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3 grudnia p. Małgorzata Bogulewska –

przedstawiciel PKO Bank Polski, wyjaśniła 

rodzicom zasady działania Nowego SKO. 

P. Małgorzata Wrzodak rozdała 

rodzicom ulotki informacyjne. 

Przedstawiciele banku spotykali się 

jeszcze kilkakrotnie w naszej szkole 

 z opiekunkami SKO, czego owocem 

 są nowe konta SKO. 

Uczniowie, którzy założyli pierwsze 

konta w szkole… 



31 października z okazji Światowego 

Dnia Oszczędzania  dziewczynki z 

aktywu SKO przybliżyły społeczności 

szkolnej kulisy historyczne 

utworzenia tego dnia. 

22 kwietnia uczniowie klas IV-VI 

wzięli udział w Szkolnym Teście 

Wiedzy Ekonomicznej. 

22 kwietnia uczniowie klasy V 

wzięli udział w wycieczce 

 do Oddziału 1 PKO Bank Polski  

w Skierniewicach.  

Po Oddziale oprowadziła nas 

p. Małgorzata Bogulewska, 

która bardzo ciekawie 

przybliżyła uczniom tematykę 

związaną z bankowością. 



W pierwszym numerze LOKATKI: To i owo o pieniądzu... 

Parę słów o banknocie...; Mój sposób na oszczędzanie... 

 A może książeczka SKO; Po co SKO w szkole? 

Wymiana jako sposób na oszczędzanie; Krzyżówka 

 konkursowa z kuponem SKO; Świąteczne życzenia od SKO; 

W tym roku szkolnym SKO 

zaczęło wydawać biuletyn 

LOKATKA, który był 

sprzedawany w sklepiku 

szkolnym. Atrakcją 

każdego numeru był kupon 

SKO  do sklepiku 

dołączony do krzyżówki. 

Od października Brawo Bank 

umieszczony został w bibliotece 

szkolnej, do której chętnie zaglądają 

uczniowie. 

W kąciku czytelniczym uczniowie z zainteresowaniem 

przeglądają kolejne numery poradnika. 

W drugim numerze można było przeczytać: Nasz budżet, 

czyli jak gospodarować pieniędzmi? Oszczędzamy w banku! 

Poznaj moc oszczędzania w nowym SKO! Przygody Kuby 

Pieniążka i żyrafki  Lokatki. Szkolny Quiz Wiedzy 

Ekonomicznej już wkrótce... Krzyżówka z kuponem SKO. 



Za prowadzenie bloga  SKO 

otrzymaliśmy w nagrodę 

laptop oraz tytuł Bloga 

Miesiąca Listopada. 

Artykuł z 11.10.2012r. 

Artykuł z 18.04.2013r. 

Artykuł z 18.10.2012r. 

Artykuł z 17.01.2013r. 

Artykuł z 28.03.2013r. 

Artykuł z 06.12.2012r. 

Artykuł z 20/27/12.2012r. 

Artykuł z 03.01.2013r. 



21 marca odbyła się kolejna edycja międzyszkolnego konkursu Matematyka 

w banku. W tym roku w konkursie wzięło udział 26 uczestników z 9 szkół 

podstawowych z Gminy Głuchów i okolicy. 

Konkurs składa się z 2 części: testu z pojęć 

bankowych i części matematycznej dotyczącej 

obliczeń pieniężnych, oszczędzania, 

przeliczania walut i banku. 

Jak zwykle poziom konkursu 

był wysoki i nie obyło się bez 

dogrywki. Komisja 

Konkursowa przyznała 5 

nagród  

oraz 7 wyróżnień. 

Wszyscy uczestnicy  konkursu 

otrzymali  pamiątkowe 

dyplomy i nagrody. 
Nasza 

reprezentantka 

zajęła III 

miejsce. 

Agata 



18 marca nasi reprezentanci 

wzięli udział w gminnym 

konkursie Zadania z 

oszczędzania zorganizowanym 

przez SKO- Michowice. To już 

szósty raz wzięliśmy udział  

w konkursie u naszych 

sąsiadów. 

W listopadzie 

odbyła się 

druga edycja  

szkolnego 

konkursu  

„Liczę  

i oszczędzam” 

przeznaczoneg

o dla uczniów 

klas II-VI.  

Zadania 

konkursowe 

dotyczyły 

obliczeń 

pieniężnych 

związanych z 

oszczędzaniem. 



Zadaniem  konkursowym 

uczniów było wykonanie 

EKO-Lokatki z surowców 

wtórnych. 

