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Z inicjatywy uczniów naszej szkoły w maju 2011 roku powstała Spółdzielnia Uczniowska. W tym czasie nasza szkoła brała
udział w projekcie unijnym „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”, w ramach którego pan dyrektor
Tomasz Bizoń postanowił przekazać nam do realizacji pomysłu sklepiku szkolnego jedną z sal lekcyjnych i kasy fiskalne.

Dzięki temu, że szkoła zawsze zwracała uwagę na lokalny rynek pracy i współpracowała
z pracodawcami, nawiązano kontakt z PSS „Społem’’ w Andrychowie. Wiadomo, że początki jak zawsze bywają
trudne. Tak samo było i w tym przypadku, ponieważ mieliśmy konkurencję w postaci sklepiku ajencyjnego, który działał od
zawsze w szkole. Pan dyrektor zaufał pomysłodawcom i do tej pory twierdzi, że tutaj nie chodzi o zarobek tylko
o zdobywanie nowych doświadczeń, nie ukrywa także, że sklepik stał się centrum życia towarzyskiego szkoły.

Dzisiaj także samodzielnie organizujemy dostawy towarów, prowadzimy sprzedaż przy użyciu kas,
księgujemy operacje gospodarcze, regulujemy płatności, utrzymujemy ład i porządek co w przyszłości
zaowocuje zapewne łatwością prowadzenia własnego biznesu. W ciągu roku przewija się duża liczba uczniów,
bo na początku roku przychodzą klasy pierwsze a w kwietniu każdego roku żegnamy klasy czwarte

.
Spółdzielnia zrzeszona jest w Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie i w związku z tym

jesteśmy pod opieką Powiatowej Rady Spółdzielczości Uczniowskiej w Wadowicach. Mamy także swojego
przedstawiciela w Zarządzie Rady Powiatowej. Spółdzielnia jak każda tego typu instytucja posiada swoje
organy: zarząd, radę nadzorczą i komisję rewizyjną. Przedstawiciele tych organów działają według
regulaminów przyjętych na pierwszych zebraniach. Dwa razy do roku mamy walne zgromadzenie, które odbywa się
w porządku zgodnym z pracą w spółdzielni dla dorosłych. Co roku w maju zarząd oraz opiekunowie mają zaszczyt
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu PSS „Społem’ w Andrychowie i tam uczymy się spółdzielczości na żywo.

Członkowie Spółdzielni cały rok szkolny współpracują z różnymi organami szkolnymi (m.in. Samorząd
uczniowski, Szkolny Klub PCK, Szkolne Koło Caritas, Szkolny Klub Książki) i lokalnymi (m.in. Towarzystwo miłośników
Andrychowa, Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie).



Co roku bierzemy   udział w   różnych  imprezach, akcjach i konkursach,   które mają miejsce na terenie 

naszej szkoły ale i także poza nią. Poniżej przedstawiono przykłady naszej działalności w minionym roku 

szkolnym,  w których nasi członkowie uczestniczyli osobiście lub wspierali je finansowo:
- akcje krwiodawstwa w naszej szkole 

- świąteczne zbiórki żywności pod hasłem „TAK POMAGAM” we współpracy z CARITAS Diecezji 

Bielsko-Żywieckiej (wszyscy członkowie oraz ośmiu nauczycieli, którzy na stałe współpracują z Spółdzielnią 

Uczniowską), 

- narodowe czytanie

- jesienne grillowanie

- Medal na 120-lecie Spółdzielni Uczniowskich 

- Dzień Edukacji Narodowej 

- Tytuł Złotej Szkoły NBP

- Karma do schroniska w Bielsku-Białej

- Dzień Gofra

- Światowy Dzień Chorego

- „Wyślij pączka o Afryki”

- pomoc Ukrainie

- Dzień Kobiet

- konkurs plastyczny – publikacja w „Tęcza Polska”

- dzień otwarty

- sukces w akcji  Dzień Przedsiębiorczości

- gra terenowa „PRZEDSIĘBIORCZYM TROPEM” 



Narodowe czytanie w Kotarbinie
6 września na sali gimnastycznej naszej 

szkoły  w godzinach 10-12 odbyła SIĘ 10 edycja 

narodowego czytania, które współorganizujemy 

od lat ze Szkolnym Klubem Książki



Jesienne grillowanie w Kotarbinie
W środę 15.09.21r. W naszej szkole odbyło 

się „jesienne grillowanie”, czyli relaks przy 

grillu.



