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W naszej szkole 

SKO KONTO DLA UCZNIA 
posiada: 

68 uczniów,

a ilość uczniów 

poniżej 13. roku życia to: 

82 uczniów



„Składać ziarnko do ziarnka to mądra gospodarka” 

Tego dnia zostali przyjęci kolejni eskaowicze, uczniowie klasy I:

Wysokińska Aleksandra, Świderska Zuzanna, 
Kurowska Maja, Kazanecka Kaja i Piekarska Lena. 

Bardzo cieszymy się, że w powiększonym gronie będziemy propagowali ideę
oszczędzania, która ułatwia podejmowanie różnych decyzji każdego dnia.

W dniu 19 marca 2021 roku, uczniowie z klasy II, członkowie SKO,

przebrani za bohaterów wiersza Jana Brzechwy „Rozrzutny wróbel”

przedstawili poetycką inscenizację na temat oszczędzania… nie

tylko pieniędzy, ale także żywności; zwrócili również uwagę na

racjonalne gospodarowanie domowymi zasobami

Młodzi artyści pokazali, że warto jest oszczędzać, aby w przyszłości nie

głodować i godnie żyć. Takie wydarzenia kształtują u nas nawyki

oszczędzania i gospodarowania tym, co posiadamy



Artykuł w lokalnej prasie „WSPÓLNOTA ŁUKOWSKA” 

13 kwietnia 

2021r. ukazał 

się nasz artykuł

„Składać
ziarnko do 

ziarnka to 

mądra 
gospodarka”  



Wszystkie nasze działania w ciągu roku szkolnego  publikowane są

systematycznie na stronie internetowej naszej szkoły:

spswidry.edu.pl



Zbiórka elektrośmieci

W lutym 2021 r. zorganizowano zbiórkę elektrośmieci

Patraonem akcji była Firma Green Office Ecologic

Sp. z o.o. Celem akcji było zachęcenie dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym do promowania zachowań

proekologicznych, zwrócenie uwagi na prawidłowe 

zagospodarowanie odpadami, przeciwdziałanie 

zanieczyszczeniu Ziemi oraz zbiórka zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.

Zebranego sprzętu było tak dużo, że firma 

przyjeżdżała po odpady dwa razy. 

Zebrano 1440 kg odpadów za co uzyskano 

216 zł z przeznaczeniem na papier ksero 

dla szkoły.



Zbiórka nakrętek i puszek aluminiowych
Zbieramy nakrętki

Cały rok szkolny 2020/2021 trwała w naszej szkole
charytatywna akcja polegająca na zbieraniu wszelkiego
rodzaju plastikowych nakrętek. Zebrano 8 worków nakrętek.

Zebrane nakrętki przeznaczone są 
na potrzeby niepełnosprawnej osoby 

z Sięciaszki Andrzeja Blicharza. 

Zbieramy puszki aluminiowe

Zebraliśmy 6 kg, które zostały sprzedane za kwotę 28,80 zł.

Cały rok szkolny 2020/2021 zbieraliśmy 
również puszki aluminiowe w celu ochrony 

środowiska.



„Mistrz wiedzy SKO”

Członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności z klas I-VI i nie tylko przystąpili do testu 

sprawdzającego poziom wiedzy z zakresu: ekologii, finansów, zdrowego stylu życia 
oraz cyberbezpieczeństwa. 

Test był prezentowany na platformie szkolneblogi.pl oraz na stronie

Banku PKO BP. 
Każdy uczeń odpowiadał na 10 

pytań w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. 

Do testu przystąpiło 49 

uczniów
Po uzyskaniu przynajmniej 7 

poprawnych odpowiedzi można było 

zdobyć Dyplom Mistrza Wiedzy SKO.

W dniach 19 – 25 kwietnia 2021r. został przeprowadzony ogólnopolski Test SKO



Konkurs wiedzy o banku
W dniu 10 czerwca 2021 r. w szkolnym konkursie uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami 

wiedzy o banku, znajomością terminów bankowych i obliczeń matematycznych.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o bankowości, 
wdrażanie uczniów do systematycznego oszczędzania, 

pogłębianie umiejętności matematycznych związanych 

z bankowością oraz propagowanie wśród uczniów 

członkostwa w SKO.

