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Szkolna Kasa Oszczędności przyjęła
10 nowych członków

Pasowania 30 października 2018r. dokonała p. dyrektor Agnieszka 
Śledź, a gratulacje  złożyły p. Elżbieta Soszka i p. Barbara Gajo –

prowadzące od lat w naszej szkole SKO.

Na pamiątkę pasowania uczniowie kl. I otrzymali od opiekunów SKO broszurki 
„Nowoczesna lekcja oszczędzania” i upominki sponsorowane przez Bank PKO BP w Łukowie.

64 – uczniów  
w naszej szkole 

posiada SKO 
Konto dla 

ucznia

90 –
uczniów w 

naszej szkole,  
nie ukończyło 
13. roku życia



BLOG SKO
Tak jak w latach poprzednich aktywnie prowadzimy nasz BLOG
na platformie SZKOLNE BLOGI, który można znaleźć
pod adresem: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp-swidry/

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


Konkurs na skarbonkę

W dniu 21 maja 2019r. został 
zorganizowany konkurs na 

skarbonkę SKO 

Konkurencja była bardzo duża, 
każdy z nas chciał, aby jego 
skarbonka wygrała. 

Teraz do naszych skarbonek 
będziemy wrzucać kieszonkowe 
aby zebrać określoną kwotę na 
wymarzony cel 

Zwycięskie, 
oryginalne, 
ekologiczne, 
skarbonki.

Uczniowie zwycięskich 
skarbonek  i inni uczestnicy 
konkursu zostali nagrodzeni 

dyplomami .



SKO-wicz bezpieczny w sieci

31 maja 2019r. odwiedził nas pan Mariusz
Krasuski opiekun SKO z ramienia Banku PKO
BP 1 Oddział w Łukowie.

Przeprowadził lekcję „SKO-wicz bezpieczny w
sieci”, która dotyczyła świadomego korzystania
z Internetu, nie udostępniania swoich danych
osobowych oraz haseł do swojego konta.

Już wiemy jak bezpiecznie korzystać 
z naszego konta SKO



Jak mądrze wydawać pieniądze

W dniu 12 czerwca 2019r. odbyła się w naszej 
szkole ciekawa lekcja, którą przeprowadził pan 

Mariusz Krasuski.

Stwierdził, że ekonomiczną edukację warto
zacząć od najmłodszych lat. Dobrym sposobem
na odkładanie dziecięcego kieszonkowego jest
SKO. Szkolna Kasa Oszczędności to nauka, jak
oszczędzać i jak mądrze wydawać pieniądze.

Pan Mariusz fachowo przekazał nam kilka dobrych rad, np. jak zacząć odkładać
pieniądze, jakie metody stosować i co może być skuteczną motywacją oszczędzania.



Lekcja 
Temat:  Jak działa bankomat, a jak działa wpłatomat? 01.04.2019r. 

W trakcie lekcji uczniowie (I-III)

Poznaliśmy:
 zasady działania bankomatu i wpłatomatu, 
 zalety korzystania z tych urządzeń.

Uświadomiliśmy sobie:
 że aby wypłacić pieniądze z bankomatu, 
najpierw trzeba zgromadzić je na rachunku 
bankowym. 

Wskazujemy:
 podstawowe zasady bezpiecznego korzystania
z bankomatów, wpłatomatów oraz kart płatniczych.

Temat:  Podejmij wyzwanie – oszczędzaj. 30.04.2019r. 

 przypomnieliśmy sobie na czym polega oszczędzanie
 rozróżniamy pojęcia oszczędzania i inwestowania
 doskonalimy umiejętności racjonalnego gospodarowania własnymi                    
środkami finansowymi, planowania dochodów i wydatków
 dowiedzieliśmy się, jak oszczędzać na cele krótko- i długoterminowe i inwestować
 tworzymy własne plany oszczędzania w określonym czasie – tygodnia czy kilku 
miesięcy



Koleżanka pani Bogumiła Łukasik wspierająca
działalność SKO dostarczyła makulaturę do
punktu skupu w Łukowie.