Medal 120-lecia spółdzielni uczniowskich

dla opiekuna spółdzielni uczniowskiej
na 10-lecie jej działalności, na

spotkaniu przedstawicieli Spółdzielni

Uczniowskich z powiatu wadowickiego

Pani Małgorzata Majdak znalazła się

w grupie 120 osób, które otrzymały

medal 120-lecia Spółdzielni Uczniowskich.

Medal został nadany przez Fundację

Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.



23 września 2021r. w CKZiU w Andrychowie odbyła się

pierwsza w tym roku szkolnym WIELKA AKCJA HONOROWEGO
KRWIODAWSTWA, pod hasłem KREWNIACY KOTARBINA.

Akcja trwała znacznie dłużej niż planowano. Chętnych do

oddawania krwi nie brakowało. 33 osoby oddały aż 15 litrów

krwi! Honorowe krwiodawstwo ma już 40 letnią tradycję

w naszej szkole. W kwietniu 2022r. Koordynatorki akcji

rozpoczęły zbieranie dawców szpiku. Przedstawiciele

Spółdzielni wspierają akcję finansowo i organizacyjnie.



Dzień Edukacji Narodowej w Kotarbinie, w środę 13 października

Kotarbin świętował Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w czasie

lekcji radiowęzeł szkolny nadawał życzenia dla nauczycieli

i pracowników szkoły a w czasie przerw emitowane były dedykowane

dla pedagogów utwory muzyczne. Przestrzeń dźwiękową szkoły w tym

dniu wypełniły życzenia w różnorodnej formie. Dopełnieniem dedykacji

i życzeń były drobne upominki (wykonane własnoręcznie mydełka

glicerynowe) wręczane pedagogom. W czasie uroczystości w dniu

14.10.2021 przez przedstawicieli Samorządu i Spółdzielni Uczniowskiej.



Tytuł złotej szkoły NBP W ubiegłym roku szkolnym przedstawiciele

Spółdzielni Uczniowskiej z klas ekonomicznych brali udział

w Ogólnopolskim programie Złote Szkoły NBP. Aby otrzymać ten

tytuł, drużyny musiały wykonać mnóstwo zadań wymyślonych przez
organizatorów.



Karma dotarła do schroniska w Bielsku-Białej dzięki 

naszemu finansowemu wsparciu



DZIEŃ GOFRA



Jubileusz 40-lecia Krwiodawstwa w Kotarbinie

Rok 2021 jest dla naszej szkoły wyjątkowy, gdyż to już 40 lat minęło odkąd nasza młodzież                                    

i pracownicy oddają potrzebującym najcenniejszy dar życia – krew.

Wszystko zaczęło się w 1981r. I tak nieprzerwanie do dziś nasza społeczność nie 

pozwoliła na “przerwanie nitki”. Przez lata w akcjach wyjazdowych i stacjonarnych 

realizowaliśmy idee “opiekuństwa spolegliwego” patrona naszej szkoły prof. Tadeusza 

Kotarbińskiego.

17 grudnia 2021r. w naszej szkole obchodziliśmy jubileusz ‘’40-lecia Honorowego 

Krwiodawstwa w Kotarbinie ”.  Uczniowie zrzeszeni w SU każdorazowo wspierają swoją 

obecnością oraz pomocą w zorganizowaniu poczęstunku dla krwiodawców.



11 lutego to Światowy dzień chorego.

W tym dniu uczestniczyliśmy we mszy św.
W intencji chorych oraz pracowników i

wolontariuszy andrychowskiego hospicjum

domowego, po której przekazaliśmy kartki

z życzeniami dla podopiecznych.



Pączkowaliśmy dobrem w tłusty czwartek dobro rozmnażało się w naszej szkole przez

pączkowanie. Szkolne Koło Caritas zorganizowało akcję „Wyślij pączka o Afryki”, dzięki której

zebraliśmy 500zł, na budowę studni głębinowych w czadzie i republice środkowej Afryki.

Dziękujemy powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Andrychowie i cukierni; Słodki

Zakątek u Jacka; za przekazane nam nieodpłatnie przepyszne pączki, oraz Spółdzielni Uczniowskiej,

która dorzuciła do pozyskanych funduszy marżę ze sprzedaży dokonywanych w tym dniu w sklepiku.



