
 

                         

 

 

 

 

Spółdzielnia Uczniowska 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  

im. mjra Henryka Sucharskiego  

w Spytkowicach 

ul. Szkolna 14 

34-116 Spytkowice 

 

„SKLEPIK WZOROWY – SMACZNY I ZDROWY” 
 

prowadzi: 

 

 



Motto Żaczka: „Zdrowo rośniemy, bo zdrowo jemy…” 



„SKLEPIK WZOROWY – SMACZNY I ZDROWY” 

NASZA OFERTA 

Zapomniałeś śniadania do szkoły? Chwycił Cię nagły głód podczas zajęć? Chce Ci 

się pić po grze na boisku? Jest na to rada, pod bokiem masz szkolny sklepik! Za 

niewygórowaną cenę pozbędziesz się swoich zmartwień! – W ten sposób 

spółdzielcy zachęcają do skorzystania ze swojej oferty sklepikowej. Sklepik, choć 

niewielki, działa prężnie. Półki uginają się od smakołyków, na szczęście próżno tu 

szukać coca-coli, albo chipsów. Teraz na topie jest zdrowa żywność. 

Handlujemy głównie żywnością. Na naszych półkach leżą także słodycze. Staramy 

się jednak, by główną ofertę stanowiły batony pełnoziarniste, andruty, wafle ryżowe, 

suszone owoce, czy łuskane nasiona i orzechy, bułeczki drożdżowe, placki 

drożdżowe z farszem pieczarkowym i mięsnym. Dobrze „schodzą” nam również 

naturalne soki i woda mineralna.  

Organizujemy cyklicznie powtarzające się akcje: Święto jabłka, Dzień  

z jogurtem, Zdrowa kanapka, Stoisko zdrowej żywności. W najbliższym czasie 

będziemy sprzedawać naturalny sok z owoców, ponieważ znaleźliśmy sponsora 

dwóch wyciskarek do soków. 
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WYSTAWA STOISKA SKLEPIKOWEGO 

 

„ZDROWA ŻYWNOŚĆ” 

Wystawę Spółdzielcy otworzyli na szkolnym korytarzu obok sklepiku, gdzie ustawiono 

obficie zaopatrzony stół. Zaprezentowaliśmy produkty żywnościowe zawierające cenne 

dla zdrowia składniki pokarmowe: karotenoidy, witaminę C, błonnik pokarmowy, 

składniki mineralne i inne witaminy.  



KAMPANIA PROFILAKTYCZNA 

Na gazetce przedstawiliśmy zestaw ilustracji zachęcających do „należytego smakowania 

życia”. Zwrócono uwagę na źródła antyutleniaczy np. beta karotenu, który skutecznie broni 

nasz organizm przed powstawaniem komórek nowotworowych. Zależy nam na promocji 

zdrowia oraz dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Zdrowie na pierwszym miejscu - 

nasze wystawione produkty zostały wykorzystane na poczęstunek dla uczniów oraz 

nauczycieli. Uczniowie z apetytem pałaszowali chrupkie pieczywo, soki owoce i warzywa, 

a także wykazali się umiejętnością w obieraniu marchewek... 



Stoisko ze zdrową żywnością wzbudziło duże zainteresowanie, mamy  

w planach kontynuowanie kampanii w przyszłości. 

 

 

       W naszej kampanii profilaktycznej nie zabrakło także haseł: 

 

„Jedząc marchew dłużej zachowasz zdrowie i urodę” 

 

„Leki z owocowo – warzywnej apteki” 

 

„Soki owocowe są tanie i zdrowe”  

 



DZIEŃ JABŁKA 

Jesteśmy Spółdzielnią Uczniowską, w której szczególną uwagę zwraca się na 

zagadnienia związane z promowaniem zdrowego stylu życia. Należymy do Sieci 

Sklepików Szkolnych Promujących Zdrowie.  

Akcję „Dzień z jabłkiem” rozpoczynamy od przygotowania plakatów reklamujących 

wartości odżywcze jabłek i innych owoców oraz zachęcających do zmiany nawyków 

żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców w ich 

codziennej diecie.  

Rozwieszamy plakaty informujące o naszej akcji na wszystkich szkolnych korytarzach. 

Handlujemy jabłkami z gospodarstwa agroturystycznego, które dostarcza nam jego 

właściciel. Nikt nie ma obaw, wiemy jakie jabłko jemy! 

Na trzech korytarzach ustawiamy stoiska z jabłkami, które sprzedajemy za 

symboliczną kwotę.  W tym dniu mówimy „Stop słodyczom!”, czas na pyszne 

jabłko i sok. 

Akcję prowadzimy w ciągu całego dnia. Jabłka na bieżąco dowożone są  

z gospodarstwa, gdyż sklepik nie dysponuje chłodnią.  

 



Jedz owoce i warzywa! 

 Będziesz zdrowa  

i szczęśliwa. 

 

 

Plakaty reklamujące  

„Dzień z jabłkiem” 



.  

Reklama jabłek przy sklepiku  

Czy uczniowie zainteresują się zdrową żywnością w dużej mierze zależy od środowiska, 

 w jakim się wychowują. Jeśli będzie przyzwolenie ze strony rodziców, dzieci kupią sobie 

chipsy w drodze do szkoły. Trzeba zmian w mentalności. Pomóc mogą w tym kampanie 

promujące zdrowy styl życia, kampanie nastawione na walkę z otyłością wśród dzieci  

i młodzieży. 