Karol 

Julia 

Patrycja i Ola 

Wiktoria 

Daniel 
Kasia 

To był jeden z weekendowych konkursów 

blogowych w listopadzie… 

Wszystkie EKO-Lokatki 

zostały wyeksponowane na 

specjalnej wystawce, 

 a EKO-Lokatka Julii 

dodatkowo pozostała przy 

choince z bombkami SKO. 



W październikowym konkursie plastycznym  

wzięło udział 30 uczniów. 

Prace uczniów zostały wyeksponowane  

na specjalnej wystawie, która cieszyła się 

dużym zainteresowaniem uczniów. 

Uczniowie oceniani 

byli w kategorii klas 

0-III oraz IV-VI. 

Co roku przyznajemy w kwietniu 

Puchar Mistrza Oszczędzania. 

18 kwietnia 



Do konkursu ogłoszonego 

przez SKO zostało zgłoszonych 

21 kartek świątecznych oraz  

 15 bombek. 

Wręczenie nagród laureatom 

konkursów odbyło się  

po szkolnych jasełkach. 

Kartki świąteczne zostały 

wyeksponowane na tablicy 

moderacyjnej. 

Konkursowe bombki zostały 

zawieszone na specjalnej choince. 



Do konkursu zostało 

zgłoszonych 15 prac 

konkursowych. Kartki 

zostały zawieszone na 

ściennej gazetce SKO. 

Piękne pisanki z motywem SKO stały 

się świetnym dodatkiem 

 do wiosennej dekoracji w szkole. 



W jesiennych pracach plastycznych uczniowie 

wykorzystywali jesienne dary natury… 

Jesienna wystawa pokonkursowa. 

W pracach wiosennych 

uczniowie  „wtapiali” logo SKO 

w wiosenne motywy natury. 



Sklepik jest jedną z  całorocznych form 

działalności SKO w naszej szkole. Sklepikiem 

zajmują się dziewczęta  z klasy V. Dochody 

sklepiku wspierają wiele akcji 

przeprowadzanych w naszej szkole takich jak: 

nagrody na konkursy, akcje charytatywne, 

zasilają konto SKO. 

Sklepik stał się miejscem do przeprowadzenia 

naszych akcji  sprzedaży chorągiewek czy 

sprzedaży naszego dwumiesięcznika 

„LOKATKA”. 























30 listopada  uczniowie klasy IV 

 podczas zajęć z zakresu ekonomii zajęli się  

tematem o następującej treści: 
"Potrzeby człowieka i oszczędnego  

gospodarowania zasobami". 

Uczniowie wymieniali różnorodne potrzeby ludzi 
m. in. wypoczynek - wycieczki, posiłki, 

mieszkanie, samochód, odzież itp. 

 
Złota rybko, proszę cię... 

...czyli o nieograniczonych potrzebach  

i ograniczonych zasobach. 

22 listopada uczniowie z klasy V zajęli się  

wyjaśnieniem konieczności gospodarowania jako efektu 

 nieograniczonych potrzeb  

i ograniczonych możliwości ich zaspokojenia. 

 
 

 



Nasz budżet, czyli jak gospodarować pieniędzmi? –  

Edukacja ekonomiczna w klasie IV 

 w dniu 18 grudnia. Czwartoklasiści dowiedzieli się, że 

budżet to zestawienie dochodów i wydatków, zatem 

jest to plan finansowy przygotowany na jakiś czas, 

np. tydzień, miesiąc, rok. 

 

Remont u państwa Kowalskich, czyli jak liczyć,  

żeby się nie przeliczyć... 

...oczywiście z zasobnością własnego portfela! 

9 stycznia  uczniowie klasy VI na zajęciach koła 

matematycznego odgrywali rolę ekspertów 

budowlanych. Ich zadaniem była pomoc rodzinie 

Kowalskich przy remoncie mieszkania. 

 



Jak kupować, czyli jesteśmy konsumentami. - 

Edukacja ekonomiczna w klasie I. 

Tuż przed feriami, uczniowie klasy I  zapoznali się  

z pojęciami związanymi z produkcją i konsumpcją 

dóbr i usług, wskazywali, na co powinien 

zwracać uwagę konsument planujący zakupy. 

 

Uczymy się gospodarować własnym budżetem! -  

Edukacja ekonomiczna w klasie VI. 

14 marca na lekcji "wychowania do życia w 

rodzinie uczniowie klasy szóstej uczyli się 

rozsądnego gospodarowania własnym 

budżetem, a dokładnie swoim kieszonkowym. 

Szóstoklasiści planowali wydatki konieczne, 

potrzebne oraz zbędne. 

