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Szkolna Kasa Oszczędności działa

w naszej szkole już od wielu lat. 

W bieżącym roku szkolnym liczy 68 członków

z klas I-VI. Przygoda z SKO rozpoczyna się 

w dniu pasowania na członka SKO. W każdym 

roku uczniowie systematycznie gromadzą własne 

oszczędności na określony cel.



CELE NASZEJ ORGANIZACJI
1. Zachęcenie uczniów do systematycznego oszczędzania

pieniędzy na książeczkach SKO.
2. Wyrabianie u uczniów nawyku systematycznego oszczędzania.
3. Wdrażanie do prowadzenia umiejętnej gospodarki funduszami

własnymi i społecznymi oraz wytrwałości w gromadzeniu
wkładów, i celowego ich wydatkowania.

4. Wyzwolenie u uczniów pomysłowości i przedsiębiorczości
w zdobywaniu złotówek np. zbieranie i sprzedaż produktów
wtórnych (złom, makulatura, puszki aluminiowe, butelki, itp.).

5. Popularyzowanie wiedzy ekonomicznej ze szczególnym
uwzględnieniem działalności Banku PKO BP S.A.

6. Prowadzenie działalności społecznej przynoszącej korzyści nie
zawsze materialne (włączenie się w ogólnopolskie akcje).

7. Całoroczny udział w konkursach organizowanych przez Bank PKO
BP S.A.



REGULAMIN
 do SKO może należeć każdy uczeń
 każdy uczeń posiada własną książeczkę

oszczędności wydaną przez opiekuna SKO
lub posiada konto dla ucznia w Banku PKO
BP S.A.

 wpłaty dokonywane są codziennie na
przerwach

 o dokonywaniu wypłaty należy wcześniej
poinformować opiekuna SKO

 rodzic wyraża pisemną zgodę na każdą
wypłatę z książeczki



OPIEKUNOWIE

Elżbieta Soszka 

Barbara Gajo



WRACAMY DO CIEBIE 
SZKOŁO…

W dniu 3 września 2012 r. uroczyście rozpoczęliśmy 
nowy rok szkolny 2012/2013. 



Spotkanie w szkole poprzedziła

Msza św., odprawiona w miejscowej

kaplicy przez ks. prałata Tadeusza

Dzięgę. W homilii ks. proboszcz

podkreślił, że warto wytyczać sobie

ambitne cele i je powoli realizować.



W szkole wszystkich gości, rodziców i uczniów

powitała Dyrektor szkoły p. Agnieszka Śledź.

Przedstawiła wychowawców i nauczycieli, ogłosiła

rok szkolny 2012/2013 za otwarty. Zabierając głos,

Wójt Gminy Łuków p. Mariusz Osiak, życzył

wszystkim uczniom, spełnienia marzeń i sukcesów w

nauce.



„FARMA ILUZJI” PARK EDUKACJI 
I ROZRYWKI W TROJANOWIE

W dniu 02 października 2012r. członkowie SKO pojechali do Parku Edukacji
i Rozrywki „Farma Iluzji” w Trojanowie.

W tym niezwykłym miejscu
przeżyliśmy przygodę na granicy
magii i rzeczywistości. Lekcja
edukacyjna z zakresu fizyki i optyki
wytłumaczona w sposób prosty
i przystępny pozwoliła nam
przyswoić wiedzę oraz przeżyć coś
niesamowitego w przyjemny
i rozrywkowy sposób.

Wycieczka dostarczyła uczniom wiele niezapomnianych wrażeń, przygód, omamów
i iluzji, które na długo pozostaną w naszej pamięci.



,,ZA TRUD, ZA SERCE… 
DZIĘKUJEMY’’

12 października 2012r. Uczniowie –
członkowie SKO, rodzice i nauczyciele 

spotkali się na uroczystości – świętowano 
Dzień Edukacji Narodowej.

Z tej okazji uczniowie zadedykowali
pracownikom szkoły montaż poetycko-
muzyczny, w którym było wiele ciepłych słów o
trudzie nauczycielskiego zawodu, tekstów
poetyckich skłaniających do refleksji i scen
prezentujących z humorem nauczycielskie
postawy i zachowanie.



Jan Paweł II – Papież Rodziny

W dniu 16 października 2012r. odbyła się uroczysta 
wieczornica poświęcona postaci Papieża – Polaka.

