki warsztatów kompetencyjnych. 

 

2. Realizacja cyklu warsztatów z kompetencji, aby wzmocnić motywację do działania 

członków spółdzielni VZÓR, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego po uprzednim 

realizowanym głównie w formie on- line. 

WARSZTATY: 
 

 Reintegracja po zdalnym nauczaniu! 

 Kompetencje? Mamy! 

 Doświadczenie! Nim się wymieniamy! 
 Radość? Zawsze mamy, gdy się spotykamy ! 

 

3. Udział spółdzielni w życiu szkoły i społeczności lokalnej 

 współpraca z organizacjami działającymi w szkole m.in. Samorządem Uczniowskim, 

Wolontariatem, wychowawcami poszczególnych klas, oraz uczniami sympatykami 

spółdzielni, 

 współpraca z PSS Społem oraz Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, 

 wykonywanie plakatów z wydarzeń i projektów, 

 udział w Dniach Otwartych Szkoły, 

 udział w Targach Edukacyjnych, 

 udział w promocji szkoły, 

 udział w Forum „Dobrych Praktyk” i  cyklicznej  konferencji podsumowującej projekt  

„Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu- wspieramy rozwój kształcenia 

zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Poznania”. 

 

 



4. Realizacja projektów tj.: 

 „Mapy Marzeń”, 

 „Nasze zainteresowania, hobby, pasje…. czyli co nas kręci?  

Ponadto udział w konkursach rozwijających kompetencje kluczowe i społeczne. 

 

5. Tradycje Bożonarodzeniowe- zwyczaje świąteczne i wigilijne. Tradycje Wielkanocne.    

Dzielenie się swoimi przepisami, wspólne przygotowywanie i przystrajanie Sali, stołu, 

organizacja wspólnych spotkań. 

 

 

6. Przekazywanie informacji o pracy Spółdzielni Uczniowskiej VZÓR na stronę szkoły, 

opracowanie sprawozdań i prezentacji multimedialnych i umieszczanie ich w zakładce 

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA. 

 

7. Spółdzielnia Uczniowska VZÓR odnosząc się do Priorytetów MEN w roku szkolnym 

2021/2022 TJ.: 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w 

edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

Postanawia przygotować i zrealizować następujący projekty: 

I. „Sztuka życia razem” – warsztaty z cyklu przepis na zrozumienie- 

SZYKOWNE SMACZKI. 

 Wybraliśmy kuchnię, to ona stanie się motywem przewodnim naszych wydarzeń. Kulinaria 

pozwalają snuć historie naszych rodzin i przodków, przybliżać kultury dalekich zakątków 

świata, opowiadać o ważnych wydarzeniach, zmianach społecznych, a także dostarczać 

przyjemności, a dodając do tego integrujący charakter przygotowywania przekąsek,  chcemy 

stworzyć idealną płaszczyznę do organizacji tych wydarzeń. 

Ponadto w ramach tych działań zorganizujemy warsztaty takie, aby poczuć jak przygotowują 

posiłki ludzie niewidzący i niedowidzący. Dlatego siądziemy do stołu z zakrytymi oczami                 

i przy wsparciu uczestników warsztatów przygotujemy posiłki nie wiedząc co jest na stole                 

i zastanawiając się jak to możemy zrobić. 

Działania w ramach projektu:  

o Eksplozja zmysłów 

o Przez żołądek do ucha 



o Przy wspólnym stole 

o Posmakuj z Vzorem 

o Vzór na stół- kubek, szklanka, filiżanka… 

 

II. Projekt klas optycznych: 3Gt2 i 4T2- członków  SU VZÓR 

Jak czytanie wpływa na nasze zdrowie? 

 

1. . „Zaczytana Świerkowa… dlaczego mózg lubi czytać?”- 

Cele: 

o Kształtowanie zmiany postaw i nastawień do czytania, wyrobienie nawyku częstego 

sięgania po książkę. 

o Integracja wewnątrzszkolna. 

o Przesiewowe badanie wzroku uczniów. 

 Działania w ramach realizacji projektu: 

 Styczeń – mroźny – dla czytania zupełnie niegroźny- promocja zimowych powieści 

czytanych z kubkiem gorącej herbaty. 

 Kwiecień – plecień, bo przeplata – trochę książki, trochę lata- promocja Światowego 

Dnia Książki i Praw Autorskich (UNESCO) i literatury pięknej w ramach tego święta. 

 W maju – książki pod drzewami rozkwitają- promocja najpiękniejszych wierszy 

miłosnych, które wyrażają dokładnie to co się czuje, gdy jest się zakochanym. 

 Czerwiec- przesiewowe badanie wzroku przez uczniów, którzy odbyli praktyki 

zawodowe (klasy 3 i 4 technik optyk) 

 

Członkowie SU VZÓR 

Opiekunowie SU VZÓR 

2021/2022 


