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ZGODNIE Z PUNKTEM 5 KARTY INFORMACYJNEJ 

Działania SKO w naszej szkole,  

których celem była popularyzacja  

i świadomość wiedzy związanej 

 z oszczędzaniem 

 ze szczególnym uwzględnieniem współpracy 

 z PKO Bankiem Polskim 

(działania edukacyjne dotyczące m.in. 

przedsiębiorczości, ekologii oraz popularyzacji SKO)  



WIZYTA W ODDZIALE REGIONALNYM PKO BANK POLSKI W ŁODZI 

Data: 08.12.2011r. 

 

Zasięg:  członkowie SKO kl. IV – VI; 

 

Cel: promocja PKO Bank Polski; 

 

Opis działań: Jednym z punktów 

programu wycieczki do Łodzi był 

Oddział Regionalny PKO Bank Polski. 

Uczniowie zostali oprowadzeni po 

zabytkowych wnętrzach banku przez 

p. Dorotę  Dziewulską. 

 

Efekt: 39 uczniów naszej szkoły 

zwiedziło  zabytkowy budynek banku. 

Uczniowie poznali historię PKO BP. 

 



MATEMATYKA W BANKU – ELIMINACJE SZKOLNE 

Data: 02.03.2012r.   

Zasięg: 9 członków SKO kl. V – VI; 

Cel: wyłonienie reprezentantów 

naszej szkoły do VI Międzyszkolnego 

Konkursu „Matematyka w Banku”, 

którego organizatorem  jest nasza 

szkoła; 

Opis  działań: Już od stycznia na 

zajęciach koła matematycznego 

uczniowie byli przygotowywani z pojęć 

bankowych, które obowiązują na 

konkursie. Uczniowie rozwiązywali 

zadania matematyczne dotyczące 

banku, oszczędzania i obliczeń 

pieniężnych z poprzednich edycji 

konkursu.  

 Efekt: W eliminacjach szkolnych 

najwięcej punktów uzyskali: Daniel 

Karcz z klasy 5, Michał Popek z klasy 

6, Marcin Więcławek z klasy 6. 

  

 



VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYKA W BANKU  

Data: 16.03.2012r. 

Zasięg:  9 szkół podstawowych z 

terenu powiatu skierniewickiego; 

Cel: edukacja ekonomiczna uczniów, 

promocja PKO Bank Polski, 

współpraca z SKO Lnisno  

i SKO Michowice; 

Opis działań: SKO od 6 lat jest 

organizatorem międzyszkolnego 

konkursu pt. „Matematyka w banku”. 

Konkurs składa się z 2 części: 

Pierwsza to 10 pytań zamkniętych 

dotyczących wybranych pojęć 

bankowych. Minimum 8 poprawnych 

odpowiedzi pozwala na 

zakwalifikowanie się do części 

matematycznej. 

Część matematyczna to 5 zadań 

tekstowych: 3 zamknięte i 2 otwarte; 

tematycznie związane z bankiem, 

oszczędzaniem, obliczeniami 

pieniężnymi. 

 



VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYKA W BANKU C.D. 

Specjalnymi gośćmi zaproszonymi na 

konkurs byli przedstawiciele PKO 

Bank Polski p. Jarosław Broczkowski - 

Dyrektor Oddziału 01 PKO Bank 

Polski w Skierniewicach 

oraz p. Małgorzata Wojda. 

 

Efekt: W konkursie wzięło udział 26 

uczniów z 9 szkół podstawowych. 

Część I z wybranych pojęć bankowych 

zaliczyli wszyscy uczniowie. Po części 

matematycznej Komisja postanowiła 

przeprowadzić dogrywkę, w której 

wzięło 11 uczniów. 

Komisja konkursowa wyłoniła 

laureatów I - V  miejsca oraz 

przyznała pięć wyróżnień. Nasz 

reprezentant Daniel Karcz  otrzymał 

wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali dyplomy i nagrody. 

 



SZKOLNY QUIZ WIEDZY EKONOMICZNEJ – ETAP I 

Data: 23.03.2012r. 

Zasięg: 27 członków SKO kl. II- VI; 

Cel: popularyzacja wiedzy 

ekonomicznej i bankowej, promocja 

PKO Bank Polski; 

Opis działań: Quiz odbył się w dwóch 

kategoriach wiekowych: kl. II-III oraz IV-

VI. Zakres materiału obejmował: 

historię pieniądza, elementy wiedzy 

bankowej, znajomość pełnej nazwy 

PKO BP, NBP. W I etapie, który polegał 

na rozwiązaniu testu składającego się 

z 10 pytań wzięło udział 27 uczniów. 

Do II etapu z maksymalną liczbą 

punktów przeszło 18 uczestników:  

8 z kl. II-III i 10 z kl. IV-VI.  

Efekt: 18 uczniów spośród 27 

poprawnie odpowiedziało na wszystkie 

pytania. Pozostali uzyskali wyniki 

niewiele niższe, bo 8-9 punktów na 10 

możliwych, co świadczy o wysokim 

poziomie przygotowania uczestników. 

 



SZKOLNY QUIZ WIEDZY EKONOMICZNEJ – ETAP II 

Data: 30.03.2012r. 

 

Zasięg: 18 członków SKO kl. II- VI; 

 

Cel: popularyzacja wiedzy 
ekonomicznej i bankowej, promocja 
PKO BP; 

 

Opis działań: Uczestnicy II etapu 
Szkolnego Quizu Ekonomicznego 

zmagali się z pytaniami dotyczącymi 
historii pieniądza oraz elementów 
ekonomii . II etap był o wiele 
trudniejszy od etapu I, gdyż wiązał się 
z opanowaniem większej partii 
materiału, który uczniowie otrzymali 
od opiekunki SKO. 

 

Efekt: Uczestnicy II etapu quizu 
świetnie sobie poradzili z pytaniami 
konkursowymi, jednak do finału z 
maksymalną liczbą punktów przeszło 
7 uczniów: 4 uczniów z kl. II- III  

i 3 uczniów z kl. IV – VI. 

 



SZKOLNY QUIZ WIEDZY EKONOMICZNEJ - FINAŁ 

Data: 04.04.2012r. 

Zasięg: członkowie SKO kl. II- VI; 

Cel: popularyzacja wiedzy 

ekonomicznej, promocja PKO BP; 

Opis działań: Zadaniem finalistów było 

udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 

wylosowane pytanie w obecności 

publiczności, którą stanowili wszyscy 

członkowie SKO z naszej szkoły oraz 

nauczyciele. To zadanie nie było wcale 

takie proste, gdyż należało wykazać 

się wiedzą i opanować 

zdenerwowanie. 

Efekt: Wzrost wiedzy bankowej i 

ekonomicznej uczniów, gdyż każdy 

kolejny etap quizu wymagał od 

uczestnika zaprezentowania większej 

wiedzy. W kategorii klas młodszych 

wygrała Marta Majewicz z kl. II,  w 

kategorii klas starszych I miejsce 

zajęli: Daniel Karcz z kl. V i Patrycja 

Krysiak z kl. IV.  Nagrodami 

konkursowymi były gadżety PKO BP, 

które otrzymaliśmy za wyróżnienie  

w styczniowym konkursie blogowym. 

 

 

 



ZADANIA Z OSZCZĘDZANIA- UDZIAŁ W KONKURSIE SKO MICHOWICE 

Data: 21.02.2012r. 

 

Zasięg: 3 uczennice z kl. I, II i III; 

 

Cel: edukacja ekonomiczna uczniów, 

współpraca z SKO Michowice; 

 

Opis działań: "Zadania z 

oszczędzania" - pod takim hasłem już 

po raz piąty nasi reprezentanci 

zmagali się w konkursie 

matematycznym zorganizowanym 

przez SKO w Michowicach. 

Efekt : 

Kinga Matysek zajęła II miejsce  

w kategorii klas pierwszych. 

Julia Dyśkowska zajęła I miejsce  

w kategorii klas drugich. 

Małgosia Aleksandrzak zajęła III 

miejsce w kategorii klas trzecich. 