Jabłka i soki owocowe sprzedajemy na wszystkich szkolnych 

korytarzach, aby każdy uczeń miał do nich bliski dostęp. 



Prowadząc sklepik szkolny trzeba liczyć się z realiami. Można sobie zaplanować, że 

będziemy sprzedawać mleczne i owocowe desery, różnego rodzaju jogurty serki  

z dodatkami musli i soków owocowych. Tylko trzeba się zastanowić jak będziemy to 

wszystko przygotowywać, gdzie będziemy to przechowywać i co się stanie, gdy na koniec 

dnia połowa oferowanego towaru nam się nie sprzeda. Aby takiemu wyzwaniu podołać, 

trzeba w sklepiku mieć dostęp do bieżącej wody i dysponować chłodnią. Spółdzielcy 

„Żaczka „ nie spełniają tych warunków, ale radzą sobie inaczej. 

Współpracujemy z Mleczarnią w Wadowicach, która nam pomaga przeprowadzić 

akcję „Dzień z jogurtem” 

Ustalamy z opiekunem datę sprzedaży jogurtów w szkole. 

W widocznych miejscach umieszczamy kolorowe plakaty i ulotki wykonane podczas 

spotkania spółdzielczego na temat zdrowego żywienia. 

Pracownik mleczarni przywozi nam różnego rodzaju jogurty oraz wypożycza małą chłodnię 

na czas akcji. 

Ustawiamy 3 stoiska na korytarzach, aby uczniowie mogli zakupić jogurt w pobliżu swoich 

klas i zjeść go w czasie przerwy. 

W „dniu z jogurtem” sprzedajemy także pyszne chrupiące bułeczki i częstujemy świeżym 

orzechem włoskim podanym w postaci szaszłyka wykonanym przez spółdzielców. 

Akcję powtarzamy raz w tygodniu!!! 

DZIEŃ Z JOGURTEM 



Reklama i promocja „Jogurtów” 



STOP SŁODYCZOM!!! 

Czas na jogurt z chrupiącą bułeczką i orzecha włoskiego 



Jogurt możesz kupić na każdym korytarzu – wystarczy tylko chcieć go zjeść! 

Orzech włoski w postaci szaszłyka gratis! 



Pałaszujemy pyszne jogurciki i bułeczki. 

Dzisiaj najlepsze są orzechy włoskie – tego jeszcze nie było!!! 



Sprzedaż w sklepiku żywności nieopakowanej niesie za sobą konieczność spełnienia 

wymagań sanitarnych, np. umywalka do mycia rąk i zatrudnienia osoby, która spełnia 

wymagania określone dla personelu kuchennego. 

 

Przygotowywanie kanapek może odbywać się tylko w kuchni szkolnej lub na zapleczu 

sklepiku, które spełnia wymagania higieniczne dla pomieszczeń żywnościowych.  

 

Spółdzielcy postanowili spróbować zrealizować pomysł  

robienia kanapek w szkole. 

 

Znaleźliśmy w naszej szkole panią chętną do pomocy. 

 

Otrzymaliśmy zgodę od dyrektora szkoły na zrobienie kanapek  

w stołówce szkolnej przed lekcjami. 

 

Zamówiliśmy szynkę i świeże warzywa w pobliskim gospodarstwie agroturystycznym 

oraz bułeczki w miejscowej piekarni. 

 

Wykonaliśmy smaczne, apetyczne kolorowe kanapki. 

 

Martwiliśmy się tylko, że bez urządzenia chłodniczego sobie nie poradzimy.  

 

Na próżno nasze obawy – kanapki zniknęły w ciągu dwóch przerw!!! 

 

Akcja „Zdrowa kanapka” – godna kontynuowania w szkole. 

 

Czas zacząć robić i sprzedawać kanapki w szkole 



Przygotowujemy zdrowe kanapki i szaszłyki  

z kabanosem i papryką 



Musi być kolorowo, smacznie i niedrogo - wtedy jest szansa, że uczniowie polubią 

zdrowe przekąski zamiast chipsów, batonów i słodkich napojów gazowanych. 

Promując dobrą żywność warto skorzystać z marketingowych metod. Degustacja 

nowego asortymentu może przekonać małych klientów, że warzywa są smaczne, 

jabłka słodkie, a kanapki pożywne. 

ZDROWA KANAPKA 



Promocja i sprzedaż kanapek -szaszłyk  

z kabanosikiem gratis! 

Smacznego! 



To się opłaca – tania kanapka  

i szaszłyk z kabanosem gratis! 

Smacznego! 



SKLEPIK WZOROWY – SMACZNY I ZDROWY” 

 

Spółdzielnia Uczniowska to ponad 30 członków 

promujących zdrowe odżywianie pod opieką  

p. Bogusławy Huby i p. Cecylii Miś 



Dziękujemy za uwagę. 

Prezentację przygotowali spółdzielcy SU „Żaczek”  

w Spytkowicach pod opieką pani Bogusławy Huby 

Spytkowice 2013 

Zysk z akcji promujących zdrowe odżywianie zostanie wydany na zakup sprzętu 

sportowego.  Możemy sobie pozwolić na zakup piłeczek pingpongowych, rakietek 

do tenisa stołowego, strojów sportowych.  

Pokryjemy koszty obiadów koleżankom i kolegom znajdującym się w trudnej 

sytuacji rodzinnej. 


