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Już od kilku lat aktywnie prowadzimy blog SKO, który można znaleźć 
pod adresem: 

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

Naszymi opiekunami są:

Powszechność oszczędzania Promocja oszczędzania

❑ Uczniowie posiadający SKO Konto 
dla ucznia

- 49 uczniów

❑Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół
w Świdrach

- 79 uczniów

❑ Uczniowie, którzy 
przystąpili do SKO w 

Zespole Szkół w Świdrach 
2016/2017

- 15 uczniów

p. Barbara 
Gajo

p. Elżbieta 
Soszka 

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


SKO  SPONSOREM 
03.06.2017r

SKO było sponsorem ucznia na wycieczkę do ogrodów Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów Pani Premier Beaty Szydło z okazji 

Dnia Dziecka.

Niepowtarzalna atmosfera, spotkanie 
z Panią premier, ministrami i znanymi 

sportowcami były dla nas wielkim 
przeżyciem.

Powitała nas Pani premier i zaprosiła na atrakcje przygotowane
przez kancelarię wspólnie z ministerstwami



Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole już od wielu lat. 
Należą do niej uczniowie z klas I-VI. 

Przygoda z SKO rozpoczyna się w dniu pasowania na członka SKO. 

W tym roku uroczystość odbyła się 28.10.2016r. 

Systematycznie będziemy 
gromadzić własne 

oszczędności na określony cel.

PASOWANIE NA CZŁONKA SKO

Przyjęliśmy 
15 nowych 

członków SKO

Pierwszaki, a także starsi uczniowie, 
zostali zachęceni do nowej formy 
oszczędzania XXI wieku. Każdy uczeń 
może założyć nowe konto SKO u 
opiekunów.



PROMOCJA  OSZCZĘDZANIA 

Inscenizacja „Oszczędzanie to wyzwanie” (28.10.2016r.) 

Przypomnieliśmy naszym koleżankom i kolegom, że należy 

oszczędzać pieniądze i to, co przynosi nam korzyści materialne. 

Lekcja przedsiębiorczości „Czy pieniądze są nam potrzebne?” (22.12.2016r.) 

W sposób humorystyczny

i pełen zabawy zachęciliśmy do

wytrwałej oszczędności, która

pomaga realizować nam wiele

planów w życiu.

Razem z naszymi opiekunkami szukaliśmy odpowiedzi na pytania:   

Czy pieniądze są nam potrzebne? 
Jaką rolę odgrywają w naszym życiu? 

Dlaczego ludzie posługują się pieniądzem jako środkiem wymiany?

Zapoznaliśmy się z wyglądem polskich monet i banknotów,
uświadomiliśmy sobie, że pieniądze są nieodłącznie związane
z ludzkością i mogą być również źródłem wiedzy historycznej.



Zajęcia z Brawo Bank (02.01.2017r.) 

Na zajęciach rozwiązywaliśmy krzyżówki, rebusy i zgadywanki dzięki, którym 

nauczyliśmy się jak oszczędzać swoje kieszonkowe w SKO.

Prezentacja multimedialna „Historia i funkcje pieniądza” (19.05.2017r.) 

W klasie IV została przedstawiona prezentacja 

multimedialna, z której dowiedzieliśmy się, że 

pieniądz wskazuje, ile jest warta dana rzecz, ułatwia 

handel oraz, że nie zawsze był w formie monety czy 

banknotu.



Prezentacja multimedialna „Euro – Monety” (02.01.2017r.) 

W klasie VI została przedstawiona prezentacja 

multimedialna, z której: 

- poznaliśmy osiem nominałów monet euro,

- dowiedzieliśmy się, że każde państwo ma 

swój projekt strony narodowej,

- poznaliśmy różnice między nominałami.

Najlepszy ekonomista (09.06.2017r.) 

O tytuł „Najlepszy ekonomista” walczyli uczniowie klas I - III, 

odpowiadając na pytania związane z oszczędzaniem i pieniędzmi.