Zbiórka makulatury i nakrętek  

Przez cały wrzesień trwała 
zbiórka makulatury

Zebraliśmy 60 kg 
na kwotę 7,80 zł 

W tym roku szkolnym również
włączyliśmy się w akcję zbierania
nakrętek. Tegoroczna zbiórka
została przekazana dla Amelki.



Zbiórka do puszki PCK  

W maju włączyliśmy się w publiczną zbiórkę 
pieniędzy na rzecz PCK 

Zebraliśmy 202 zł



APEL „Marzenia do spełnienia” 
W dniu 30 października 2018r. zorganizowaliśmy apel             

z pomocą opiekunów naszego SKO.

Podczas części artystycznej pokazaliśmy: 
 jak mądrze korzystać z posiadanych dóbr,
 dbać o rzeczy własne i innych,
 dzielić się z innymi, nie tylko w kraju, ale i w Afryce.

Było to ciekawe i inspirujące przedstawienie o tematyce
promującej oszczędzanie. OSZCZĘDNOŚĆ to rzecz bardzo
ważna w życiu każdego człowieka.

A marzenia ma każdy człowiek, musi umieć dążyć do ich 
spełnienia i wiedzieć jak je „spożytkować”.



Publikacja w lokalnej prasie  

W 47 numerze 
27 listopada – 3 grudnia 2018r.

naszej lokalnej gazety 
„Wspólnota łukowska”

został opublikowany apel 
„Marzenia do spełnienia z SKO”

Bardzo się cieszymy, ze nasz apel mógł zostać przedstawiony czytelnikom.



Najaktywniejsi przedstawiciele SKO 
w Teatrze Polskim

W dniu 14 marca 2019r. członkowie SKO Zespołu Szkół
w Świdrach wybrali się na wycieczkę do Warszawy do
Teatru Polskiego na spektakl pt. „Podróże Guliwera”, który
był sponsorowany przez Bank PKO BP.

„Podróże Guliwera” to opowieść o potrzebie
podróżowania, która pcha człowieka w nieznane, pociąga
ku niebezpieczeństwom, przenosi wszystkich w kraj
wyobraźni.

Podziękowania należą 
się panu Mariuszowi Krasuskiemu
opiekunowi SKO z ramienia Banku 

PKO BP 1 Oddziału              w 
Łukowie za umożliwienie nam 

wyjazdu.

Wycieczka do teatru zorganizowana była jako wyróżnienie za 
prężną działalność SKO w naszej szkole.



Góra Grosza 2019
7 stycznia 2019r. w naszej szkole 

zakończyliśmy XIX edycję akcji 
„Góra Grosza”,

organizowaną przez 
Towarzystwo „Nasz Dom” pod 
patronatem Ministra Edukacji 

Narodowej.

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

Zebraliśmy 6530 monet, 
co dało kwotę 322 zł 50 gr.

Jubileuszowa Akcja Sprzątanie Świata 
W dniu 25 września 2018r. wzięliśmy udział w
Jubileuszowej Akcji Sprzątanie Świata – Polska.

Celem tegorocznej 25. edycji było wspomożenie
selektywnej zbiórki śmieci.



Dnia 27 maja 2019r. odbył się konkurs plastyczny 
pt. „Zrób wszystko, by spełnić swoje marzenia” 

Konkurs plastyczny – Zrób wszystko, by 
spełnić swoje marzenia 

Zachęcamy wszystkich do oszczędzania z SKO, aby
poprzez systematyczne wpłacanie kieszonkowego
na swoje indywidualne konto SKO można spełnić
swoje marzenia.

Pani Basia i pani Ela przygotowały dla nas konkurs plastyczny, w którym przedstawiliśmy               
na co chcielibyśmy spożytkować nasze oszczędności.   

Walentynki 2019 – SKO sponsorem nagród
14 lutego 2019r. w Walentynki Samorząd Uczniowski wspólnie z SKO wymyślił wiele atrakcji 
do tego szczególnego dnia oraz sponsorował nagrody m.in. za najlepsze przebranie. 