 



Zakładamy sad, czyli jak planować, aby nie zbankrutować? - 

Edukacja ekonomiczna w klasie VI. W dniu  3tycznia  na 

zajęciach koła matematycznego  w klasie 6, uczniowie 

odgrywali rolę osób, które chcą założyć sad.  

Uczyli się obliczać koszty inwestycji, przychody oraz 

kalkulować opłacalność przedsięwzięcia. 

 
Krawiec szyje ubrania, a bednarz... - Edukacja 

ekonomiczna w klasie V . 6 lutego uczniowie poznali 

dawne zawody, których już nie ma. 

Na zajęciach zastosowane zostały pojęcia: praca, handel, 

produkcja, zawód. 

 



Moje wydatki - o wyborach finansowych -  

Edukacja ekonomiczna w klasie III. 

W czasie zajęć trzecioklasiści rozmawiali o tym,  

jak gospodarować pieniędzmi, które posiada 

rodzina. 

 

Myśl jak Thomas Alva Edison.... czyli stracić,  

aby zyskać . 

11 kwietnia na zajęciach koła matematycznego  

w klasie  V uczniowie  przeanalizowali straty 

 i zyski, które Edison poniósł w czasie pierwszych  

5 lat produkcji żarówek. 

 



W świecie monet i banknotów -  

Edukacja ekonomiczna w klasie III. 

16 listopada uczniowie klasy III 

 przypomnieli sobie pojęcia: monety,  

banknoty, awers i rewers monety. 

 Liczyli do 100 z wykorzystaniem  

prawdziwych monet i banknotów, wymieniali 
nominały groszy i złotych. 

 

Ile kosztują sny? - Edukacja ekonomiczna w klasie 
I w dniu 15 listopada. 

 Inspiracją do przeprowadzenia zajęć  było  

opowiadanie Anny Onichimowskiej 

pt. "Zasypianka za dwa złote". 

Uczniowie na zajęciach zapoznali się  

z pojęciami awers, rewers... 

Po części teoretycznej dzieci wykonały kasetki na 
monety. Do tego celu wykorzystały materiały 
odpadowe w postaci pudełek po zapałkach. 

 



Lokatka w zerówce - Dzieci z klasy 0 poznały żyrafkę 

Lokatkę. W przyjazny sposób wprowadzone 

zostały w świat finansów. 

Dzieci chętnie słuchały przygód Kuby i Lokatki, 

z publikacji PKO Bank Polski pt. "Przygody 

Kuby Pieniążka i żyrafy Lokatki, czyli dziecięcy 

przewodnik po świecie pieniędzy". 

 

Pieniądze w naszym życiu - Edukacja ekonomiczna  

w klasie pierwszej w dniu  9 listopada . 

Uczniowie podczas lekcji nabywali wiedzę dotyczącą 

funkcji pieniądza, wyglądu i nominałów polskich 

monet i banknotów. Doskonalili również 

umiejętności wykonywania prostych obliczeń,  

z którymi mogą się spotkać w sytuacjach codziennych. 

 

 



Czy pieniądze są nam potrzebne? - Edukacja 

ekonomiczna w klasie IV w dniu  

8 listopada . Czwartoklasiści poznali podstawowe 

funkcje  pieniądza oraz współcześnie 

występujące jego  rodzaje. W czasie zajęć 

uczniowie zapoznali się  z wyglądem polskich 

monet i banknotów (obecnych  i dawnych  

z Izby Tradycji, która występuje w naszej szkole). 

 

Plastikowy pieniądz - Edukacja ekonomiczna  

w klasie  III.  W dniu 28 września  uczniowie klasy 

piątej zapoznani zostali  z podstawowymi 

informacjami na temat  karty płatniczej. 

 



Po co nam pieniądze? – Edukacja ekonomiczna  

w klasie II w dniu  11 grudnia. 

Podczas zajęć uczniowie zastanawiali się nad rolą 

pieniądza w życiu człowieka. 

Po co ludziom potrzebne są pieniądze? - Edukacja 

ekonomiczna w klasie I. 

Tuż przed świętami w klasie I został zrealizowany 

blok tematyczny pt. "Po co ludziom potrzebne 

są pieniądze?". 

Blok tematyczny obejmował następujące tematy: 

1. Rozmawiamy o historii handlu.  

2. Rozmawiamy o pieniądzach. 

3. Co można mieć za pieniądze, a czego - nie? 

4. Przygoda w banku. 

 



Jak wybrać korzystną dla siebie ofertę bankową? 

- Edukacja ekonomiczna w klasie VI w 

dniach 24 stycznia i 4 lutego. Na zajęciach 

uczniowie  porównywali różne formy  

oszczędzania w banku. Na podstawie oferty 

banku uczniowie porównywali dwie formy 

oszczędzania: lokatę i konto 

oszczędnościowe. 