  

 



BANKNOTY I MONETY SPRZED OSTATNIEJ DENOMINACJI 

Data: 11.04. – 30.04.2012r. 

Zasięg: uczniowie kl. 0 – VI; 

nauczyciele, rodzice, odwiedzający 

szkołę; 

Cel: edukacja ekonomiczna uczniów; 

Opis działań:  SKO przygotowało 

wystawę banknotów i monet sprzed 

denominacji w 1995r. Na wystawie 

znajdują się pieniądze z kolekcji 6 

uczniów oraz ze szkolnej kolekcji na 

stałe znajdującej się w Izbie Tradycji. 

Uczniowie chętnie oglądali wystawę 

podczas przerw. Wystawa przywołała 

wspomnienia … nauczycieli i 

rodziców. 

Efekt: Wystawa różnorodnych 

banknotów i monet sprzed ostatniej 

denominacji. Pokazanie kolekcji 

uczniów. Wystawa została 

uwzględniona w scenariuszach zajęć  

edukacji wczesnoszkolnej  

i matematyki. 

 



EDUKACJA EKONOMICZNA NA LEKCJI – ZALETY I WADY RÓŻNYCH FORM 

OSZCZĘDZANIA 

Data: 05.01.2012r. 

 

Zasięg: członkowie SKO kl. VI; 

 

Cel: edukacja ekonomiczna uczniów; 

 

Opis działań: Na początku zajęć 

uczniowie  podawali swoje sposoby 

oszczędzania w gospodarstwie 

domowym. Następnie konfrontowali 

je z plakatami umieszczonymi na 

tablicy i informacjami przekazanymi 

przez nauczyciela. Kolejnym etapem 

lekcji było omówienie podstawowych 

zagadnień związanych z pieniądzem  

i jego znaczeniem w codziennym 

życiu. 

 

Efekt: Uczniowie poznali korzyści 

płynące z lokowania oszczędności  

w bankach.  



EDUKACJA EKONOMICZNA NA LEKCJI – POZNAJ ŚWIAT FINANSÓW 

Data:24.02.2012r. 

 

Zasięg: członkowie SKO kl. V; 

 

Cel: edukacja ekonomiczna uczniów; 

 

Opis działań: Na zajęciach w kl. V 

uczniowie omówione zostały  

najważniejsze hasła związane  

z finansami osobistymi: pieniądz, 

dochody, budżet, oszczędzanie, 

inwestowanie. Następnie uczniowie 

w grupach wypełniali plakaty 

 pt. „Poznaj świat finansów” oraz 

prezentowali efekty swojej pracy na 

forum klasy.   

 

Efekt: Uzupełniono 5 plakatów.  

Plakat  najbardziej twórczej grupy 

uczniów dotyczące świata finansów 

zostały zamieszczone na gazetce 

ściennej SKO. 

 



EDUKACJA EKONOMICZNA NA LEKCJI - CZY PIENIĄDZE SĄ NAM POTRZEBNE? 

Data: 26.01.2012r. 

 

Zasięg: członkowie SKO kl. III; 

 

Cel: edukacja ekonomiczna uczniów; 

 

Opis działań: Tematem zajęć w kl. III 

było: Czy pieniądze są nam 

potrzebne? Na zajęciach zagadnienia 

związane z pieniądzem i jego 

znaczeniem  w codziennym życiu. 

 

Efekt: Uczniowie na lekcji  nabyli 

wiedzę dotyczącą funkcjonowania 

pieniądza, utrwalili wygląd nominałów 

polskich banknotów i monet, 

wykonywali proste obliczenia 

pieniężne. 

 



EDUKACJA EKONOMICZNA NA LEKCJI - TO I OWO O PIENIĄDZACH 

Data: 21.03.2012r. 

 

Zasięg: członkowie SKO kl. IV; 

 

Cel: popularyzacja wiedzy 

ekonomicznej, popularyzacja PKO BP; 

 

Opis działań: W pierwszym dniu 

wiosny uczniowie kl. IV na zajęciach 

edukacji regionalnej zgłębiali 

zagadnienia dotyczące historii 

pieniądza. 

Uczniowie poznali płacidła oraz 

dawne pieniądze. Poznali również 

współczesne środki płatnicze. 

 

Efekt: Poznanie dawnych pieniędzy 

 i innych środków płatniczych. 



EDUKACJA EKONOMICZNA NA LEKCJI - ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI 

Data: 15.11.2011r. 

Zasięg: uczniowie kl. 0; 

Cel: promocja SKO, PKO Bank 

Polski; 

Opis działania:Klasa 0 

zainspirowana wierszem 

J.Huszczy pt."Skarga książki" 

wykonała zakładki do książki. 

Motywem przewodnim 

widniejącym na zakładkach były 

monety, banknoty, skarbonki, 

logo PKO Bank Polski, SKO 

wycięte z różnych czasopism, 

prasy codziennej i bankowej.  

Efekt: Rodzice oglądali zakładki 

wykonane przez dzieci  

na specjalnie przygotowanej 

wystawie. 



EDUKACJA EKONOMICZNA NA LEKCJI - KASETKI NA MONETY 

Data: listopad 2011r. 

 

Zasięg: członkowie SKO kl. I; 

 

Cel: edukacja ekonomiczna uczniów; 

 

Opis działań: Uczniowie wykonali 

kasetki na monety, wykorzystując 

pudełka po zapałkach. 

 

Efekt: Kasetki posłużyły im do zabawy  

w sklep. W zabawie posługiwali się 

monetami 1zł, 2 zł i 5 zł. Utrwalenie 

znajomości nominałów monet. 

 



EDUKACJA EKONOMICZNA NA LEKCJI - PRZYGODY KUBY PIENIĄŻKA… 

Data: styczeń  2012r. 

 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0; 

 

Cel: edukacja ekonomiczna uczniów; 

 

Opis działań: Dzieci z klasy  zerowej  

z zaciekawieniem słuchały  

opowiadania pt. „Przygody Kuby  

Pieniążka i żyrafki Lokatki”. 

Publikacja została wydana przez  

PKO BP z myślą o dzieciach. 

Jest  ona dziecięcym przewodnikiem 

po świecie pieniędzy. Książkę 

przeczytała opiekunka SKO.  

Efekt: Dzieci zapoznały się  

w przyjazny sposób ze światem 

finansów i uczą się potrzeby 

oszczędzania. 

 



PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA 
-RYWALIZACJA O TYTUŁ NAJBARDZIEJ PRZEDSIĘBIORCZEJ KLASY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 

 

Data: 19 -27.10.2011r. 

Zasięg: członkowie SKO z klas 0 –VI 

oraz ich rodzice; 

Cel: rywalizacja klas o tytuł 

najbardziej przedsiębiorczej klasy  

w szkole; 

Opis działań: Każda klasa 

w  wyznaczony dzień sprzedawała 

swoje wyroby na przerwach.  

W organizację stoisk zaangażowali 

się rodzice uczniów. Ceny ustalone na 

stoiskach nie przekraczały możliwości 

uczniów. W asortymencie 

poszczególnych klas przeważały 

słodkości, ale w trakcie trwania 

rywalizacji pojawiły się np. 

zapiekanki, tosty, pizze, koreczki. 

Dodatkową atrakcją sprzedaży były 

świece z wosku pszczelego, bombki  

z papieru, aniołki z masy solnej, itp. 

 

 

 



PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA 

-RYWALIZACJA O TYTUŁ NAJBARDZIEJ PRZEDSIĘBIORCZEJ KLASY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 C.D. 

Efekt:  Klasy zarobiły łącznie  

2028,80 zł przeznaczając zarobione 

pieniądze na cele klasowe;  

Oto wyszczególnione kwoty,  

które zarobiły klasy: 

kl. 0 – 162,38 zł;  

kl. I - 275,21 zł;  

kl. II - 273,60 zł;  

kl. III - 356, 30 zł,  

kl. IV- 400,20 zł; 

kl. V – 321,00 zł;  

kl. VI- 240,11 zł. 

 

Tytuł „Najbardziej przedsiębiorczej 

klasy”  w roku szkolnym 2011/2012 

przypadł klasie czwartej.  Wszyscy 

uczniowie klasy otrzymali zakreślacze 

sponsorowane przez sklepik szkolny. 