Nagrody otrzymali wszyscy, którzy wymyślili 
niepowtarzalny strój. A także wyróżniająca się 

klasa w tym dniu.



Konkursy
10 czerwca 2019r. został 
przeprowadzony konkurs 

Wiedzy o Banku

Laureaci otrzymali upominki 
sponsorowane przez SKO

11 czerwca 2019r. 
został przeprowadzony 

Konkurs 
matematyczny

Mikołaj Krasnodębski, Maciej Gałach, Piotr Filutowski, Hubert
Tchórzewski, Nikola Suska, Alicja Gałach, Mikołaj Dybciak, Dawid
Suchodolski

Laureatami zostali:



Olimpiada OLIMPUSEK

7.01.2019r. wzięliśmy udział 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPUSEK. 

Rozwiązywaliśmy  między innymi 
zadania z edukacji matematycznej 

Laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady 
„OLIMPUSEK” zostali: 

Nikola Suska, Hubert Tchórzewski,
Alicja Gałach, Zofia Kożuchowska, Pola
Szaniawska, Amelia Zalewska



Wycieczka do BANKU 

W czerwcu 2019 r. pojechaliśmy w nagrodę za 
systematyczne oszczędzanie i aktywne uczestnictwo 

w pracy SKO na wycieczkę do
Banku PKO BP Oddziału 1 w Łukowie,

z którym współpracujemy w ramach projektu SKO.

W tajniki bankowości wprowadzili nas: 

• Dyrektor Banku pani Krystyna Kalinowska
• Pan Mariusz Krasuski – Koordynator Programu SKO 
• Pan Jarosław Mikołajczuk – Kierownik       
Zespołu Obsługi Klienta



Dowiedzieliśmy się:
na czym polega praca w banku, 
w jaki sposób przelicza się banknoty i  kontroluje 
wszelkiego rodzaju fałszerstwa
jakie są formy płatności
jakie znaczenie ma konto bankowe i karta bankomatowa

Wycieczka do BANKU 

Obejrzeliśmy: 
banknot 500 zł
frank szwajcarski  
sprawdziliśmy  ich zabezpieczenia

Zobaczyliśmy, 
gdzie mieści 

się skrytka do 
wrzucania 
pieniędzy.

Zobaczyliśmy, w jaki sposób 
wypłaca się i wpłaca pieniądze 

w bankomacie.



19. Akcja Polacy Rodakom SOS dla bezpieczeństwa – Szkolny Dzień 
Bezpieczeństwa

Klikam z głową – zajęcia o wirtualnej 
przestrzeni

Dzień Dziecka w ogrodach                     
Kancelarii Premiera RP

4 kwietnia 2019r.

 nauczyliśmy się jak bezpiecznie używać smartfona
i tabletu, bezpiecznie poruszać się w sieci, jak radzić
sobie z agresją, chronić dane oraz jak uniknąć wysokich
rachunków.
dowiedzieliśmy się co to jest „hejt”.

29 listopada 2018r.

 po raz kolejny przygotowaliśmy akademię
o podstawowych zasadach ruchu drogowego
i zachowaniach zapewniających bezpieczeństwo na
drodze.

 jak każdego roku, w akcję pomocy Rodakom na
Wschodzie włączyła się większość uczniów naszej szkoły
no i oczywiście SKO. Zebrane dary i przygotowane paczki
trafiły do polskich rodzin mieszkających na Ukrainie i na
Białorusi, gdzie oprócz produktów żywnościowych,
otrzymali opłatek z Polski.

15 grudnia 2018 r.

1 czerwca 2019 r.

 jak co roku pojechaliśmy do Warszawy do ogrodów
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera
Mateusza Morawieckiego
 to był dzień pełen przygód, wielkie święto
i wspaniały Dzień Dziecka.



Dziękujemy 
za 

uwagę 

SKO Świdry 2018/2019