Spłacamy kredyt bankowy- edukacja ekonomiczna w 

klasie IV. Zajęcia odbyły się 16 kwietnia. 

Uczniowie dowiedzieli się co to jest pożyczka, 

kredyt bankowy oraz na czym polega spłata 

pożyczonej kwoty. Wykonywali ćwiczenia 

dotyczące kredytu zaciągniętego w banku. 



Pomocnicy świętego Mikołaja... - Edukacja  

ekonomiczna w klasie I  w dniu 22 grudnia . 

Poruszając temat potrzeby pamiętania o innych, 

pierwszoklasiści podjęli się wykonania 

drobnych upominków w postaci aniołków, 

mikołajów i kart świątecznych.  

Uczniowie zapoznali się ze znaczeniem takich 

pojęć, jak: praca, praca na rzecz innych ludzi 

(wolontariat). 

 

Świetlicowe blogowanie - Netykieta na blogu SKO. 

13 listopada dzieci z klasy I  i  III  uczęszczające na 

świetlicę szkolną zapoznały się z zasadami 

Netykiety (zbiór zasad przyzwoitego zachowania 

się w Internecie). 

Uczniowie nabyli umiejętność blogowania. 

 

 

Zajęcia zostały przeprowadzone na komputerach, 

które 4 lata temu pozyskaliśmy od PKO Bank 

Polski. 



Oszczędzamy wodę! - Edukacja ekonomiczna  

w klasie VI w dniu 23 listopada ; Znaczenie wody 

w życiu człowieka, roślin i zwierząt... Korzyści 

wynikające z oszczędnego używania wody... 

 

Kształtujemy postawy proekologiczne! - 

Rozwijanie umiejętności segregowania 

odpadów. Na zajęciach koła LOP (18 stycznia), 

w ramach realizacji projektu "Ekologiczna 

Placówka"  członkowie koła utrwalali sobie 

sposoby segregowania odpadów w 

gospodarstwach domowych. 

 



30 listopada  zostały przeprowadzone  

zajęcia  w klasie V z zakresu oszczędzania energii 

elektrycznej i wykorzystania alternatywnych 

źródeł energii oszczędzania naturalnych zasobów 

ziemi. 

 

 

 

Pieniądze ze śmieci, czyli dlaczego należy racjonalnie 
gospodarować surowcami wtórnymi. 

Taki temat zajęć z edukacji ekonomicznej został 
przeprowadzony w klasie V  26 listopada. 

 

 



9,10 i 11 listopada  dziewczynki z aktywu 

sprzedawały biało - czerwone flagi, które 

zostały uszyte dla SKO. 

Flagi sprzedawane były przed Kościołem 

Parafialnym w Wysokienicach. 

 

 

 

 
Dzięki tej akcji mieszkańcy Parafii 

Wysokienice mieli możliwość nabycia 

flag oraz ich wywieszenia z okazji 

Święta Niepodległości. 

Z kolei chorągiewki, które były 

sprzedawane w sklepiku szkolnym 

zostały wykorzystane do uroczystego 

wyjścia pod pomnik Dziesięciolecia  

w Wysokienicach. 



Kiermasz świąteczny zorganizowany z okazji Świąt 

Wielkanocnych zaoferował społeczności 

szkolnej i nie tylko:styropianowe jajka 

zdobione techniką decoupage,świąteczny 

owies, naturalne woskowe świeczki oraz takie 

świąteczne malowane temperą, gipsowe 

świeczniki zdobione techniką decoupage 

motywami świątecznymi. 

 

Świąteczny kiermasz  SKO w naszej szkole był 

propozycją gwiazdkowych prezentów dla 

bliskich. W  zorganizowanie kiermaszu 

zaangażowany był nie tylko  nasz aktyw, ale 

również ich rodzice. 

Na kiermaszu można było nabyć: stroiki 

świąteczne, pierniczki, figurki gipsowe, 

bombki zdobione techniką decoupage oraz 

wiele innych rzeczy zdobionych tą techniką. 

 



 

Serduszka zostały uszyte 

z kolorowych tkanin  

i ozdobione kokardkami  

i aplikacjami. 

 

8 lutego  SKO 

przygotowało kiermasz 

walentynkowy,  

na którym tradycyjnie 

wystawiono przedmioty 

zdobione techniką 

decoupage oraz  miękkie 

serduszka  wykonane  

z  tkaniny . 