▪ przypomnieliśmy sobie nabytą wiedzę dotyczącą funkcji pieniądza, 
▪ doskonaliliśmy umiejętności wykonywania prostych obliczeń pieniężnych

Laureatom gratulujemy!



Quiz wiedzy o banku (12.06.2017r.) 

W konkursie walczyli uczniowie klas I - III,

odpowiadając na pytania związane

z funkcjonowaniem banku.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
i laureatom.

Konkurs na ekologiczną skarbonkę

W czerwcu 2017r. został rozstrzygnięty „Konkurs na ekologiczną skarbonkę SKO”.

Laureatką została Amelia Dybciak z kl. III

Gratulujemy! 

(Projektor multimedialny, który został zakupiony z pieniędzy nagrodzonej

Kroniki SKO z poprzednich edycji)



Zbieramy nakrętki

Cały rok szkolny 2016/2017 trwała w naszej szkole
charytatywna akcja polegająca na zbieraniu wszelkiego
rodzaju plastikowych nakrętek.

Zebrane nakrętki przeznaczone są na potrzeby niepełnosprawnego 
dziecka z Sięciaszki Andrzeja Blicharza. 

Po odbiór nakrętek przyjechali rodzice Andrzeja.

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

Zbieramy puszki aluminiowe
Zbieramy baterie

Cały rok szkolny 2016/2017 
zbieraliśmy również puszki 
aluminiowe i baterie w celu 

ochrony środowiska.

Zebraliśmy 4 worki, które zostały sprzedane za 
kwotę 15zł.

Zebrane baterie o łącznej masie 74kg zostały 
przekazane firmie BIOSYSTEM S.A. w Krakowie.



PODSUMOWANIE  AKCJI  
„GÓRA GROSZA 2016”

W dniu 12 grudnia 2016 r. w naszej szkole zakończyliśmy XVII edycję akcji
„Góra Grosza”

Podczas tegorocznej akcji zbieraliśmy drobne monety, by następnie przekazać je na pomoc
rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym.

Zebraliśmy       8409 monet, 
co dało kwotę   263 zł 36 gr.

Taka akcja uczy nas wrażliwości na ludzkie potrzeby i kształtuje naszą 
świadomość, iż nie jest nam obojętny los drugiego człowieka.



Otrzymaliśmy upominki i zadowoleni wróciliśmy z niecodziennego 
spotkania.

WYCIECZKA DO BANKU

W dniu 08 czerwca 2017 r. członkowie SKO pojechali na wycieczkę 
do Banku PKO BP Oddziału 1 w Łukowie.

Wycieczka była nagrodą dla uczniów, którzy systematycznie oszczędzają
i aktywnie uczestniczą w pracy SKO w celu popularyzacji idei
oszczędzania i poznania funkcjonowania banku.

- Dowiedzieliśmy się na czym polega praca w banku i   

w jaki sposób przelicza się banknoty i bilon,

- Obejrzeliśmy banknot 500 złotowy i sprawdziliśmy 

jego zabezpieczenia.

- Poznaliśmy formy płatności oraz znaczenie konta 

bankowego i karty bankomatowej



SEGREGACJA ŚMIECI
12.09.2016r

Podczas zajęć nauczyliśmy się:

➢ do jakich pojemników mamy wrzucać poszczególne

odpady

Dowiedzieliśmy się Po co segregować odpady?

• Aby je ponownie przetwarzać

• Aby nie niszczyć przyrody

• Aby oszczędzać surowce naturalne

• Aby nie zatruwać środowiska



SPRZĄTANIE ŚWIATA 2016
15.09.2016r

„Podaj dalej… drugie życie odpadów”

Głównym przesłaniem akcji było:

✓ promowanie poszanowania
zasobów i efektywnej segregacji,

✓unikanie odpadów,
✓szacunek do przedmiotów
✓ uświadomienie o ich wpływie na

środowisko i ilości wytwarzanych
odpadów podczas codziennych
czynności.

Posprzątaliśmy teren 
szkoły, okolice chodników, 

dwa przystanki PKS, 
szkolny las i drogę do 

torów.