Każdy z uczestników otrzymał nagrodę
ufundowaną przez opiekunów SKO i dyplom.

Mistrzami wiedzy o banku zostali:



Podsumowanie konkursów plastycznych SKO

Chętni uczniowie z klas I-III wzięli udział w konkursie plastycznym SKO ,,Zakładka do książki 
z logo SKO” i z klas IV-VI „Oszczędzam w SKO, bo marzę o…”.

Celem konkursów była promocja SKO, pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej.

Każdy uczestnik konkursu miał swój pomysł 

związany z marzeniami, czy z zakładką. 
Uczniowie wykonali ciekawe i pomysłowe 

prace plastyczne. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a laureaci 

nagrody ufundowane przez opiekunów SKO.



Podsumowanie konkursu matematycznego

W dniu 14 czerwca 2021 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas I – III. 

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci, umiejętności logicznego 

myślenia, rozwiązywania łamigłówek i zagadek matematycznych.

W konkursie wzięło udział 16 uczniów. Zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą
znajomością umiejętności matematycznych.

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu, zostali nimi: 

Dawid Suchodolski z klasy III, Miłosz Sochacki z klasy II i Lena Piekarska z klasy I.

Każdy z uczestników otrzymał dyplom, a laureaci 

nagrody ufundowane przez opiekunów SKO.



Dzień Matematyki w klasach I-III

„Matematyka potrafi być przyjemna”
dzieci z klas I-III w dniu 12 marca 2021r. wzięły udział w tej akcji

Każda klasa pod opieką swojego wychowawcy rozwiązywała różnorodne łamigłówki, rebusy i zadania 

matematyczne.

Uczniom klasy I najbardziej podobało się rozwiązywanie sudoku obrazkowego. 

Uczniowie klasy II świetnie poradzili sobie z turniejem wiedzy matematycznej, 

natomiast trzecioklasiści wspaniale bawili się podczas zagadek z kolorowymi patyczkami, podczas 

których ruchem jednego patyczka musieli poprawić błędne działania matematyczne.



Zajęcia z edukacji ekonomicznej: 
„Podejmij wyzwanie-oszczędzaj”

W trakcie zajęć uczniowie przypomnieli sobie, na czym polega oszczędzanie. Rozróżniali pojęcia
oszczędzania i inwestowania. Doskonalili umiejętności racjonalnego gospodarowania własnymi

środkami finansowymi, planowania dochodów i wydatków. Dowiedzieli się, jak oszczędzać na cele

krótko-i długoterminowe i inwestować. Tworzyli własne plany oszczędzania w określonym czasie.

„Mądre pomaganie czyli o gospodarowaniu własnymi zasobami”

Uczniowie utrwalali pojęcie budżetu. Zastanawiali się, dlaczego warto pomagać innym, wskazywali

sposoby wsparcia potrzebujących – finansowe i niefinansowe. Planowali akcje charytatywne

w środowisku lokalnym na rzecz potrzebujących.

.

„Płatności przez Internet”

Uczniowie dowiedzieli się, jakie operacje może wykonywać posiadacz konta, poznali zasady 

obsługi konta internetowego, zwracając szczególną uwagę na zasady bezpiecznego 

korzystania z internetu. Dowiedzieli się, jak można płacić z konta internetowego za 

zakupione usługi czy towary.



Jakie są korzyści z posiadania własnego konta?

Spotkanie z Panem Mariuszem Krasuskim, opiekunem 

SKO z ramienia banku, online na platformie Teams

➢Wartość oszczędności rośnie. 

➢Przewodnikiem po tym koncie jest znana wszystkim żyrafa Lokatka.

➢Konto SKO to świetna zabawa. 

➢Uczeń może sprawdzić ile zyska na oszczędzaniu, zdobyć odznakę, 

założyć skarbonkę.

➢Dzieci, dysponując swoimi pieniędzmi, czują się bardziej dorosłe, 

a więc i bardziej odpowiedzialne. 

➢Zaczynają widzieć potrzebę oszczędzania i zyskują więcej szacunku 

do pieniędzy.