 



PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA – MAKIETY BANKU 

Data: 19 -27.10.2011r. 

 

Zasięg: członkowie SKO kl. V i VI; 

 

Cel: popularyzacja PKO Bank Polski; 

 

Opis działań: Na zajęciach techniki 

uczniowie w grupach 

 lub samodzielnie wykonywali makiety 

banku; na wielu makietach widniała 

nazwa banku PKO Bank Polski 

 w którym oszczędzamy. 

Uczniowie podczas projektowania 

makiet banku wykorzystywali swoje 

doświadczenie w przebywaniu  

w banku; 

 

Efekt: Wykonanych zostało 16 makiet 

banku.  Makiety zostały wystawione  

na ekspozycji do oglądania przez 

innych uczniów  na korytarzu 

szkolnym. 

 



PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA – EDUKACJA EKONOMICZNA 

Data: 03.10. – 30.10.2011r. 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0- VI, 

Cel: edukacja ekonomiczna uczniów; 

Opis działań: W ramach popularyzacji 

oszczędzania  

w październiku zostały 

przeprowadzone przez wychowawców 

poszczególnych klas zajęcia dotyczące 

wiedzy o naszej walucie, sposobach  

oszczędnego gospodarowania  w życiu 

codziennym, itp.  

W tym celu zostały wykorzystane 

 scenariusze zajęć zamieszczone na 

stronie internetowej 

www.pkobp.pl/młodzi/szkolne kasy 

oszczędności.  

Efekt: Przeprowadzono 7 lekcji , 

 w tym 3 lekcje w ramach godzin 

 z wychowawcą. Uczniowie wiele 

wiedzieli już na temat sposobów 

oszczędzania,  co utwierdziło nas 

 w przekonaniu, że działalność SKO  

w naszej szkole przynosi efekty. 

  

 



PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA- LICZĘ I OSZCZĘDZAM! 

Data: 27.10.2011r. 

Zasięg: członkowie SKO z klas II – VI; 

Cel: edukacja ekonomiczna uczniów; 

Opis działań: Konkurs matematyczny 

„Liczę i oszczędzam” dotyczył obliczeń 

związanych z pieniędzmi. Uczniowie byli 

oceniani na poziomie danej klasy.  

W konkursie nie było przewidzianych 

dogrywek, stąd w niektórych 

kategoriach było kilku zwycięzców. 

Efekt: W konkursie wzięło udział  

42 uczniów. Laureaci konkursu:  

kl. II - Marceli Koczywąs; 

kl. III - Hubert Rosiński ; 

kl. IV - Sylwia Pietrzak, Ewa Popek, 

Jakub Lipski; 

kl. V - Agata Lipska; 

 kl. VI - Michał Popek,  

Marcin Więcławek.  

Sponsorem nagród był sklepik szkolny. 

 



PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA- SKARBONKA-KONKURS 

Data:  19.10. – 27.10.2011r. 

 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0-VI; 

 

Cel: promocja SKO; 

 

Opis działania: Zadaniem uczniów 
było wykonanie „pomysłowej” 
skarbonki. Mile widziane były 
surowce wtórne. 

W wykonanie skarbonki zaangażowali 
się rodzice uczniów. 

 

Efekt: Wykonano 24 skarbonki 
konkursowe. Nagrody otrzymało  

8 uczniów, a pozostali uczestnicy – 
nagrody pocieszenia. 

Skarbonki zostały wyeksponowane 

na korytarzu szkolnym.  

Sponsorem nagród był sklepik 
szkolny. 

 



PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA - WYSTAWA SKARBONEK 

Data: 24.10.  – 28.10. 2011r. 

 

Zasięg: członkowie SKO z klas 0 –III; 

 

Cel: popularyzacja oszczędzania; 

 

Opis działań: Uczniowie naszej szkoły 

mogli oglądać kąciki SKO w salach 

lekcyjnych klas młodszych, w których 

umieszczone były skarbonki dzieci 

przyniesione z domu. 

 

Efekt: Wystawione skarbonki nie tylko 

cieszyły oko, ale również zachęcały 

do oszczędzania. 



PROMOCJA SKO I PKO BANK POLSKI NA ZEBRANIACH Z RODZICAMI 

Data: 24.11.2011r.; 26.01.2012r. 

 

Zasięg: rodzice uczniów klas 0-VI; 

 

Cel: promocja SKO i PKO Bank Polski; 

 

Opis działań: Na zebraniach 

 z rodzicami opiekunki  przekazują 

informacje dotyczące aktualnych 

działań i zakupów dokonywanych 

 w ramach SKO.  

Rodzice zostali poinformowani 

 o prostym sposobie odnalezieniu 

bloga naszego SKO. 

 

Efekt: Rodzice chętnie włączają się 

 w akcje SKO. Pomysły i uwagi 

rodziców są na bieżąco uwzględniane 

w planowanych akcjach. 



GAZETKA  SZKOLNA „PO DZWONKU” 

Data: rok szkolny 2011/2012 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0 – VI; 

Cel: edukacja ekonomiczna, 

wdrażanie uczniów do 

przedsiębiorczości; 

 

Opis działania: W szkole od 6 lat 

wydawana jest  co dwa miesiące 

gazetka szkolna „Po dzwonku”. 

 W gazetce zamieszczane są artykuły 

dotyczące m.in. podsumowania akcji i 

konkursów SKO, krzyżówki z hasłami 

nawiązującymi do oszczędzania. 

Krzyżówki zawierają  konkursowe 

kupony  SKO. 

Efekt: Uczniowie wzbogacają swoje 

słownictwo związane z bankowością. 

Gazetka kosztuje złotówkę.  

Zysk ze sprzedaży w wysokości 

66 zł  zasilił książeczkę SKO. 



GAZETKI ŚCIENNE SKO 

Data: rok szkolny 2011/2012 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0 – VI; 

rodzice, goście odwiedzający szkołę; 

Cel: promocja SKO, PKO  Bank Polski, 

popularyzacja oszczędzania, 

edukacja ekonomiczna uczniów; 

 Opis działań: Systematycznie  

na gazetce ukazywały się informacje  

o akcjach i konkursach SKO, wystawy 

prac konkursowych.  W ramach 

edukacji ekonomicznej zostały 

wykonane 2 gazetki: „Poznaj świat 

finansów” oraz „PKO Bank Polski 

dawniej i dziś”.  W celu zachęcenia 

uczniów do pogłębiania wiedzy  

ekonomicznej na blogu SKO 

zamieszczane były  pytania 

konkursowe związane z gazetką 

EFEKT: Uczniowie biorą udział w 

akcjach i konkursach SKO, korzystają 

z gazetki  odpowiadając na pytania 

konkursowe. 

 



UDZIAŁ W KONKURSACH PORADNIKA BANKOWEGO „BRAWO BANK” 

Data:  listopad/styczeń2011r. 

Zasięg:  członkowie SKO kl. IV-VI; 

Cel: popularyzacja oszczędzania 

 w SKO; promocja PKO Bank Polski; 

Opis działań: Uczniowie naszej szkoły 

są czytelnikami poradnika „Brawo 

bank”, stąd udział w konkursie 

plastycznym ogłoszonym przez ten 

poradnik ekonomiczny. Dzieci brały 

udział  w  2 konkursach: Plakat 

popularyzujący oszczędzanie oraz 

Plakat popularyzujący 

przedsiębiorczość.  

Opiekunka SKO dostarczone prace 

uczniów  wysłała pocztą  do 

Warszawy. 

Efekt: W  konkursach wzięło udział  

15 uczniów. Za udział w konkursie 

zostali nagrodzeni przez SKO. 

Nagrodami były gadżety z pakietu 

powitalnego PKO BP. 



KARTKA ŚWIĄTECZNA Z MOTYWEM SKO 

Data: 12 – 30.03.2012r. 

Zasięg: członkowie SKO klas 0-VI; 

Cel: promocja SKO; 

Opis działania:  Konkurs polegał 

 na wykonaniu kartki wielkanocnej 

 z motywem SKO. 