Treści montażu 
dotyczyły zagadnień 
współczesnej rodziny, 

jej roli w 
społeczeństwie 
i kształtowaniu 
uniwersalnych 
postaw u dzieci 

i młodzieży.

Pani dyrektor, 
zabierając głos, 

podkreśliła ogromną 
rangę Dnia 

Papieskiego, 
podziękowała 

uczniom za uroczysty 
występ.



26 października 2012r. 
członkowie SKO odwiedzili 

Cmentarz św. Rocha 
w Łukowie. 

Takie inicjatywy czczą pamięć osób 
bliskich zmarłych i poległych za 

Ojczyznę. Raz zaszczepione w pamięć 
dzieci, będą przekazywane z pokolenia 

na pokolenie.

Dzieci:
- sprzątały groby, 
- paliły znicze, 
- modliły się za poległych w obronie     
Ojczyzny, oddając im hołd.



JAK DOBRZE
JEST MIEĆ 

OSZCZĘDNOŚCI 
NA NASZYCH 

KONTACH SKO…

31 października 2012 r. Szkolna 

Kasa Oszczędności zaprosiła 

wszystkie klasy na apel 

zachęcający do oszczędzania.



Uczniowie z kl. II, III i V 
zaprezentowali inscenizację o 

oszczędzaniu nie tylko pieniędzy, 
ale również książek, wody, gazu i 

prądu. Członkowie SKO 
udowodnili, że: WARTO BYĆ 

OSZCZĘDNYM

Szkolna Kasa Oszczędności przyjęła 
nowych członków – uczniów z klas 

pierwszych. Pierwszaki, a także starsi 
uczniowie, zostali zachęceni do nauki 

oszczędzania XXI wieku – Szkolne 
Kasy Oszczędności wchodzą do 

Internetu. 

Każdy uczeń może założyć nowe 
internetowe konto SKO u 

opiekunów: pani Elżbiety Soszka 
i pani Barbary Gajo.

Uczennica kl. V Natalia Sulowska
poinformowała o Światowym 

Dniu Oszczędzania.



AKCJA 
„PUSZKI” 

Zbiórka surowców wtórnych to dobry sposób  pozyskania 
pieniędzy na różne wydatki. Nazbieraliśmy 10 kg złomu 

aluminiowego (puszki).  Sprzedaliśmy je w punkcie skupu. 

Uzyskane pieniądze przeznaczyliśmy na zakup kiełbasek na 
szkolne ognisko. 



JESIENNE REFLEKSJE 
PRZY  OGNISKU

Członkowie SKO, Koła Turystycznego i świetlicy szkolnej wraz 

z opiekunami Barbarą Gajo, Elżbietą Soszka i Bogumiłą Łukasik 

zorganizowały ognisko z okazji pożegnania jesieni.

Przy ognisku uczniowie wysłuchali części artystycznej poświęconej porze roku –

jesieni. Od strony szkoły do ogniska przywędrowała Pani Jesień udekorowana 

kolorowymi liśćmi jesiennych drzew. 



ANDRZEJE I KASIE 
MAJĄ PIENIĄDZE 
W KASIE… SKO

29 listopada 2012r. uczniowie naszej 

szkoły, członkowie SKO wspólnie 

z opiekunami zorganizowali klasową 

uroczystość z okazji „Andrzejek”. 



Uroczystość zaczęliśmy od informacji na temat tradycji wróżenia sobie w wigilię 
św. Andrzeja. 

A było to tak… przede wszystkim wróżyły sobie panny, aby dowiedzieć się co ich 
czeka w przyszłości. 

Chłopcy wróżyli sobie w dzień św. Katarzyny w tzw. Katarzynki, 24 listopada. 
My wróżyliśmy sobie razem – zgodnie ze współczesnym obyczajem.

W tym dniu Samorząd Uczniowski 
zorganizował dyskotekę na sali 
gimnastycznej. Rodzice w klasie 
przygotowali dla dzieci poczęstunek.

W tym dniu Samorząd Uczniowski 
zorganizował dyskotekę na sali 

gimnastycznej. Rodzice w klasie 
przygotowali dla dzieci poczęstunek.



