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PRZYJĘLIŚMY DO NASZEGO GRONA 14 NOWYCH CZŁONKÓW SKO

‒ 28 października 2019r. pasowania dokonała p. dyrektor

Agnieszka Śledź, a gratulacje złożyły p. Ela i p. Basia

‒ na pamiątkę pasowania, uczniowie kl. I otrzymali 

od opiekunów SKO drobne upominki

W naszym Zespole Szkół jest

87 uczniów

którzy nie ukończyli 13 r.ż.

70 uczniów

posiada SKO Konto dla Ucznia
w tym



„PODEJMIJ WYZWANIE I ROZPOCZNIJ OSZCZĘDZANIE”

‒ 28 października 2019r. zaprosiliśmy przedszkolaków

i wszystkich uczniów na apel promujący ideę oszczędzania

‒ uczniowie z kl. III i IV zaprezentowali inscenizację

o oszczędzaniu nie tylko pieniędzy, ale także zdrowia oraz

prądu, wody i gazu.

Udowodniliśmy, że: należy podjąć wyzwanie i rozpocząć oszczędzanie.



GÓRA GROSZA 2019

‒ 7 stycznia 2020r. zakończyliśmy XX edycję

akcji „Góra Grosza”

‒ zbieraliśmy z przedszkolakami drobne monety,

by następnie przekazać je na pomoc rodzinnym

domom dziecka, rodzinom zastępczym

i pogotowiom rodzinnym

Zebraliśmy z przedszkolakami 19 331 monet, co dało kwotę 411zł 11gr



DYSKOTEKA WALENTYNKOWA

‒ 12 lutego 2020r. odbyła się

w naszej szkole dyskoteka

walentynkowa

‒ SKO było sponsorem nagród za najlepsze przebranie

walentynkowe

‒ biletem wstępu był zakup walentynek, które przygotowało

SKO z opiekunami

Dochód został przeznaczony na konkurs z okazji 85–lecia SKO



PIKNIK INTEGRACYJNY

‒ 17 października 2019r. członkowie SKO i Koła

Turystycznego obchodzili „Święto Pieczonego Ziemniaka”

‒ spotkanie zorganizowane przez naszych opiekunów było

wspaniałą okazją do integracji oraz aktywnego i zdrowego

spędzania czasu wolnego przez nas

Sponsorem pysznych kiełbasek na ognisko była Szkolna Kasa Oszczędności 



ZAKUP ŁAWEK

Z dochodu konkursu na 85-lecie SKO 

zakupiono ławki dla uczniów klasy III 

ZBIÓRKA MAKULATURY 

‒ Od października 2019r. zbieraliśmy makulaturę jednak

Koronawirus pokrzyżował nam plany i nie mogliśmy jej w tym

roku szkolnym sprzedać co uczynimy w nowym roku szkolnym

2020/2021

Zebraliśmy 40 kg makulatury



KONKURS „CZY W SKARBONCE CZY W BANKU?”

‒ 26 lutego 2020r. wzięliśmy

udział w konkursie „Czy w

skarbonce czy w banku?”

‒ wszyscy chętnie wzięliśmy

w nim udział rozwiązując test

‒ wszyscy wspaniale wypadliśmy

Doszliśmy do wniosku, że lepiej  opłaca się trzymać pieniądze 

w Banku na swoich kontach SKO



KONKURS MATEMATYCZNY

‒ w październiku 2019r. wzięliśmy udział

w eliminacjach szkolnego konkursu kuratoryjnego

z matematyki



KONKURS „MOJA SKARBONKA”

‒ jak w ubiegłych latach również w tym roku szkolnym pani Basia i pani Ela

zorganizowały konkurs „Moja skarbonka”

‒ wygrała praca Amelki Dybciak, która wykonała tradycyjną skarbonkę –

świnkę

Serdecznie 

Gratulujemy!



KONKURS DLA SZKÓŁ NA 85-LECIE SKO

‒ wzięliśmy udział w konkursie

dla szkół na 85-lecie SKO,

który trwał od 8 listopada

2019r. do 10 kwietnia

2020r.

‒ jesteśmy bardzo dumni, że

nasze SKO zostało laureatem

nagrody 2 stopnia a nagrodą

jest robot do nauki

programowania



LEKCJA „SKĄD SIĘ WZIĘŁY PIENIĄDZE?”

‒ 16 września 2019r.

obejrzeliśmy prezentację

z której dowiedzieliśmy się,

że pierwszymi pieniędzmi

były towary dopiero

później ludzie przestali się

wymieniać, a zaczęli

kupować i sprzedawać.

Wymyślili monety i zaczęli

drukować pieniądze



LEKCJA „JAK MĄDRZE WYDAWAĆ PIENIĄDZE?”

‒ 18 listopada 2019r. nasze

panie, opiekunki SKO

przeprowadziły nam lekcję o tym

jak mądrze wydawać pieniądze.

Nauczyliśmy się, że za nasze

kieszonkowe możemy kupić

różne towary, czasami są

droższe wtedy musimy uzbierać

więcej pieniędzy i nie możemy

wydawać tego co już mamy



LEKCJA „JUNIOR BEZPIECZNY W SIECI”

‒ 09 grudnia 2019r. na lekcji SKO

z otrzymanych materiałów od

naszego opiekuna SKO w Banku PKO

BP w Łukowie pana Mariusza

Krasuskiego wiemy m.in. że:

‒zanim cokolwiek klikniemy

dokładnie czytamy komunikaty

‒korzystamy ze stron

odpowiednich do naszego wieku

‒hasło do logowania należy

zmieniać co 30 dni



LEKCJA „ILE ZYSKUJĘ POSIADAJĄC WŁASNE KONTO BANKOWE”

‒ 06 marca 2020r. nauczyliśmy 

się jakie są korzyści posiadania 

konta bankowego:

‒ Na konto można wpłacać swoje pieniądze i są tam bezpieczne

‒ Do konta można mieć dostęp przez Internet

‒ Z konta można wypłacać pieniądze, kiedy tylko chcemy

‒ Bank oblicza, ile środków pozostało nam na koncie



GAZETKA SKO

‒ na szkolnym korytarzu dostępna jest dla

każdego ucznia gazetka SKO zachęcająca do

aktywnego oszczędzania, która jest

systematycznie aktualizowana



ZBIERAMY BATERIE, TELEFONY I NAKRĘTKI

‒ 2.09.2019r. – 10.05.2020r. trwała zbiórka

zużytych baterii i starych telefonów

komórkowych

Dbamy o nasze środowisko naturalne, w którym

żyjemy oraz jesteśmy wrażliwi na potrzeby

innych dzieci

‒ przez cały rok szkolny 2019/2020 zbieraliśmy

nakrętki po butelkach aby pomóc rodzicom

niepełnosprawnego dziecka przy zakupie nowego

wózka inwalidzkiego



ŚWIĘTY ANDRZEJ CI UKAŻE, CO CI LOS PRZYNIESIE W DARZE

‒ 29 listopada 2019 r.
członkowie SKO z klas I i III
wspólnie z opiekunami p. Elżbietą
Soszka i p. Barbarą Gajo
zorganizowali uroczystość
z okazji andrzejek.

Akcja charytatywna MEN „Razem na Święta”

Mamy wielkie serca! Lubimy pomagać i chętnie angażujemy się w działania
mające na celu wspieranie lokalnej społeczności. W dniu 22 grudnia 2019 r.
w naszej Kaplicy po niedzielnej Mszy św. złożyliśmy Seniorom życzenia
i obdarowaliśmy upominkami pochodzącymi z dochodu SKO



DZIĘKUJEMY 

ZA UWAGĘ