Dzisiaj otrzymaliśmy od państwa

darowiznę w wysokości 550 zł

złożoną w imieniu Centrum

Kształcenia Zawodowego i

Ustawicznego w Andrychowie.

Darowizna złożona została w

ramach akcji „wyślij pączka do

Afryki 2022”. Dzięki dokonanej

wpłacie afrykańskie dziecko

otrzyma ciepły posiłek i nadal

będzie mogło chodzić do

szkoły.



Na pomoc Ukrainie młodzi spółdzielcy dołączyli

się do akcji naszej szkoły wspierając finansowo

i rzeczowo pomoc dla uchodźców z Ukrainy.



Zgodnie z tradycją 8 marca męska reprezentacja

Samorządu Uczniowskiego złożyła gorące życzenia

wszystkim paniom naszej szkoły wręczając drobny słodki

upominek. Mieliśmy także w tym wydarzeniu niewielki

udział.



Piszą o nas w tęczy polskiej! TĘCZA POLSKA to ogólnopolski

miesięcznik spółdzielczy, a w nim w numerze lutowym piszą

o wyróżnieniu naszych uczniów w ogólnopolskim konkursie

plastycznym na witraż pod hasłem „Spółdzielnia Uczniowska
w oknie szkoły”.



Dwa razy w roku pomieszczenie Spółdzielni

Uczniowskiej zmienia się w mini magazyn, w którym

przechowujemy dary spożywcze zebrane przez

naszych członków oraz członków Szkolnego Koła

Caritas w ramach zbiórek żywności TAK POMAGAM

na terenie naszego miasta. Następnie przekazujemy

paczki żywnościowe potrzebującym z naszej szkoły

oraz organizacjom przykościelnym i miejskim.



Dzień otwarty W dniu 1 kwietnia br. W naszej szkole odbył się dzień otwarty dla
tegorocznych ósmoklasistów. Szkołę odwiedziło blisko 500 osób, które były oprowadzane

po szkole przez swoich starszych kolegów i nauczycieli. Młodzież praktycznie w każdym

zakątku mogła zobaczyć coś ciekawego, co przygotowali dla niej nauczyciele

i uczniowie naszej szkoły. Na brak wrażeń nie można było narzekać. Nasi młodsi koledzy i

koleżanki poznawali w tym dniu także pracę w sklepiku szkolnym.



Dzień przedsiębiorczości źródłem świadomości

Uczennice z klasy 3f wygrały ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Fundację Młodzieżowej

Przedsiębiorczości. Podsumowanie roku 2021 okazało się także sukcesem dla naszej szkoły,

otrzymaliśmy bowiem tytuł: najaktywniejsza szkoła 2021. Od początku swojej działalności

Spółdzielnia Uczniowska dofinansowuje projekt poprzez przygotowanie poczęstunku dla

przedstawicieli firm odwiedzających naszą szkołę.



III miejsce w edukacyjnej grze terenowej „PRZEDSIĘBIORCZYM TROPEM” 5 kwietnia w siedzibie wyższej szkoły
ekonomii i informatyki w Krakowie odbył się drugi etap projektu: „uczelnie szkołom – o finansach z NBP”,

w którym to nasza szkoła brała udział. Zajęcia odbywały się w naszej szkole od 02.02.2022 do

30.03.2022 – Spółdzielnia Uczniowska finansowała poczęstunek dla prowadzących zajęcia warsztatowe.

Na zakończenie spośród wszystkich uczniów wyłonione zostały dwie drużyny, które 5 kwietnia wzięły

udział w grze terenowej „przedsiębiorczym tropem” organizowanej przez WSEI w Krakowie – Spółdzielnia

Uczniowska sfinansowała częściowo koszty przejazdu obu drużyn do Krakowa. Po zaciętej

walce uczennice klasy 1en uplasowały się na 3 miejscu i wywalczyły voucher o wartości 500zł.



DZIEŃ GOFRA
28 kwietnia bieżącego roku w naszej 

szkole odbył się dzień gofra cieszący się 

sporym zainteresowaniem 



1 czerwca – dzień dziecka w Kotarbinie
na 1 czerwca br. zaplanowano wielkie
grillowanie organizowane przez Spółdzielnię
Uczniowską i Samorząd Uczniowski.
Liczymy na piękna pogodę i duży utarg…