GDY Z NIEBA ZJAWISZ SIĘ 
MIKOŁAJU, PROSZĘ CIĘ…

W czwartek 6 grudnia 2012r. przybył do 
naszej szkoły w towarzystwie swoich 

pomocników św. Mikołaj. Dzieci klas o-III 
bardzo miło przyjęły gościa piosenką.

SKO-wicze naszej szkoły do wizyty Świętego 
Mikołaja przygotowali się należycie. Śpiewali 
piosenki, recytowali wierszyki. Radość dzieci 

nie miała granic, zwłaszcza tych 
najmłodszych. Upominki sprawiły uczniom 

wiele radości.

A więc czekamy z niecierpliwością na pierwszą 
wigilijną gwiazdkę…



WYJAZD DO KINA
11 grudnia 2012r. członkowie SKO pojechali do kina 

„Nove Kino” do Siedlec na film pt. 

„Renifer Niko ratuje brata”

Wyjazd do kina okazał się wielką atrakcją. Niektóre dzieci z klasy zerowej miały 

okazję po raz pierwszy oglądać seans kinowy w technologii 3D. Oczywiście nie 

mogło zabraknąć czasu na zakup popcornu i pokrzepienie zgłodniałego ciała.



Fani piłki nożnej z naszej szkoły mieli okazję obserwować piłkarzy z bliska 
i uczyć się kulturalnego zachowania na stadionie. Nasi ulubieńcy wygrali 3:0.

KIBICOWALIŚMY LEGII 
WARSZAWA NA STADIONIE

W dniu 02.12.2012r. 
uczniowie naszej szkoły –

członkowie SKO obejrzeli 
na żywo mecz piłki nożnej 

Legia Warszawa – Ruch 
Chorzów.

Wejście bez opłat
zagwarantował nam
udział w Projekcie dla
szkół podstawowych i
gimnazjalnych „Kibicuj
z klasą”.



ŚMIECI I MY
12 grudnia 2012r. członkowie 

SKO i Koła Turystycznego 
zaprosili wszystkie klasy na apel 
poświęcony dzikim wysypiskom 

śmieci. 

Ekostrażnicy
zaprezentowali 
inscenizację pt. 
„Śmieci i my”.

NIE POZWÓLMY ZNISZCZYĆ ŚRODOWISKA NASZEGO KRAJU, 
MUSIMY WSPÓLNIE O NIE DBAĆ I JE CHRONIĆ.



12 grudnia 2012r. 

dokonano podsumowania 

akcji „Góra Grosza” 

w naszej szkole.

Akcja trwała od 26 listopada do 7 grudnia. 

W ciągu dwóch tygodni uczniowie klas 0 – VI 

zbierali pieniądze, a potem nastąpiło liczenie. 

W akcji wyróżniła się klasa I, która uzbierała 1219 
monet. 

Razem w szkole 
zebrano:

3265 monet
co dało kwotę
111zł 76gr.



W wyniku prac komisji z naszej szkoły:

• wyróżniona została karta Emilii Gajek
z kl. IV – opiekun p. Barbara Gajo.

Upominki za uczestnictwo otrzymali:

• Weronika Goławska z kl. I – opiekun p.
Marzena Szczygielska,

• Piotr Szczygielski z kl. II, Gabriela
Zając z kl. IV i Wiktor Zając z kl. VI –
opiekun p. Elżbieta Soszka.

W dniu 13 grudnia 2012r. rozstrzygnięto XIII 

Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy 

na Kartę Bożonarodzeniową. 



SZKOLNY DZIEŃ 
BEZPIECZEŃSTWA

6 grudnia 2012 r. został zorganizowany 
w Szkole Podstawowej w Świdrach już po raz kolejny 

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa pod hasłem 
„BEZPIECZNI NA DRODZE, BO WIDOCZNI”.

Na uroczystości gościliśmy zastępcę naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego
Powiatowej Komendy Policji w Łukowie komisarza Krzysztofa Golbę. Grupa
uczniów, członków SKO z klas II – VI przedstawiła pouczającą inscenizację, w której
zostały w sposób poglądowy przedstawione podstawowe zasady dotyczące ruchu
drogowego.

Na zakończenie uroczystości wszyscy 
uczniowie otrzymali ulotki zawierające 

porady dla rodziców dotyczące zachowania 
bezpieczeństwa na drodze.

Nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu 
literackiego – „Odblaskowe rymowanie”.



W ŚWIĄTECZNYM 
NASTROJU …

W dniu 19 grudnia 2012r. przy blasku 
choinkowych świateł i migających śnieżnych 

gwiazdek, spotkali się uczniowie, rodzice 
i nauczyciele.

Wszyscy, w oczekiwaniu na pierwszą gwiazdę, pragnęli posłuchać 
bożonarodzeniowych kolęd, towarzyszyć Mędrcom ze Wschodu 

i pastuszkom w wędrówce do betlejemskiej groty, a przede 
wszystkim zastanowić się razem z bohaterami jasełek , czy 

potrafimy godnie przeżyć Boże Narodzenie.



ŚWIĄTECZNY, 
SZLACHETNY GEST

W grudniu uczniowie naszej szkoły 
projektowali i wykonywali 

karty bożonarodzeniowe.
W okresie przedświątecznym złożyli serdeczne 

życzenia osobom starszym i samotnym, 
mieszkającym w Świdrach. Część świątecznych 
kartek udało się sprzedać na terenie szkoły, a 
dochód przeznaczono na zakup świątecznych 

paczek dla dzieci. 

Inicjatorami akcji byli członkowie SKO 
z opiekunami Barbarą Gajo 

i Elżbietą Soszka. 



CZY PIENIĄDZE SĄ 
NAM POTRZEBNE?

W dniu 21 grudnia 2012r. roku dla członków 
SKO klas I – III przeprowadzono zajęcia 

omawiające podstawowe zagadnienia związane 
z pieniądzem i jego znaczeniem w życiu 

codziennym. 

W czasie spotkania 
uczniowie szukali 

odpowiedzi na pytania –
czy pieniądze są nam 
potrzebne, dlaczego 
ludzie posługują się 

pieniędzmi, skąd mają 
pieniądze? 



 doskonalili umiejętność wykonywania prostych obliczeń 
pieniężnych, z którymi mogą się spotkać w sytuacjach 
codziennych,

 uświadamiali sobie zależność pomiędzy pracą a zarabianiem,
 zapoznali się podstawowymi pojęciami takimi jak: monety, 

banknoty, złoty polski, pieniądz, euro.

Pogadanka finansowa wprowadza dzieci w tematykę współczesnego biznesu 
i uczy właściwego gospodarowania domowym budżetem.

 nabywali wiedzę dotyczącą funkcji pieniądza, wyglądu i nominałów polskich 
monet i banknotów,

Uczniowie:



W dniu 16 stycznia 2013r. zaszczycili nas 
swoją obecnością zaproszeni na 

ogólnoszkolną imprezę Dziadkowie
i Babcie z okazji zbliżającego się Ich święta. 

Uczniowie – członkowie SKO, zaprezentowali oni 
podniosły montaż słowno – muzyczny, w którym 

skłaniała do refleksji postawa głównych bohaterów, a 
Betlejemska Grota budzi pragnienie szczęścia i dobra: 
właśnie o tym nasi uczniowie kolędowali dla swoich 

najbliższych.

DZIEŃ BABCI 
I DZIADKA

Uroczystość, 
w kameralnej atmosferze, 

rozpoczął noworoczną 
modlitwą ks. prałat 

Tadeusz Dzięga.



DZIECI BYŁY NA WIEJSKIEJ I 
W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

W dniu 26 lutego 2013r.  członkowie SKO naszej 
szkoły wraz z opiekunami byli na wycieczce szkolnej 

w Warszawie.

Dzieci zwiedziły gmach Sejmu i dowiedziały się wiele 
ciekawych informacji o pracy parlamentarzystów.

Podczas spaceru po 
Starówce widziały Pałac 
Prezydencki, kolumnę 
Zygmunta III Wazy i 

Zamek Królewski; a w 
katedrze modliły się przed 
grobem Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego – patrona 

naszej szkoły.

Wiele atrakcji dostarczył uczniom 
i rodzicom, pobyt w Centrum Nauki Kopernik.

Dzieci doskonale bawiły się, eksperymentowały i bardzo miło 
spędzały czas.



ZBIERAJĄC BATERIE 
DBAMY O ŚRODOWISKO

Nasze SKO włączyło się do 

ogólnopolskiej akcji zbierania 

baterii.