Najsystematyczniej oszczędzającymi 

uczniami są:

Zofia Kożuchowska, 

Antoni Kożuchowski,

Lena Śledź.



Razem na święta 

Dzieci pod opieką swoich rodziców gromadzili karmę i inne przedmioty dla 

zwierząt, które nie zaznały szczęścia posiadania prawdziwego domu. 

Pomagamy zwierzętom ze schroniska

Zgromadzone przedmioty zostały przekazane w dn. 4.12.2020 r. na ręce 

p. Aleksandry Niecieckiej, prowadzącej schronisko 

„Zwierzaki do wzięcia” w miejscowości Gózd obok Kłoczewa.

Członkowie SKO należący do wolontariatu „Pomocna dłoń” aktywnie włączyli się do działań
tegorocznej akcji. Zostało podjętych wiele inicjatyw mających na celu wsparcie potrzebujących 

w lokalnej społeczności. Zorganizowano zbiórkę artykułów spożywczych pod hasłem „Pomagamy –

pomóż i Ty”. Uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele otworzyli swoje serca na potrzebujących. Z 

wielkim zaangażowaniem przygotowali różne produkty, aby podzielić się z innymi żywnością oraz 

środkami czystości, które zostały przekazane w formie paczek świątecznych, osobom 

potrzebującym, w naszym lokalnym środowisku.



„Działajmy razem!” – DBI 2021 w szkole
9 lutego nasza szkoła włączyła się do realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu, który

stał się początkiem cyklu spotkań i zajęć dotyczących bezpieczeństwa w sieci.

Uczniowie wykonali prace 

plastyczne, 

ćwiczyli strategie reagowania

na zagrożenia, przygotowali

plakaty związane

z bezpieczeństwem w sieci.

Celem było

* przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń
online

* zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania

z internetu.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
29 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji 

w Łukowie z Wydziału ds. Nieletnich i Rewiru Dzielnicowych.

Policjanci przypomnieli, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy nie 

tylko od kierujących pojazdami, lecz także od pieszych. Podkreślili, że 
przestrzeganie zasad ruchu drogowego przez użytkowników drogi jest 

sposobem na uniknięcie wypadku drogowego.



Światowy Dzień Ziemi 2021

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Ze względu na Covid-19 obchodzony był 27 kwietnia 2021 r.

Tegorocznym motywem przewodnim było hasło „Przywróć naszą Ziemię”. Celem akcji jest promowanie

postaw ekologicznych w społeczeństwie i zachęcenie do prowadzenia trybu życia, który jest bardziej przyjazny

dla naszej planety. Coroczne obchody Dnia Ziemi przypominają o tym, abyśmy dbali o środowisko

i ekologię. Z tej okazji klasa II przygotowała inscenizację pt. „Niewielki, ale śliczny Wiosenny Teatrzyk

Ekologiczny”, została zorganizowana wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów, zasadziliśmy

drzewko i zbieraliśmy śmieci.

Warto pamiętać, że troska o środowisko jest obowiązkiem każdego z nas!

Ziemia jest naszym domem, a więc powinniśmy o nią dbać.

27. Akcja sprzątanie świata – Polska

22 września 2020r. porządkowano plac szkoły i jego okolicę. 
Efektem akcji było zebranie kilku worków śmieci i czyste otoczenie naszej szkoły. 

Wszyscy z satysfakcją stwierdzili, że w tym roku okolica szkoły 

była o wiele mniej zaśmiecona.



Szkolny festiwal relacji w klasach 1, 2 i 3

Po długiej rozłące chcieliśmy odkryć na nowo szkołę, w której nie siedzimy 

w ławkach, nie piszemy sprawdzianów, nie ma stresu, ale są miłe słowa od 

kolegi i koleżanki.

Szkolny festiwal relacji to świetna okazja, by zbudować lub wzmocnić więzi z kolegami 

z klasy i ze społecznością szkolną. W tym dniu 31 maja 2021 roku wspólnie bawiliśmy się, 
byliśmy życzliwi dla siebie, wyszukiwaliśmy u innych i u siebie tego, w czym jesteśmy dobrzy, 

co umiemy robić najlepiej.



Dziękujemy 
za 

uwagę ☺

SKO ŚWIDRY


