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PLAN PRACY SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ 

SKLEPIK-OWO 

 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

 

OPIEKUNOWIE SPÓŁDZIELNI  UCZNIOWSKIEJ: 

- Patrycja Grzesik 

- Emilia Grądkowska 

 

 

CELE: 

    -  kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach      

gospodarki rynkowej, 

- prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej, usługowej i wytwórczej na 

rzecz szkoły i uczniów, 

- kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania wypracowanej 

nadwyżki bilansowej, 

- organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych potrzeb 

członków,  

- propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym. 

 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW: 

W realizacji założonych celów ważną rolę odgrywać będzie współpraca opiekunów 

sklepiku szkolnego z uczniami odpowiedzialnymi za jego działalność. Powinna polegać 

ona na: 

-omówieniu i akceptacji ustalonego regulaminu pracy sklepiku, 

- cotygodniowym podliczaniu utargu, 

- planowaniu zamówień, 

- półrocznych inwentaryzacjach, 

- cotygodniowym porządkowaniu miejsca pracy. 

 

 

METODY I FORMY PRACY: 

- działania indywidualne, 

- działania zespołowe. 
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ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW: 

- znajomość reguł i mechanizmów funkcjonujących w handlu, 

- swobodne operowanie podstawowymi terminami i pojęciami związanymi z 

ekonomią oraz handlem, 

- bezinteresowne działanie na rzecz innych, 

- umiejętność prowadzenia działalności handlowej, 

- samodzielność w myśleniu, działaniu, ocenie, 

- odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, 

- gotowość do współpracy i współdziałania, 

- poczucie własnej wartości i przydatności dla społeczeństwa szkolnego. 

 

 

PROCEDURA EWALUACJI 

Pod koniec każdego semestru dokonywana będzie inwentaryzacja, która ma na celu 

sprawdzenie efektywności pracy uczniów, ich rzetelności i uczciwości. 

 

Lp. Działanie Termin Osoby 
odpowiedzialne 

1. Przygotowanie do prowadzenia 

działalności w nowym roku szkolnym: 

 

- ustalenie zakresu działalności spółdzielni w 

bieżącym roku szkolnym 

- opracowanie i uchwalenie statutu spółdzielni 

- przydział funkcji w organach spółdzielni 

- opracowanie i zatwierdzenie planu pracy 

spółdzielni 

- opracowanie regulaminu sklepiku szkolnego, 

- wybór zespołów uczniów do 

prowadzenia sprzedaży w sklepiku 

szkolnym, 

- opracowanie grafiku dyżurów, 

- prace organizacyjno- porządkowe, 
- planowanie i dokonanie zakupów, 
- otwarcie sklepiku szkolnego. 

X 2021 Opiekunowie SU, 

członkowie SU 

 

2. Prowadzenie sprzedaży w sklepiku 
szkolnym 

cały rok 
szkolny 

zespoły  

sprzedające 

3. Spotkania członków zarządu: 
- organizacja Walnego Zgromadzenia. 
- zebrania Rady Nadzorczej. 
- zebrania Zarządu Spółdzielni.  

wg 
potrzeb 

Opiekunowie  

oraz członkowie 

SU 

4. Organizowanie promocji nowych 
produktów mających na celu zachęcanie 

uczniów do zakupu zdrowych przekąsek 

raz w 
m-cu 

opiekunowie SU, 

zespoły 

sprzedające 
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5. Inwentaryzacja, dokonanie analizy potrzeb 
sklepiku i zaplanowanie ich realizacji. 

XII 
2021 
VI 2022 

Opiekunowie SU 

zespoły  

sprzedające 

6. Światowy Dzień Konsumenta – 
konkurs „Moje drugie śniadanie ze 
sklepiku szkolnego” 
 

III 2022 Opiekunowie SU 

7. Udział sklepiku w życiu szkoły:   
- współpraca z wychowawcami 
poszczególnych klas, 
- współpraca z organizacjami szkolnymi: 
Samorządem Uczniowskim, Szkolnym Kołem 
Wolontariatu i PCK 
w organizowaniu imprez oraz akcji 

charytatywnych na terenie szkoły,  

- udział w  akcjach profilaktyki i 

promowania zdrowego trybu życia 

- planowanie przeznaczenia czystej 

nadwyżki na realizację przedsięwzięć 

uczniów 

na 
bieżąco 

Opiekunowie  

oraz członkowie 

SU 

 

8. Przygotowanie sprawozdania z 

działalności SU  

 

XII, VI 
2022 

Opiekunowie 

oraz zarząd SU 
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