Zebraliśmy 2 kg 

zużytych baterii.



PIERWSZA POMOC 
PRZEDMEDYCZNA

W naszej szkole podejmujemy działania związane z 
bezpieczeństwem i przygotowaniem uczniów do udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej.

Panie Elżbieta Soszka i Barbara Gajo, opiekunowie SKO uczestniczyły w szkoleniu 
prowadzonym przez wykwalifikowanych instruktorów Fundacji WOŚP Jurka Owsiaka. 
Oprócz umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przywiozły manekiny, 

podręczniki dla uczniów klas I-III, tekturowe telefony oraz płyty. Po ukończeniu zajęć 
uczniowie zdają test i otrzymują certyfikat oraz książeczkę "Mój podręcznik do nauki 

pierwszej pomocy".



Pomysłów nie brakowało, a poziom 

wykonanych prac był bardzo wyrównany. 

Cieszył się dużym zainteresowaniem, głównie 

wśród młodszych dzieci.  

KONKURS NA SKARBONKĘ

Na szczególne wyróżnienie zasługiwała skarbonka uczniów klasy II 

Huberta Suchodolskiego i Piotrka Szczygielskiego.



WKRĘĆ SIĘ DO AKCJI

Przez cały rok trwa w naszej szkole 

charytatywna akcja zbierania nakrętek.

Akcja polega na zbieraniu wszelkiego rodzaju 
plastikowych nakrętek i „metek od herbaty”

w celu wsparcia dzieci z Lubelskiego 
Hospicjum im. Małego Księcia. 

Takie akcje prowadzone w ramach edukacji szkolnej 
uświadamiają uczniom, jak ważne jest to, co robimy dla innych .



Z EKONOMIĄ NA TY
Jak oszczędzać dowiedzieliśmy się 
na zajęciach z wiedzy ekonomicznej.

Uczestniczyliśmy 
w zajęciach 

zorganizowanych przez 
naszych opiekunów 

na temat 
Szkolnej Kasy 
Oszczędności. 

oglądaliśmy czasopisma o tematyce ekonomicznej, 

uczyliśmy się planowania i kalkulowania wydatków, 

poznawaliśmy system monetarny Unii Europejskiej.



VIII GMINNY TURNIEJ WIEDZY 
KLAS III "MĄDRA GŁÓWKA 2013"

Uczniowie klasy III – członkowie SKO, 

uczestniczyli w turnieju w Turzych Rogach.

Celem spotkania było 
sprawdzenie w formie 

zabawowej wiedzy
i umiejętności uczniów 

oraz integracja poprzez 
wspólne przeżywanie 

radości, kształtowanie 
umiejętności 

współdziałania. 



POZNAJEMY OKOLICE 
GMINY ŁUKÓW

W kwietniu nasi uczniowie członkowie SKO poznawali okolice Gminy Łuków.

Uczestniczyli w rajdzie 
pieszym na trasie 

Gołaszyn - Ławki - Klimki 
- Jata - Zimna Woda.

Uczyli się aktywnego 
spędzania czasu wolnego 

na łonie natury 
i współdziałania 

w grupie.

Podziwiali piękno 
krajobrazu Ziemi Łukowskiej 
i lasy jodłowe Jaty. Byli pod
pomnikiem ks. Brzózki -

bohatera Powstania 
Styczniowego.



Dnia 24 kwietnia 2013r. 
odbył się apel ekologiczny 

z okazji Dnia Ziemi.

Członkowie SKO z klasy VI zaprezentowali 
inscenizację, w której zachęcali wszystkich, 

aby dbali o środowisko naturalne. 

Ważnym przesłaniem było kształtowanie 
właściwych, aktywnych postaw wobec ochrony 
środowiska, a także uzmysłowienie uczniom, 
że jesteśmy częścią otaczającej nas przyrody 
i chroniąc ją zapewniamy sobie lepsze życie.

Jego celem było promowanie postaw 
ekologicznych uczniów. 



Dla członków SKO został zorganizowany konkurs z wiedzy ekonomicznej.

Piotr Szczygielski  kl. II

NAJLEPSZY „EKONOMISTA”

Natalia
Sulowska kl. V

Klaudia Zabłocka kl. III



DZIĘKUJEMY 

ZA 

UWAGĘ 