Ocena prac konkursowych odbyła się 

w dwóch kategoriach: kl. 0-III i IV- VI. 

Efekt: W konkursie wzięło udział 15 

uczniów.  

W kategorii klas młodszych nagrodę 

otrzymał Dominik Koczywąs z kl. I 

oraz Marta Majewicz z kl. II. 

W kategorii klas starszych zwycięzcą 

został Jakub Lipski z kl. IV. 

Pozostali uczestnicy otrzymali 

nagrody pocieszenia. Fundatorem 

nagród był sklepik szkolny. 

Kartki zostały wyeksponowane na 

gazetce ściennej SKO. 



PISANKA Z MOTYWEM SKO 

Data: 12.03.  – 30.03.2012r. 

Zasięg: uczniowie kl. 0-VI; 

Cel: promocja SKO; 

Opis działania: Konkurs polegał  

na wykonaniu pisanki z różnego 

materiału z motywem SKO. Uczniowie 

dostarczyli pisanki tradycyjne z 

wydmuszek jaj kurzych, ale także 

 z jaja gęsiego, styropianowe, 

nadmuchanych balonów oklejonych 

bibułą. 

Efekt: W konkursie wzięło udział 6 

uczniów. Prace zostały 

wyeksponowane w dekoracji 

świątecznej na holu szkoły. 

W konkursie wygrała Julita 

Leszczyńska z kl. VI, ale pozostali 

uczestnicy również otrzymali nagrody 

za pomysłowość i oryginalność. 

Sponsorem nagród był sklepik 

szkolny. 



MISTRZ OSZCZĘDZANIA 2011/2012 

Data: 01.10.2011r. – 31.03.2012r. 

 

Zasięg: członkowie SKO z klas 0-VI; 

 

Cel: rywalizacja uczniów o wysokość 

wkładów na książeczkach SKO; 

 

Opis działania: Opiekunki SKO 

monitorują wysokość wpłat  

na książeczkach SKO oraz 

systematyczność  oszczędzania 

każdego ucznia. 

Puchar Mistrza Oszczędzania 

13.04. 2012r.  przyznaliśmy już 6 raz. 

W roku szkolnym 2011/2012 

Mistrzynią Oszczędzania  została Julita 

Leszczyńska z klasy V. 

 

Efekt: Wysokie oszczędności  uczniów 

na książeczkach SKO. 



DOBRE RADY NA ZŁE ODPADY – JESTEŚMY EKO 

Data: 14.04.2012r. 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0; 

Cel: zdobycie wiedzy na temat 

segregacji odpadów; 

Opis działań: Dzieci z zerówki 

wysłuchały bajki o ekologicznym 

Czerwonym Kapturku, którą 

przeczytała opiekunka SKO.  

Po zapoznaniu się z ideą 

segregowania śmieci, dzieci 

przystąpiły do części praktycznej,  

w której miały za zadanie połączyć 

odpady z odpowiednim pojemnikiem. 

Dzieci z zaangażowaniem wykonywały 

postawione przed nimi zadanie. 

Efekt: Dzieci wiedzą, że do szkoły 

mogą dostarczyć: makulaturę, 

puszki po napojach, zużyte baterie, 

plastikowe nakrętki, wkrótce butelki 

PET. 

 

 



ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH - MAKULATURA 

Data: rok szkolny 2011/2012 

 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0-

VI;,rodzice, nauczyciele; 

 

Cel:zbiórka surowców wtórnych, 

wdrażanie uczniów do segregacji 

odpadów w gospodarstwie domowym 

oraz do przedsiębiorczości 

 

Opis działań: Od 6 lat SKO organizuje 

zbiórkę makulatury. 

Uczniowie dostarczają zważoną 

makulaturę, która jest umieszczana  

w budynku gospodarczym szkoły. 

 

Efekt: 16.04.2012r.  Dzięki 

uprzejmości jednego z rodziców 

uczniów makulatura została 

dostarczona do punktu skupu.  

Sprzedaliśmy  620 kg  makulatury. 

Zarobiliśmy 100 zł. 

 



ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH – PUSZKI ALUMINIOWE 

Data: rok szkolny 2011/2012; 

 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0-VI, 

rodzice, nauczyciele; 

 

Cel: zbiórka surowców wtórnych, 

wdrażanie uczniów do segregacji 

odpadów w gospodarstwie 

domowym 

oraz do przedsiębiorczości 

 

Opis działań: Uczniowie dostarczają  

do szkoły aluminiowe puszki  

po napojach. Zgniecione puszki są 

umieszczane w garażu szkolnym. 

 

Efekt: 16.04.2012r.  dostarczone 

puszki w ilości 7 kg zostały 

sprzedane za 28 zł. 

Wiemy, że co najmniej 9 członków 

SKO sprzedaje zebrane puszki,  

by zarobione w ten sposób pieniądze 

wpłacić na książeczkę SKO. 

 



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OD MAŁEGO – KANAPKI NA CIEMNYM PIECZYWIE 

Data: 11.10.2011r.  

 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0 – VI; 

 

Cel: wdrażanie uczniów do 

przedsiębiorczości, propagowanie 

zdrowego stylu odżywiania; 

 

 Opis działań: Od 10 do 16 

października 2011 obchodziliśmy 

 w szkole „Tydzień chleba na 

zakwasie". SKO  zaznaczyło swoją 

obecność proponując kanapki z 

ciemnego tradycyjnego pieczywa  

oraz serów, wędlin i warzyw, które 

sprzedawały na przerwach uczennice 

klasy VI. 

 

Efekt: Zysk ze sprzedaży kanapek  

w wysokości 20 zł zasilił książeczkę 

SKO. 



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OD MAŁEGO - KORECZKI 

Data: 2510.2011r. 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0 - VI 

 

Cel: wdrażanie uczniów do 

przedsiębiorczości 

 

Opis działań: Klasa zerowa realizując 

projekt  „krowa” we współpracy z 

Fundacją  Komeńkiego ,zrobiła 

koreczki z produktów mlecznych, 

które wystawiła na sprzedaż. Koreczki 

nie tylko kusiły wyglądem 

najwybredniejszych smakoszy, ale 

również wyśmienicie smakowały. 

 

Efekt: Zysk ze sprzedaży w wysokości 

34 zł zasilił konto klasowe. 



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OD MAŁEGO – OSTATKOWE TOSTY 

Data: 21 .02.2012r. 

 

Zasięg: uczniowie kl. 0 -VI 

Cel: wdrażanie uczniów do 

przedsiębiorczości. 

Opis działań: W ostatni dzień 

karnawału dziewczynki z klasy VI : 

Oliwia Zdanowska, Karolina Tracz i 

Ewelina Antosik zajęły się 

wykonaniem i sprzedażą tostów.  

Tosty były sprzedawane w cenie 1 zł. 

 

Efekt : Zysk ze sprzedaży tostów 

wyniósł 24 zł. 



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OD MAŁEGO - SAŁATKA WARZYWNA 

Data: 12.01.2012r.  

 

Zasięg: członkowie SKO kl. III; 

 

Cel: wdrażanie do przedsiębiorczości 
wśród uczniów; 

 

Opis: Klasa trzecia przygotowała 
sałatkę warzywną. Produkty 

 na sałatkę uczniowie przynieśli  

z domu. Część przygotowanej sałatki 
została wystawiona do sprzedaży. 

 

Efekt: Pieniądze ze sprzedaży  

w wysokości 21 zł zasiliły budżet 
klasy. Klasa przeznaczyła pieniądze 
na wyjazd do kina. 

 



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OD MAŁEGO - ŚWIĄTECZNY OWIES 

Data: 30.03.2012r. 

 

Zasięg: 3 uczennice z kl. II; 

 

Cel: wdrażanie uczniów do 

przedsiębiorczości; 

 

Opis działania: Przed Świętami 

Wielkanocnymi został posiany  owies, 

który  miał ozdabiać świąteczny stół. 

 Został  on posiany  w  doniczkach 

 w kształcie skorupek  jajek  

oraz w pojemnikach  po surówkach, 

które zostały pomalowane farbami 

żelowymi. 