Zebraliśmy kilkanaście 

dużych worków śmieci



ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
21.02.2017r

Zebraliśmy 997 kg sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego 

co w opinii firmy GREEN OFFICE 

jest wynikiem bardzo dobrym. 

W nagrodę szkoła otrzymała 

bon w wysokości 199 zł. 

Zdecydowano, że za tę sumę firma zakupi dla naszej 

szkoły papier do kserokopiarek.



ZAELEKTRYZOWANI
09.03.2017r

Uczestniczyliśmy w niezwykłej lekcji przyrody pt. 
„Naukowa epidemia, czary mary i alchemia”

✓ obejrzeliśmy proste eksperymenty związane z naukami przyrodniczymi,
✓ dowiedzieliśmy się na czym one polegają, 
✓ poznaliśmy intrygujące ciekawostki,

✓poznaliśmy zagrożenia i metody ochrony środowiska,
✓uczestniczyliśmy w zabawach z helem i propan butanem.

Spotkanie 

zakończyło się 

konkursem 

z wiedzy 

przyrodniczej 

oraz konkursami 

zręcznościowymi 

z 

niespodziankami



JABŁKA Z EMBARGA ROSYJSKIEGO

09.03.2017r

Do naszej szkoły przywieziono 
transport jabłek w ramach 

mechanizmu 

Każdy z nas w przedszkolu i szkole podstawowej dostał

piękne, pachnące, czerwone jabłka, które są źródłem

witamin i regulują prawidłową pracę organizmu.

„Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców 
i warzyw”

„Jedno jabłko zjedzone dziennie odsuwa choroby 

ode mnie” – tak podsumował akcję nasz kolega Rafał. 



MOJA ZIEMIA

27.04.2017r

Z okazji Dnia Ziemi 
przedstawiliśmy 

inscenizację, w której 
zaakcentowano zadania 
nauki zwanej Ekologią.

Przedstawiliśmy problemy ochrony środowiska naturalnego przed
negatywnymi skutkami działalności człowieka, która może być
katastrofalna w skutkach dla przyszłych pokoleń.

– MÓJ DOM

Hasła te były głównym 
naszym przesłaniem:

„Bez lasów i bez tlenu nie moglibyśmy oddychać. Bez
gleby nie moglibyśmy jeść. Bez deszczu i rzek nie
moglibyśmy pić. Na Ziemi możemy robić coś, czego nie
moglibyśmy robić na innych planetach – możemy żyć”



PODSUMOWANIE KONKURSÓW PROJEKTU 
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

30.05.2017r

Opiekunowie SKO oraz opiekun Koła Turystycznego 
podsumowali konkursy projektu Edukacji Ekologicznej.

Panie omówiły konkursy

Konkurs „Umiem segregować śmieci” dla klas I – III i IV – VI

Wszyscy otrzymaliśmy dyplomy uczestnictwa, nagrody i wyróżnienia.

„Rodzina w lesie” dla klas I – III „Drzewa w naszym lesie” dla klas IV – VI

Quiz ekologiczny „Parki Narodowe w Polsce” dla klasy V



,,BEZPIECZNIE NA WSI TO PODSTAWA –
ŚRODKI CHEMICZNE TO NIE ZABAWA”

06.2017r

Jest to hasło VII Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla uczniów klas
szkół podstawowych, organizowanego
przez KRUS.

Celem tej akcji jest:
- promowanie zasad ochrony życia i zdrowia dzieci na terenach

wiejskich,
- szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej oraz
- kształcenie pozytywnych zachowań dzieci w czasie ich zabaw

w otoczeniu prac osób dorosłych w gospodarstwie rolnym.

Za plastyczny pomysł Iga Zabłocka otrzymała III miejsce w grupie 
wiekowej kl. 0-III na etapie powiatowym i praca została 

zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego.

Była do dla nas cenna lekcja aby dbać o swoje 
bezpieczeństwo podczas zbliżających się wakacji.



DZIĘKUJEMY 
ZA 

UWAGĘ ☺

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIDRACH


