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Już od kilku lat, także i w tym roku szkolnym opiekunowie naszego

SKO prowadzą BLOG, który można znaleźć pod adresem

internetowym: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp-swidry

Poniżej znajduje się pierwsza strona naszego bloga…

…oraz jeden z wpisów

AKTYWNE  PROWADZENIE  BLOGA  SKO

Członkowie z zaciekawieniem i zaangażowaniem przeglądają, komentują 
i głosują na zamieszczane na nim wpisy.

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp-swidry


Członkowie SKO w ciągu całego roku szkolnego uczestniczyli w wielu lekcjach, apelach, pogadankach

i spotkaniach podczas których uczniowie dowiedzieli się m. in.:

✓ po co oszczędzamy i w jaki sposób możemy to robić,

✓ poznali historię banknotów,

✓ zostali poinformowani jakie są korzyści posiadania własnego konta,

✓ dowiedzieli się że możemy płacić za zakupy nie tylko monetą czy banknotem ale również kartą

płatniczą.

ROZ POWSZECHN I AN I E  W I ED Z Y   Z W I ĄZANE J  Z  O S Z CZĘDZAN I EM  

Na początku roku szkolnego 24 września 2015r. zostało zorganizowane w naszej szkole spotkanie opiekunów SKO

z powiatu łukowskiego z przedstawicielami banku p. Mariuszem Krasuskim i p. Jarosławem Mikołajczukiem.

Otrzymaliśmy dyplom i podziękowanie.  Podsumowano pracę i sukcesy SKO w naszym regionie 

w roku szkolnym 2014/2015. 

Za nagrody pieniężne z konkursu kronik SKO z poprzednich 

lat zakupione zostały projektory do naszej szkoły  



27.04.16r. Podczas innego spotkania poznaliśmy zabezpieczenia naszych banknotów

13.10.15r. P. Mariusza gościliśmy też na spotkaniach z członkami SKO, mówił nam o historii pieniądza i bankowości 

Ciekawą lekcją bankowości był również pokaz multimedialny 



30.10.15r. Przygotowaliśmy apel zachęcający do oszczędzania pt. „JAŚ I MAŁGOSIA UCZĄ OSZCZĘDZANIA”

Po zakończeniu inscenizacji pierwszoklasiści zostali 

przyjęci w poczet członków SKO 

Na pamiątkę pasowania dzieci dostały upominki 

sponsorowane przez Bank PKO BP w Łukowie

5.11.15r. Tę samą inscenizację zaprezentowaliśmy również przedszkolakom z naszej szkoły

Starszaki otrzymały od opiekunów SKO broszurki 

,,Nowoczesna lekcja oszczędzania’’ i także upominki



W ciągu roku szkolnego 2015/16 uczyliśmy się ekonomii poprzez: 

czytanie i rozwiązywanie zadań z czasopismem BRAWO BANK 

oraz przygotowywanie gazetek

wzięcie udziału w konkursie plastycznym 

„MARZENIA ZREALIZOWANE DZIĘKI WŁASNYM 

OSZCZEDNOŚCIOM”   



Dzieci doszły do wniosku, że naprawdę warto jest oszczędzać! 

Wzięliśmy udział w warsztatach „Stacja animacja”. 

Zrealizowaliśmy własną animację na temat „Oszczędzamy jedzenie”. 

Wymyślaliśmy fabułę, wycinaliśmy, rysowaliśmy i montowaliśmy.

Efekty swojej pracy oglądaliśmy 

na kinowym ekranie

Zwiedziliśmy muzeum 

oraz wystawę 

„Pałac pełen bajek”

Udział w warsztatach i zwiedzanie

Muzeum Kinematografii w Łodzi zostało

sfinansowane przez PKO BP

7.04.16r. W nagrodę najaktywniejsi członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności pojechali na wycieczkę 

do Muzeum Kinematografii w Łodzi

Na pamiątkę 

dostaliśmy koszulki 

odblaskowe

Mogliśmy poczuć się 

jak uczestnicy naszych 

ulubionych bajek 



AKCJE  CHARYTATYWNE
Nie jest nam obojętny los innych ludzi więc nasi SKO-wicze tak jak w ubiegłych

latach chętnie włączali się w różne akcje charytatywne, których celem jest

uwrażliwienie na potrzebę bezinteresownej pomocy innym ludziom znajdującym się

w trudnej sytuacji materialnej.

4.12.15r.   Podsumowanie akcji GÓRA GROSZA 2015

Zebraliśmy      9 457 monet

co dało kwotę 

293zł 35gr

Podczas tegorocznej akcji dzieci z przedszkola

i uczniowie zbierali drobne monety, by następnie

przekazać je na pomoc rodzinnym domom dziecka,

rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym.

W grudniu nasi członkowie SKO 

zakupili  wigilijną świecę CARITAS

Dołożyliśmy naszą cegiełkę, aby 

dzieci z ubogich rodzin otrzymały 

dożywianie, wsparcie edukacyjne 

oraz letni wypoczynek. 



1-18.12.15r. Potrafimy się dzielić – Akcja „Polacy – Rodakom”

Bardzo chętnie przygotowywaliśmy paczki 

świąteczno-noworoczne, w których znalazły się 

artykuły spożywcze, słodycze, książki i zabawki 

oraz opłatek.

Wszystko po to, by pomóc Polakom 

mieszkającym na Ukrainie 

i Białorusi.

Natomiast 19 grudnia 2015r. uczestniczyliśmy 

w podsumowaniu 16. Akcji Polacy–Rodakom w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Miasta Łuków im. Jana Pawła II

Wszystkim darczyńcom 

osobiście dziękował 

senator Stanisław Gogacz

oraz koordynator na terenie 

powiatu łukowskiego – Burmistrz 

Miasta Łuków Dariusz Szustek.

Obecna była również Pani Beata Brzywczy – Konsul 

Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku.



W ciągu roku szkolnego 2015/16 zbieraliśmy sukcesywnie na cele charytatywne:

Metki od herbaty Lipton Nakrętki od butelek



EDUKACJA  EKOLOGICZNA
Bardzo ważnym obszarem życia na naszej planecie Ziemia jest fakt, aby dbać

o nią. Jednak nie wszyscy ludzie zdają sobie z tego sprawę i nie stosują się do

ogólnie przyjętych reguł. Dlatego „my” – młodzi ekolodzy, zachęcani przez nasze

panie nauczycielki, chętnie włączaliśmy się do udziału w akcjach, apelach

i spotkaniach. Poszerzyliśmy dzięki temu naszą wiedzę i świadomość ekologiczną.

18.09.15r. Jak co roku uczestniczyliśmy w akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2015”

Mottem przewodnim akcji było 

hasło „Wyprawa – poprawa”

Wzięliśmy worki, nałożyliśmy 

rękawiczki i posprzątaliśmy dwa 

przystanki autobusowe, część drogi 

na trasie Świdry – Szczygły Górne 

oraz część lasu znajdującego się 

w pobliżu szkoły

Sprzątały nawet przedszkolaki



21.03.16r. Nareszcie przywitaliśmy Wiosnę

Śpiewając wiosenne piosenki wyruszyliśmy ze 

szkoły barwnym korowodem na plac zabaw 

z ogniskiem, gdzie spalono Marzanny, aby 

powitać wiosnę

Nasze  tradycyjne Marzanny

Podczas uroczystości 

przyleciały do nas nawet 

bociany

28.04.16r. Pomagamy Ziemi każdego dnia

W ramach obchodów Dnia Ziemi, podsumowano szkolny 

konkurs skierowany do uczniów kl. I-III 

pt. „Zabawka z surowców wtórnych” ,

za które otrzymali dyplomy

Przygotowany został też quiz ekologiczny dla kl. IV-VI pt. 

„Pomagamy Ziemi każdego dnia”

Naszym zadaniem było 

odgadnąć zagadki 

przyrodnicze, dokończyć 

ekologiczne powiedzenie, 

przyporządkować śmieci 

do odpowiednich 

pojemników oraz podać 

sposoby ochrony przyrody.



29.04.16r. Apel „Szkole pomagamy i świat oczyszczamy”

Apel został zorganizowany w celu podniesienia świadomości 

ekologicznej dotyczącej zużytego sprzętu ekologicznego oraz 

praktycznego przeciwdziałania zanieczyszczaniu Ziemi elektroodpadami.

Przygotowano 

Ogłoszenia z informacją na temat 

odbioru zużytego sprzętu, 

który nastąpi w dniu 

11 maja 2016 r. w godz. 8.00 – 10.00.

Przed apelem został 

oplakatowany budynek szkoły 

i wykonano gazetki na temat 

zbiórki elektrośmieci

W szkole nauczyliśmy się jak mamy 

segregować śmieci aby dbać o naszą 

planetę



11.05.16r. ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegał zbiórce 

przez firmę Green Office Ecologic Sp. z o. o

Zebrano 1510 kg to jest półtorej tony elektrosprzętu

W nagrodę szkoła 

otrzymała bon 

w wysokości 

302 zł

Zdecydowano, że za tę sumę firma zakupi dla naszej szkoły 

papier do kserokopiarek.