 

Efekt: Uczniowie uczą się 

wykorzystania tradycji świątecznej 

 do pozyskania funduszy. Owies 

został sprzedany na kiermaszu 

świątecznym. 

  

 



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OD MAŁEGO - WOSKOWE ŚWIECZKI 

Data: 04.04.2012r. 

Zasięg: członkowie SKO kl. IV; 

Cel: wdrażanie uczniów  

do przedsiębiorczości; 

Opis  działań: Mama jednej z 

uczennic p. Wielanek, która ma 

pasiekę, ofiarowała nam figurki 

 z wosku pszczelego. Świeczki  

 z naturalnego tworzywa  

w kształcie jajeczek, chatek  

zostały pomalowane specjalnymi 

farbami, przez uczennice z klasy IV 

 i wystawione na sprzedaż podczas 

kiermaszu wielkanocnego. 

Efekt: Nawiązanie współpracy  

ze środowiskiem lokalnym. 

Zysk ze sprzedaży świeczek 

 na kiermaszu wielkanocnym  

wyniósł 40 zł. 



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OD MAŁEGO –HODOWLA ROŚLIN DONICZKOWYCH 

Data: 13.04.2012r. 

 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0, 

 

Cel: wdrażanie uczniów do 

przedsiębiorczości; 

 

Opis działań: Uczniowie kl. 0 

posadzili sadzonki roślin 

doniczkowych. Sadzonki pochodziły 

ze szkoły lub były przyniesione 

 przez uczniów. 

 

Efekt: Sadzonki po ukorzenieniu 

zostaną sprzedane na corocznym 

kiermaszu roślin doniczkowych 

 w szkole. Uczniowie od 

najmłodszych lat uczą się, w jaki 

sposób można zarobić pieniądze. 



WIOSENNY KIERMASZ ROZMAITOŚCI 

Data: 08.03 -  24.04.2012r. 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0 – VI 

rodzice i goście odwiedzający szkołę; 

Cel: wdrażanie uczniów do 

przedsiębiorczości; 

Opis działań: Klasy rywalizują ze sobą 

o tytuł Wiosennego Przedsiębiorcy.  

 W okresie trwania Konkursu dla SKO 

stoiska ze swoimi wyrobami 

zaprezentowało 5 klas. Zgodnie  

z regulaminem stoisko musi zawierać 

co najmniej dwa „akcenty” owocowo 

– warzywne. Konkurs wygra klasa, 

która zarobi najwięcej pieniędzy.  

W organizację stoisk bardzo 

zaangażowali się rodzice uczniów. 

Mimo oficjalnego zakończenia 

Konkursu dla SKO nasza rywalizacja 

ciągle trwa! 

Efekt: W okresie trwania konkursu, 

klasom udało się zarobić łącznie 

1507 zł. Pieniądze zostaną 

przeznaczone na cele klasowe. 



WIOSENNY KIERMASZ ROZMAITOŚCI – STOISKO KL. III 

Data: 08.03.2012r. 

Zasięg: członkowie SKO kl. III , 

rodzice; 

Cel: wdrażanie uczniów do 

przedsiębiorczości; 

Opis działań: W ramach rywalizacji 

klas o tytuł Wiosennego 

Przedsiębiorcy członkowie SKO z kl. III 

wystawili stoisko z pomocą swych 

rodziców. Na stoisku zgodnie  

z sugestiami opiekunek SKO  znalazł 

się również akcent owocowo – 

warzywny. U trzecioklasistów można 

było zakupić: galaretki z owocami, 

szaszłyki owocowe, różne ciasta  

z owocami, soki owocowe. Były także 

tosty i koszyczki wielkanocne. 

Efekt : Zysk ze sprzedaży wyniósł  

193 zł. 



WIOSENNY KIERMASZ ROZMAITOŚCI – STOISKO KL. 0 

Data: 16.03.2012r. 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0, rodzice; 

Cel: wdrażanie uczniów do 

przedsiębiorczości; 

Opis działań: W ramach rywalizacji 

klas o tytuł Wiosennego 

Przedsiębiorcy  członkowie SKO  

z kl. 0 wystawili stoisko z pomocą 

swych rodziców. To już druga z klas, 

która zdecydowała się wziąć udział  

w Wiosennym Kiermaszu 

Rozmaitości.  Na stoisku można było 

zakupić: ciasta, rogaliki, szaszłyki, 

tosty, wiosenne kanapki, desery  

z galaretki, soki i napoje oraz szyszki. 

 

Efekt : Zysk ze sprzedaży wyniósł 

 252 zł. 

 



WIOSENNY KIERMASZ ROZMAITOŚCI – STOISKO KL. I 

Data: 20.03.2012r. 

Zasięg: członkowie SKO kl. I, rodzice; 

Cel: wdrażanie uczniów do 

przedsiębiorczości; 

Opis działań: Klasa I była  już  

 trzecią z kolei, które włączyły się  

w rywalizację o tytuł Wiosennego 

Przedsiębiorcy. Na stoisku klasy 

pierwszej mogliśmy kupić: wiosenne 

kanapki, zapiekanki, tosty, owocowe 

szaszłyki, czekoladowe babeczki, 

szyszki, ślimaczki z jabłkiem, 

ciasto, babeczki z galaretką i desery  

z galaretki. 

  

Efekt : Zysk ze sprzedaży wyniósł 

303,80 zł. 

 



WIOSENNY KIERMASZ ROZMAITOŚCI – STOISKO KL. V 

Data: 28.03.2012r. 

Zasięg: członkowie SKO kl. V, rodzice; 

Cel: wdrażanie uczniów do 

przedsiębiorczości; 

Opis działań: Klasa V była ostatnią 

przed Świętami Wielkanocnymi, która 

zaprezentowała swoje stoisko.  

Na stoisku można było kupić: 

zapiekanki, wiosenne kanapki, 

babeczki, pączki szyszki, desery  

z galaretek i owoców, popcorn, owoce 

(jabłka, banany, mandarynki, kiwi, 

winogrono, truskawki), ciasta  

(z galaretką, z jabłkami), pierniki, 

wafelki, galaretki, napoje, soki, 

kokosanki, sałatkę jarzynową  

oraz palemki wielkanocne. 

Efekt: Zysk ze sprzedaży wyniósł 

323,20 zł. 

 



WIOSENNY KIERMASZ ROZMAITOŚCI – STOISKO KL. IV 

Data: 12.04.2012r. 

Zasięg: członkowie SKO kl. IV ; 

Cel: wdrażanie uczniów do 

przedsiębiorczości; 

Opis działań: Swoje stoisko 

zaprezentowała klasa czwarta. To już 

kolejna klasa, która włączyła się 

do rywalizacji o tytuł Wiosennego 

Przedsiębiorcy. Jak zwykle ruch  

na zakupach wskazywał na duże 

zainteresowanie uczniów.  Na stoisku 

mogliśmy kupić owoce (banany, 

pomarańcze, truskawki, mandarynki), 

babeczki, sernik, biszkopt  

z galaretką, desery, pączki, pączusie, 

zapiekanki, napoje w kubeczkach  

i kartoniku, lizaki, truskawki  

w czekoladzie. 

Efekt: Zysk ze sprzedaży wyniósł 

201,20 zł. 



WSPÓŁPRACA Z BANKIEM 

Data: rok szkolny 2011/2012 

Zasięg: SKO w Wysokienicach 

Cel: Realizacja zaplanowanych 

działań SKO. 

Opis działań: Oddział 01 PKO BP w 

Skierniewicach zawsze chętnie 

wspiera nasze działania w krzewieniu 

idei ekonomicznych wśród uczniów. 

Efekt: W ramach współpracy z 

bankiem mogliśmy zorganizować 

wycieczkę do Oddziału Regionalnego 

w Łodzi; gościliśmy Dyrektora 

Oddziału PKO Bank Polski w 

Skierniewicach na  VI 

Międzyszkolnym Konkursie  

Matematyka w banku; korzystamy z 

Pakietu Powitalnego, „Przewodnika 

po finansach dla nauczyciela” oraz 

scenariuszy zajęć zamieszczonych na 

stronie internetowej banku oraz 

bierzemy udział w konkursach 

poradnika „Brawo Bank” . 