8 i 9 października SKO 

zorganizowało kiermasz 

książek,które pochodziły  

z Hurtowni Taniej Książki 

z Tuliszkowa,z którą szkoła 

współpracuje od 6 lat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W organizacji kiermaszu 

opiekunkom SKO 

pomagały dziewczynki  

z klasy piątej, które należą 

do aktywu SKO. 



Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 

przedstawicieli PKO Bank Polski…  

Na zdjęciu p. Paweł  Nowakowski – 

Dyrektor Oddziału 1 PKO Bank Polski  

w Skierniewicach. 

Podczas zabawy choinkowej SKO zajęło się 

 sprzedażą kamizelek odblaskowych  oraz wyrobów 

zdobionych techniką decoupage. 

SKO promuje noszenie kamizelek odblaskowych. 



Jedną z atrakcji przygotowanych przez SKO 

podczas zabawy choinkowej 26 stycznia  była 

możliwość pomalowania włosów  

i twarzy. 



Podczas Święta Szkoły w bufecie można było kupić zapiekanki  

z pieczarkami i napoje w kubeczkach. 

Tradycyjnie podczas zabawy 

andrzejkowej  29 listopada 

oraz Święta Szkoły SKO zapewniło 

bufet podczas dyskoteki. 

Podczas zabawy andrzejkowej dziewczynki 

 z aktywu przygotowały hot-dogi. 



Gipsowe aniołki , które zostały 

pomalowane przez dziewczynki 

 z aktywu SKO, były upominkiem  

dla sponsorów spotkania wigilijnego, 

które 12 grudnia odbyło się w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Skierniewicach. 

Pierniczki, które dziewczynki z 

aktywu SKO upiekły 

 w szkole były świetnym 

upominkiem dla wszystkich 

uczestników Głuchowskiego 

Kolędowania, które odbyło się  

27 stycznia w Wysokienicach. 



Tak jak co roku, przed Świętami 

Bożego Narodzenia 

przygotowaliśmy słodką paczkę 

dla Domu Dziecka w Strobowie. 

Przed Świętami członkowie SKO 

odwiedzili osoby samotne, 

zanosząc im paczki żywnościowe 

przygotowane przez rodziców.   

11 stycznia na rzecz WOŚP 

 ze sprzedaży ciasta 

upieczonego przez rodziców 

klas młodszych wpłynęło 167 zł. 

W tym roku na rzecz WOŚP  zebraliśmy 2500 zł! 



Do fundacji Dziecięcy Uśmiech w tym 

roku szkolnym oddaliśmy 40 429 sztuk 

nakrętek plastikowych i zbieramy 

dalej…  

Są tacy wśród naszych 

uczniów, którzy  w zbiórce 

nakrętek biją rekordy… 

Nakrętki zbieramy na rehabilitację  

dla Wiktorii Caban , dziewczynki 

cierpiącej na porażenie mózgowe. 



W tym roku bierzemy również udział w akcji 

Stań po Zielonej Stronie Mocy!. W ramach 

akcji  zbieramy zużyte baterie, ładowarki, 

zużyte płyty CD/DVD. 

Od kilku lat w ramach zbiórki zużytych baterii 

współpracujemy z firmą REBA. 

 W tym roku oddaliśmy 64 kg baterii. 



SKO wzięło udział w zbiórce PETów 

w ramach projektu Planeta bez 

Peta. Oddaliśmy  298 kg 

plastikowych butelek. 

Potwierdzenie : 

www.ekoprt.pl/rankigzbiórki 

Cały rok zbieramy 

makulaturę, którą 

gromadzimy w garażu 

szkolnym. W wywozie do 

punktu skupu wspierają nas 

rodzice uczniów. 

W tym roku sprzedaliśmy 

1319 kg makulatury. 



16 listopada sprzedaliśmy 

416,40 kg złomu 

zgromadzonego 

 w garażu szkolnym, który 

pochodził z uszkodzonych 

sprzętów szkolnych. 

Złom został sprzedany w punkcie skupu 

Złomrex Metal w Rawie Mazowieckiej. 

19 kwietnia sprzedaliśmy 9 kg 

puszek aluminiowych w punkcie 

skupu w Skierniewicach. 

Potwierdzenia sprzedaży złomu i 

puszek. 



50 kg suchej karmy to „gwiazdka” od SKO 

 dla bezdomnych zwierząt schroniska w Skierniewicach. 

SKO zajmowało się  również 

dokarmianiem ptaków podczas okresu 

zimowego. 



1 grudnia  SKO zorganizowało wyjazd 

dla 12 najaktywniejszych członków 

SKO do Łodzi do hali Atlas Arena na 

spotkanie ze św. Mikołajem. 
Wśród sponsorów 

całego 

przedsięwzięcia był 

również PKO Bank 

Polski. 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ… 