Była również możliwość, aby zużyty 

sprzęt o dużych gabarytach został 

odebrany od użytkowników

Zgodnie z propozycją firmy Green 

Office wytypowano czterech uczniów 

szczególnie zaangażowanych w zbiórkę 

– otrzymają oni upominki/gadżety 

i sześciu uczniów, którym zostaną 

przekazane dyplomy.



12.11.15r. Spotkanie z Leśnikiem i borsukiem Luckiem

Pani leśnik opowiedziała nam 

o swojej pracy, o lesie i mieszkających tam zwierzętach.

Zaprezentowała nam swój mundur.

Wspólnie 

bawiliśmy się 

z borsukiem 

Luckiem  

Wzięliśmy udział 

w kampanii edukacyjnej  

O Lubelskie dbamy! 

Baterie zbieramy!

Dowiedzieliśmy się jak ważna jest segregacja 

baterii i akumulatorów i co dzieje się, gdy 

wypełniające je niebezpieczne substancje 

przedostaną się do środowiska.



EDUKACJA  ZDROWOTNA
Nikt z nas nie lubi przeziębić się, chorować ani nawet trochę źle się czuć.

W związku z tym w ciągu roku szkolnego 2015/16 uczyliśmy się co mamy robić

a czego unikać, aby być zdrowym, wysportowanym i pełnym witalności uczniem

poprzez apele, pogadanki, różne aktywności.

Codziennie dostajemy mleko, 

warzywa i owoce

6.11.15r. Ogólnopolska akcja „Śniadanie daje moc”

Wspólnie z nauczycielami 

przygotowaliśmy drugie 

śniadanie

Mieliśmy wiele pomysłów jak wykonać owocowe 

szaszłyki oraz kolorowe kanapki. 

Nauczyliśmy się jak ważne jest zdrowe odżywianie.



Konkurs plastyczny        ,,Bezpiecznie na wsi” – niebezpieczne atrakcje w wakacje 

W kwietniu 

ogłoszono wyniki 

konkursu 

plastycznego nt. 

bezpiecznych wakacji 

na wsi. Gratulujemy 

laureatom!

Za plastyczny pomysł 

Amelia Dybciak otrzymała 

I miejsce na etapie 

gminnym i praca została 

zakwalifikowana do etapu 

powiatowego.

Członkowie SKO brali udział w rozgrywkach sportowych –

bo sport to przecież zdrowie

Powiatowym Finale Piłki Nożnej w Łukowie 

„Z podwórka na stadion o puchar 

Tymbarku”

Uliczne Biegi Niepodległości Biegi z okazji Konstytucji 3 Maja



23.09.15r. Bezpieczna droga do szkoły

Przedszkolaki oraz członkowie SKO z kl. I-III wzięli udział w ogólnopolskiej akcji prowadzonej 

przez PSB Mrówka 

Odwiedziła nas Mrówka oraz pani policjantka. 

Pod ich czujnym okiem uczyliśmy się bezpiecznie przechodzić przez jezdnię 

5.11.15r. Bezpieczna szkoła

Z okazji Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa odbyła się akademia. Uczniowie oraz pan policjant przypomnieli wszystkim, że każdy z nas ponosi 

odpowiedzialność za siebie i za innych, a dzięki temu, że będziemy zachowywać zdrowy rozsądek, uświadomimy sobie, że życie i zdrowie są 

darem bezcennym. 

Dostaliśmy odblaskowe 

opaski i kamizelki



3.12.15r. Apel o tematyce antynikotynowej

Dowiedzieliśmy 

się skąd 

pochodzi tytoń

i jak jest 

szkodliwy  

W bardzo obrazowy sposób zaprezentowano negatywne skutki palenia 

papierosów oraz przesłanie, że tytoń zabija powoli, ale skutecznie

4.04.16r. Nie pal przy mnie, proszę!

Pani pielęgniarka przeprowadziła w kl. I-III dla członków SKO pogadankę dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu. 

Dowiedzieliśmy się jak groźny jest to nałóg i choroba.    

Następnie 

opiekunowie SKO 

przygotowali dla 

nas inscenizację jak 

bardzo szkodliwe 

jest dla nas czynne 

i bierne palenie



DZIĘKUJEMY

ZA 

UWAGĘ ☺