SKLEPIK SZKOLNY „SŁODKA PRZERWA” 

Data: rok szkolny 2011/2012 

Zasięg: uczniowie kl. 0- VI, 

nauczyciele, pracownicy szkoły; 

Cel: wdrażanie uczniów do 

przedsiębiorczości, działalność  

na rzecz społeczności szkolnej; 

Opis działania: W sklepiku szkolnym 

sprzedają dziewczynki z klasy V.   

W asortymencie sklepiku znajdują się 

słodycze, napoje , artykuły szkolne  

i cyklicznie warzywa i owoce. 

W sklepiku od 6 lat nie sprzedajemy 

chipsów i napojów gazowanych. 

Sklepik jest sponsorem nagród  

różnych konkursów szkolnych oraz 

zakupów materiałów na świetlicę 

szkolną.  

 

Efekt: Obroty sklepiku w pierwszym 

semestrze osiągnęły kwotę 1200 zł. 



PROMOCJA SKO I PKO BANK POLSKI W PRASIE LOKALNEJ 

Data: 12.01.; 15.03.; 22.03.; 05.04.;  

19.04.2012r. 

Zasięg: czytelnicy powiatu 

skierniewickiego i okolicy; 

Cel: promocja SKO, PKO Bank Polski; 

Opis działania:  Niektóre działania 

SKO  w naszej szkole zostały opisane 

przez redaktora „Głosu Skierniewic  

i Okolicy „  p. Wojciecha Kubika. 

Efekty: Oto numery tygodnika i tytuły 

artykułów: 

„W gminie padł kolejny rekord” 

 nr 2 (674) 

„ Mają pierwsze miejsce w Polsce”  

nr 11 (683) 

„Mistrzowie powiatu” nr 12 (684) 

„Zarobili na palemkach” nr 14 (686) 

„Rok ciężkiej pracy” nr 16 (688) 

 

 



NASZ BLOG SKO 

Data: od 28.10.2011r. 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0- VI, 

rodzice, odwiedzający bloga; 

Cel: wirtualna kronika działań SKO i 

promocja PKO Bank Polski; 

Opis działań: Na blogu umieszczane 

są działąnia w ramach SKO, które 

organizujemy w szkole. 

Zamieszczamy w nim również 

konkursy blogowe, w których nasi 

uczniowie chętnie uczestniczą. 

Efekt: W styczniowym konkursie SKO 

Blog  Miesiąca Komisja Konkursowa 

przyznała nam wyróżnienie. 

Miesiąc później wygraliśmy lutowy 

konkurs SKO Blog Miesiąca  

w kategorii najpopularniejszy blog .  

W nagrodę otrzymaliśmy od PKO 

Bank Polski laptop firmy SAMSUNG. 



KONKURSY BLOGOWE 

Data: 20.12.2011 – 16.04.2012 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0- VI, 

odwiedzający blog; 

Cel: promocja bloga SKO, PKO Bank 

Polski, edukacja ekonomiczna 

uczniów; 

Opis działań: Przykładowe pytania 

konkursowe  zamieszczane na blogu  

-Od którego roku nasz bank nosi 

nazwę PKO BP S.A.? 

-- Od którego roku działa SKO w 

naszej szkole? 

-- Od jakiego słowa pochodzi słowo 

bank i co ono oznacza? 

-- Który z polskich władców 

wprowadził monetę groszową? 

Efekt: Uczniowie chętnie biorą udział 

w konkursach blogowych. Nagrodami 

konkursowymi są gadżety z Pakietu 

Powitalnego oraz upominków, które 

otrzymaliśmy za wyróżnienie  

w styczniowym konkursie blogowym. 

 



ZGODNIE Z PUNKTEM 6 KARTY INFORMACYJNEJ 

 

 

Działania naszego SKO  

na rzecz lokalnej społeczności 

 



WOŚP 2012 

Data: 08.01.2012r. 

 

Zasięg: uczniowie klas 0-VI, 

mieszkańcy wsi: Wysokienice, Jasień, 

Skoczykłody; 

 

Cel: zbiórka pieniędzy na XX Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

pomocy; 

 

Opis działań: Już po raz piąty nasze 

SKO włączyło się w kwestę na rzecz 

WOŚP. Kwestowało 5 wolontariuszy, 

którzy są członkami SKO: Natalia 

Rosińska, Julia Gromek, Angelika 

Krocz, Jakub Lipski i Patrycja Krysiak. 

 Wielką operatywnością  

w kwestowaniu wykazała się Patrycja 

Krysiak, która zebrała 801,47 zł. 

 

 Efekt: Do Sztabu WOŚP  

w Skierniewicach  oddaliśmy 

1538,88 zł. 



MALOWANIE WŁOSÓW – ZABAWA CHOINKOWA 

Data: 28.01.2012r. 

 

Zasięg: uczniowie kl. 0 – VI, dzieci 

z Małego Przedszkola, goście; 

 

Cel: działalność na rzecz integracji 

środowiska lokalnego; 

 

Opis działań: W naszej szkole 

odbyła zabawa choinkowa. Po 

części artystycznej opiekunki SKO 

jedną z sal lekcyjnych zamieniły   

w salon artystycznych rysunków  

na włosach. Zainteresowanie 

malunkami było tak duże,  

że opiekunkom SKO z pomocą 

przyszli rodzice. 

 

Efekt: Uatrakcyjnienie zabawy 

choinkowej uczniom Zysk z 

malowania włosów w kwocie 98 zł  

zasilił konto książeczki SKO. 

 



MALOWANIE TWARZY – ZABAWA CHOINKOWA 

Data: 28.01.2012r. 

 

Zasięg: uczniowie kl. 0 – VI, dzieci  

z Małego Przedszkola, goście; 

 

Cel: działalność na rzecz integracji 
środowiska lokalnego; 

  

Opis działań: Malowanie twarzy było 
kolejnym hitem podczas zabawy 
choinkowej. Każdy mógł zgłosić swoją 
propozycję rysunku na twarzy.  

A pomysły były ciekawe... 

U dziewcząt na twarzy dominowały 
biedronki i motylki. Tworzeniem 
artystycznych rysunków na twarzach 
zajmowały się opiekunki SKO  
oraz p. Joanna Tołżewska. 

 

Efekt: Uatrakcyjnienie uczniom 
zabawy choinkowej. Zysk z malowania 
twarzy w kwocie 162 zł zasilił konto  
książeczki SKO. 

 



DECOUPAGE I SKLEPIK –ZABAWA CHOINKOWA 

Data: 28.01.2012r. 

 

Zasięg: uczniowie kl. 0 – VI, dzieci  

z Małego Przedszkola, goście (rodziny 
uczniów, władze gminy, instytucje 
współpracujące ze szkołą); 

 

Cel: działalność na rzecz środowiska 
lokalnego.  

Opis działań: Na choince szkolnej 

SKO wystawiło 2 stoiska: sklepiku 

szkolnego oraz stoisko wyrobów 

zdobionych techniką decoupage. 

Na zabawę choinkową przybywa  

do naszej szkoły zawsze dużo gości, 

którzy często kupują nasze 

"cudeńka". 

Efekt: Uatrakcyjnienie zabawy 

choinkowej   poprzez  różnorodność 

ofert dla ciała i ducha. Zysk ze 

sprzedaży wyniósł 200 zł  i zasilił 

konto książeczki SKO. 

 

  



KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI 

Data: 22.12.2011r. 

 

Zasięg: uczniowie klas 0-VI oraz ich 

rodzice, nauczyciele; 

 

Cel: propozycja książki jako  dobrego 

prezentu  gwiazdkowego, działalność 

na rzecz środowiska lokalnego; 

 

Opis działania: Od 6 lat SKO 

współpracuje z Hurtownią  

i Księgarnią Taniej Książki  

w Tuliszkowie; sprzedażą książek  

w tym roku zajęli się członkowie SKO 

z klasy VI. 

 

Efekt: Sprzedaliśmy książki na kwotę: 

294,50 zł ; uzyskany rabat  

w wysokości 66 zł w postaci książek 

został przekazany do biblioteki 

szkolnej. 



PRZYGOTOWANIA DO KIERMASZU ŚWIĄTECZNEGO 

Data: 21.11. - 21.12.2011r. 

 

Zasięg: członkowie SKO kl. IV – VI; 

 

Cel: przygotowania do kiermaszu 

świątecznego; 

 

Opis działań: Od 3 lat w naszej 

szkole zdobimy przedmioty w stanie 

surowym techniką decoupage.  

Nasze wyroby są chętnie kupowane 

na różnych kiermaszach oraz 

wystawiane na ekspozycjach 

okolicznościowych. W listopadzie 

członkowie SKO z klas V i VI zdobili 

techniką decoupage dzwoneczki  

i bombki. 

 

Efekt: Bombki i dzwoneczki zostały 

wystawione na kiermaszu 

świątecznym. 

 

 



KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

Data: 21 - 22.12.2011r. 

Zasięg: uczniowie klas 0- VI, rodzice, 

nauczyciele; 

Cel: stworzenie możliwości zakupu 

świątecznego podarunku  

dla najbliższych, wdrażanie uczniów 

do przedsiębiorczości; 

Opis działań: Na kiermaszu 

wystawione zostały  dzwoneczki  

i bombki oraz inne przedmioty 

zdobione techniką decoupage  

z motywami świątecznymi, które 

uczniowie kl. V i VI zaczęli 

przygotowywać już w listopadzie. 

Przedmioty zostały zdobione przez  

członków SKO z klasy V i VI (łącznie  

37 uczniów). 

Efekt: Kiermasz był propozycją 

zakupu oryginalnego prezentu dla 

bliskich przez uczniów, nauczycieli, 

rodziców i odwiedzających szkołę. 

Zysk ze sprzedaży wyniósł: 355 zł. 



KIERMASZ WALENTYNKOWY 

Data: 13.02.2012r. 

Zasięg: uczniowie klas 0 – VI, rodzice, 
nauczyciele i osoby odwiedzający 

szkołę; 

Cel: stworzenie możliwości zakupu 
walentynki dla najbliższych, 
wdrażanie uczniów do 
przedsiębiorczości; 

Opis działań:  W szkole odbył się 

kiermasz walentynkowy przedmiotów 

zdobionych techniką decoupage.  

Kiermaszem zajęły się dziewczęta  

z klasy IV. Dla uatrakcyjnienia 

kiermaszu walentynkowego 

 wprowadziliśmy do sprzedaży 

miękkie serduszka  wykonane  

z tkaniny. 

Efekt: Kiermasz był propozycją 
zakupu oryginalnego prezentu 
walentynkowego. Zysk ze sprzedaży  
w wysokości 142 zł zasilił konto 
książeczki SKO. 



PRZYGOTOWANIA DO KIERMASZU WIELKANOCNEGO 

Data: 01.03. – 02.04.2012r. 

 

Zasięg: dziewczęta z kl. IV, V, VI – 

członkowie SKO; 

 

Cel: przygotowania do kiermaszu 

świątecznego, wdrażanie do 

przedsiębiorczości; 

 

Opis działań: Zdobienia 

styropianowych jajek i zajączków 

techniką decoupage rozpoczęto  

z początkiem marca ze względu  

na wieloetapowość działań 

związanych z tą techniką. Dziewczęta 

z SKO systematycznie wykonywały 

zdobienia. 

 

Efekt: Pisanki i zajączki zdobione 

techniką decoupage, które zostaną 

wystawione na kiermaszu 

wielkanocnym. 

 



KIERMASZ WIELKANOCNY 

Data: 02.04.- 04. 04.2012r. 

Zasięg: członkowie SKO kl. IV, V, VI, 

rodzice, nauczyciele, osoby 

odwiedzające szkołę; 

Cel: stworzenie możliwości zakupu 

świątecznego podarunku dla 

najbliższych, dekoracji stołów, 

koszyczków, kultywowaniu tradycji 

wielkanocnych; 

Opis działań: Stoisko kiermaszowe 

zostało wystawione 2 razy. 

Oprócz pisanek i zajączków 

zdobionych techniką decoupage 

pojawiły się woskowe świeczki  

i dekoracyjny owies. Sprzedażą zajęły 

się dziewczęta z klasy VI.  

Efekt: Kiermasz był propozycją zakupu 

oryginalnego upominku świątecznego. 

Zysk ze sprzedaży w wysokości 158 zł 

zasilił konto książeczki SKO. 

 



PRZYGOTOWANIE PALEMEK WIELKANOCNYCH 

Data:  19.03. – 30.03.2012r. 

Zasięg: członkowie SKO kl. IV – VI; 

 

Cel: przygotowanie palemek 

wielkanocnych; 

 

Opis działań: Na dwa tygodnie przed 

Niedzielą Palmową uczniowie zaczęli 

wykonywać kwiaty z bibuły,  by później 

mieć już gotowe elementy do 

wykonania palemek. 

Najwięcej palemek wykonali 

członkowie SKO z kl. IV. 

 

Efekt: Przygotowano 70 palemek  

dla społeczności lokalnej na 

Niedzielę Palmową.  

 



PALEMKI WIELKANOCNE 

Data: 30.03.2012r. 

Zasięg: członkowie SKO kl. IV – VI, 

rodzice i babcie; 

Cel: kultywowanie tradycji ludowych,  

działalność na rzecz środowiska 

lokalnego, wdrażanie uczniów do 

przedsiębiorczości; 

Opis działań: Uczniowie  z klas IV – VI 

wykonali palemki wielkanocne  

w szkole i w domu. W wykonanie 

palemek zaangażowały się nie tylko 

mamy, ale i babcie. Palemki były 

sprzedawane na terenie szkoły,  

 a 3 uczennice z klasy IV sprzedawały 

palemki przed Kościołem Parafialnym 

w Wysokienicach.  

Efekt: Społeczność wysokienicka 

miała możliwość zakupu tradycyjnych 

palemek. Było to możliwe dzięki 

skupieniu rodzin uczniów wokół 

spraw i przedsięwzięć szkoły. Na 

książeczkę SKO wpłynęło 120 zł. 

 



WPROWADZENIE NOWEJ TECHNIKI ZDOBIENIA PRZEDMIOTÓW 

Data: 14.04.2012r. 

 

Zasięg: członkowie SKO kl. IV; 

 

Cel: wprowadzenie nowej techniki 

zdobienia przedmiotów; 

 

Opis działań: W celu urozmaicenia 

oferty  zdobniczej naszej szkoły 

postanowiliśmy wprowadzić nową 

technikę – bielenie.  W nową 

technikę zostały  na razie 

wtajemniczeni uczniowie z klasy IV. 

 

Efekt: Przygotowanie wyrobów do 

kolejnego  kiermaszu z okazji Dnia 

Matki. 



BUFET PODCZAS ANDRZEJEK 

Data: 24.11.2012r. 

 

Zakres: członkowie SKO kl. 0-VI; 

 

Cel: uatrakcyjnienie zabawy 

andrzejkowej, wdrażanie  uczniów do 

przedsiębiorczości; 

Opis działań: W przygotowaniach 

do sporządzenia hot- dogów brały 

udział uczennice z kl. VI . W akcje 

SKO zaangażowana była 

Przewodnicząca Rady Rodziców  

p. Alicja Walas. Parkietowe 

szaleństwa wzmagały apetyt, więc 

chętnych nie brakowało. 

 

Efekt: Uczniowie chętnie korzystali  

z bufetu zorganizowanego przez SKO. 

Zysk ze sprzedaży hot – dogów 

wyniósł  88 zł. 



BUFET PODCZAS ŚWIĘTA SZKOŁY 

Data: 16.02.2012r. 

 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0-VI 

 

Cel: uatrakcyjnienie Święta Szkoły, 

kształtowanie przedsiębiorczości u 

uczniów. 

 

Opis działań: W przygotowaniach do 

sporządzenia zapiekanek brały udział 

uczennice z kl. VI. Prace nadzorowały 

opiekunki SKO. W sprzedaży 

pomagały mamy naszych uczniów. 

 

Efekt: Uczniowie chętnie kupowali 

zapiekanki. Zysk ze sprzedaży wyniósł 

88 zł. 

 



TŁUSTY CZWARTEK 

Data: 16.02.2012r. 

 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0-VI , 

 dzieci z Małego Przedszkola,  

pracownicy szkoły; 

 

Cel: kultywowanie tradycji związanej 

z Tłustym Czwartkiem,  działalność 

na rzecz środowiska lokalnego, 

akcja zarobkowa; 

 

Opis działań: Jak co roku SKO 

zadbało o to, by w Tłusty Czwartek 

nie zabrakło pączków w naszej 

szkole.  Pączki zostały zamówione 

z piekarni z Michowic  z sąsiedniej 

miejscowości. 

 

Efekt:  Wszyscy uczniowie mieli 

możliwość  zakupu pączków  po 

atrakcyjnej cenie. Zysk ze sprzedaży  

wyniósł 20 zł. 



ZAKUP KUCHNI GAZOWEJ/DOFINANSOWANIE ŻALUZJI 

Data: 18.02; 26.03.2012r. 

 

Zasięg: uczniowie kl. III,  rodzice; 

 

Cel: unowocześnienie wyposażenia 

szkoły; 

 

Opis działań: Do przygotowania 

zapiekanek  na Święto Szkoły 

użyliśmy nowej kuchni gazowej, 

którą zakupiliśmy z pieniędzy 

pochodzących z różnych akcji 

zarobkowych wpłacanych na SKO. 

W marcu dofinansowaliśmy 

założenie żaluzji w oknach sali 

lekcyjnej klasy II. 

 

Efekt: Wykorzystanie zakupionej 

kuchni przez rodziców podczas 

choinki szkolnej; żaluzje w oknach 

zwiększają koncentrację uczniów 

na lekcji. 

  

 



WITAMINKA  DLA DZIEWCZYNKI I CHŁOPCZYKA 

Data:  23.03.; 30.03.; 04.04.; 

11.04.2012r. 

 

Zasięg:  członkowie SKO kl. 0-VI, 

nauczyciele; 

 

Cel: propagowanie zdrowego stylu 

życia, wdrażanie uczniów do 

przedsiębiorczości; 

 

Opis działań: Sklepik szkolny oprócz 

stałych artykułów wprowadza 

do sprzedaży owoce i warzywa. 

Świeże, pachnące smakołyki cieszą 

się dużym powodzeniem wśród 

uczniów. 

 

Efekt: Nasi uczniowie  zamiast 

batona wybierają owoce lub warzywa. 

Zysk ze sprzedaży owoców i warzyw 

wyniósł 25 zł. 

 

 



SZLACHETNA PACZKA / SŁODKA PACZKA DLA DOMU DZIECKA 

Data:  grudzień 2011r. 

Zasięg: członkowie SKO z klas 0 –VI,  

rodzice uczniów i nauczyciele; 

Cel: dzielenie się tym co mamy 

 w ramach akcji Szlachetna Paczka 

oraz mikołajkowej akcji na rzecz 

Domu Dziecka w Rawie 

Mazowieckiej; 

Opis działań: Po raz pierwszy 

wzięliśmy udział w akcji Szlachetna 

Paczka. Klasy rywalizowały ze sobą 

 o wysokość zebranej kwoty 

pieniędzy. Fundusze na słodką 

paczkę dla Domu Dziecka pochodziły 

z zysku sklepiku szkolnego 

działającego w ramach SKO. 

Efekt: Za zebrane pieniądze 

w wysokości 654,51 zł  zakupiono 

najpotrzebniejsze artykuły dla 

pewnej rodziny z naszej gminy. 

Paczkę ze słodyczami została 

przekazana wychowankom Domu 

Dziecka. 



ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII  

Data: rok szkolny 2011/2012 

 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0-VI; 

 

Cel: działalność na rzecz środowiska 

lokalnego; 

 

Opis działań: W ramach zbiórki 

zużytych baterii współpracujemy 

 z firmą REBA. 

Firma ta dostarcza nam pojemniki 

oraz materiały informując 

 o zasadach postępowania 

ze zużytymi bateriami (plakaty, 

broszury, ulotki). 

 

Efekt: W lutym oddaliśmy  do firmy 

REBA 52 kg zużytych baterii. 

 



ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK 

Data: 19.02.2012r./14.04.2012r. 

 

Zasięg: członkowie SKO kl. 0 – VI; 

 

Cel: uwrażliwienie uczniów na osoby 

będące w potrzebie; 

 

Opis działań: Tradycją naszej szkoły  

staje się zbiórka plastikowych 

nakrętek, której motywem 

przewodnim  jest pomoc w zakupie 

nowoczesnego wózka inwalidzkiego 

lub rehabilitacji osoby 

niepełnosprawnej. 

 

Efekt: Dwa worki nakrętek zostały 

przekazane Żoliborskiemu 

Stowarzyszeniu Dom – Rodzina – 

Człowiek w Warszawie. 



SKO DLA NASZYCH SENIORÓW 

Data: 24.01.2012r. 

 

Zasięg:  członkowie SKO z kl.0 oraz 

ich dziadkowie; 

 

Cel: integracja szkoły ze 

społecznością lokalną, działalność na 

rzecz środowiska lokalnego; 

 

Opis działania: Członkowie SKO  

z kl. 0 zaprezentowali program 

artystyczny swoim babciom i 

dziadkom z okazji ich święta. 

Następnie wręczyli własnoręcznie 

wykonane upominki. Spotkanie 

odbyło się przy słodkim poczęstunku. 

 

Efekt: Radość naszych seniorów ze 

wspólnego spotkania w szkole,  

w której uczą się ich wnuki. 



PAMIĘTAMY O OSOBACH SAMOTNYCH 

Data: 12.04.2012r. 

 

Zasięg: członkowie SKO z klasy  IV; 

 

Cel: udzielenie pomocy osobom 

samotnym mieszkających w obwodzie 

naszej szkoły; 

 

Opis działań: Członkowie SKO z klasy  

IV przygotowali paczki świąteczne z 

okazji Świąt Wielkanocnych dla 5 

samotnych osób i osobiście 

dostarczyli swoim podopiecznym. 

 

Efekt: Radość, wdzięczność oraz 

słowa podziękowania od 

podopiecznych. 

 



POMOC DLA SCHRONISKA – ZBIÓRKA KARMY DLA CZWORONOGÓW 

Data: 17.12.2011r. 

 

Zasięg: członkowie SKO  kl. 0 – VI; 

 

Cel: działalność na rzecz środowiska 

lokalnego, uwrażliwienie uczniów na 

los zwierząt; 

Opis działań: Na początku grudnia 

została ogłoszona w naszej szkole 

akcja pomocy dla schroniska dla 

zwierząt w Kaliszkach koło Boguszyc. 

zaangażowały się wszystkie klasy. 

Utrzymaniem schroniska zajmuje się 

Fundacja Ostatnia Szansa. 

 

Efekt: Zebraliśmy: 10 kg kaszy, 5 kg 

ryżu, 20 puszek mięsnej karmy, 

20 kg suchej karmy,10 kg makaronu. 

 

 



DBAMY O LEŚNYCH PRZYJACIÓŁ – ZBIÓRKA KARMY 

Data: 16.12.2011r. 

 

Zasięg: uczniowie kl. 0 – III; 

 

Cel: pomoc zwierzętom w przetrwaniu 

zimy; 

 

Opis działań: W okresie jesiennym 

trwała zbiórka orzechów, kasztanów  

 i orzechów w celu dokarmiania 

leśnych zwierząt w okresie zimowym.  

W akcję zaangażowały się klasy 

młodsze.  

 

-Efekt: Karma została przekazana 

leśniczemu p. Grzegorzowi 

Kowalskiemu - Leśnictwo Głuchów. 

  

 

 



TO JUŻ KONIEC… 

    Dziękujemy za obejrzenie naszej 
prezentacji konkursowej. 

 

 Mamy nadzieję, 

 że zainteresowaliśmy Państwa  

swoimi działaniami w ramach SKO. 


