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MIŁE CHWILE Z ŻYCIA 

NASZEGO SKO

Na dzień 15 czerwca  

2015r.do SKO należy

40 członków.

Opiekunki SKO: p. Barbara 

Łęczycka i p. Beata Ulanowska 

zostały nagrodzone brązową 

odznaką z okazji DEN za pracę na 

rzecz edukacji ekonomicznej i 

rozpowszechnianie idei 

oszczędzania wśród uczniów.

Działalność rozpoczęliśmy z 

pakietem powitalnym, który 

dostarczył do szkoły p. Paweł 

Nowakowski – Dyrektor Oddziału 1 

PKO BP w Skierniewicach.

Miłym akcentem na początku roku szkolnego 

było otwarcie placu zabaw, na który przybyły 

przedstawicielki Banku PKO BP: p. Renata 

Czarnecka i p. Małgorzata Wojda.

Na ręce p. dyrektor Aliny Dudy, p. Renata Czarnecka-

przedstawiciel PKO Bank Polski przekazuje zabawki -

zestawy do piaskownicy jako upominek dla uczniów 

naszej szkoły.



BANKOWOŚĆ W PIGUŁCE

Nasz bank PKO BP na portalu dla klientów zaplanował publikację 

kilkunastu artykułów edukacyjnych, które będą wzbogacone filmami 

wideo z wypowiedziami dzieci należącymi do SKO.

W styczniu uczniowie klas I-III 

wykonali prace plastyczne 

dotyczące pojęć bankowych.

Efekt wspólnej pracy naszych 

milusińskich pt. „Pojęcia bankowe 

w oczach dzieci”.15 stycznia szesnastu członków SKO z naszej szkoły wypowiedziało 

się przed kamerą na temat pojęć bankowych takich jak:

bank, bankomat, karta, rachunek/konto, kredyt, oszczędzanie, 

kieszonkowe, skarbonka, SKO, pieniądze, sejf/skarbiec, 

gospodarowanie pieniędzmi, konto internetowe. Dodatkowo: 

bezpieczeństwo na drodze, bezpieczeństwo bankowe i w sieci.

Do tego projektu zostało wytypowanych 7 szkół z całej Polski, w tym nasza szkoła.

Wizyta w Oddziale PKO 

Bank Polski i spotkanie  

z p. Pawłem Nowakowskim -

Dyrektorem Oddziału 

1 PKO BP  w 

Skierniewicach.

Trzecioklasiści 

wykonali kartki 

urodzinowe z 

okazji 80 lat SKO.



LEKCJE Z ZAKRESU 

EDUKACJI EKONOMICZNEJ

Do czego służą pieniądze? – zajęcia w klasie 0 – 16.09.2014

Skąd się wzięły pieniądze? – zajęcia w klasie 0 – 23.09.2014

Uczymy się blogowania – zajęcia w klasie II – 07.10.2014

Zagadki rozwiązujemy – zajęcia świetlicowe z Brawo Bankiem – 17.10.2014

Stoi przy drodze na jednej nodze –zajęcia z Brawo Bankiem w klasie IV– 15.10.2014

Rozrzutny wróbel – zajęcia w klasie I -15.11.2014

Wydawać, czy oszczędzać? – zajęcia w klasie IV -23.11.2014

Czy pieniądze są nam potrzebne? – zajęcia w klasie II – 24.11.2014

Banki –historia, rola oraz usługi bankowe – zajęcia w klasie III – 26.11.2014

Oszczędzam, ponieważ…– zajęcia w klasie II - 27.11.2014

Swoje oszczędności przeznaczę na… - zajęcia w klasie II – 01.12.2014

Nasz budżet, czyli jak gospodarować pieniędzmi? –zajęcia w klasie IV – 05.12.2014

Ćwiczenia z liczenia – zajęcia z Brawo Bankiem w kl.IV – 21.01.2015

Zagadki zgaduję i zadania rozwiązuję – zajęcia świetlicowe z Brawo 

Bankiem – 30.01.2015

Nasz budżet domowy – zajęcia w klasie VI – 10.04.2015

Jakie mamy rodzaje pieniędzy ? – zajęcia w klasie 0 - 16.04.2015

Pomysłowa biedronka – zajęcia w klasie I – 17.04.2015

Marzenia się spełniają, gdy dzieci oszczędzają – zajęcia świetlicowe 

z Brawo Bankiem -16.05.2015

Pieniądze dawniej i dziś – zajęcia w klasie I  i II z udziałem 

pracowników PKO BP  (p. M.Wojda i p. M. Bogulewska)– 18.05.2015



MATEMATYKA W BANKU –

9 EDYCJA KONKURSU

9 marca 2015 roku 

nasze SKO 

zorganizowało kolejną 

edycję międzyszkolnego 

konkursu Matematyka w 

banku. 

W tym roku w konkursie 

wzięło udział 27 

uczestników z 9 szkół 

podstawowych

z Gminy Głuchów  i 

okolicy.

Konkurs składał się z 2 części: testu

z pojęć bankowych i części 

matematycznej dotyczącej obliczeń 

pieniężnych, oszczędzania, 

przeliczania walut i banku. Naszą szkołę reprezentowali: Hubert, 

Małgosia i Piotr.

Laureaci konkursu.

Na rozdanie nagród przybył p. Paweł Nowakowski –

Dyrektor Oddziału 1  PKO BP w Skierniewicach.



KONKURSOWE ZADANIA 

Z OSZCZĘDZANIEM W TLE…

25 maca na apelu szkolnym odbyło się wręczenie 

nagród laureatom szkolnego konkursu "Liczę i 

oszczędzam!" - organizowanego od 4 lat przez 

Szkolną Kasę Oszczędności w naszej szkole. 

W konkursie wzięło udział 17 uczniów z klas I - III

oraz 19 uczniów z klas starszych.

Laureaci konkursu „Liczę i 

oszczędzam!”.

Już po raz ósmy nasi reprezentanci zmagali się

w konkursie matematycznym zorganizowanym przez 

Szkolną Kasę Oszczędności w Michowicach pod 

hasłem „Zadania z oszczędzania”.

5 grudnia zostały przeprowadzone 

eliminacje do Szkolnego Quizu Wiedzy 

Ekonomicznej w formie testu, w których 

wzięło udział 15 uczniów z klasy 5 i 6. Do 

finału zakwalifikowało się 7 uczniów z 

największą liczbą punktów. Finał odbył się 

18 grudnia.

Finał quizu odbył się z aktywnym 

udziałem  publiczności. 

Finaliści odpowiadali na 

wylosowane przez siebie 

pytania.

Za prawidłową odpowiedź uczniowie 

z publiczności otrzymywali nagrodę.Zwycięzca quizu.



ŚWIATOWY DZIEŃ OSZCZĘDZANIA
31 października z okazji 

Światowego Dnia Oszczędzania

członkowie SKO z klasy 5

przygotowali przedstawienie wg 

scenariusza Elżbiety Kruszek 

pt. "Złotówka do złotówki".

Gościem specjalnym 

tego dnia był 

p. Paweł Nowakowski

– Dyrektor Oddziału 1 

PKO Bank Polski w 

Skierniewicach.

Szczęśliwa klasa 3 z czekiem 

na 150 złotych. Trzecioklasiści 

nagrodę wykorzystali na wyjazd 

do banku.

Piątoklasiści z czekiem na 200 złotych. 

Uczniowie klasy 5 za pieniądze z nagrody 

pojechali na basen.

31 października – w Światowy Dzień 

Oszczędzania zostały ogłoszone wyniki 

konkursu na najbardziej 

przedsiębiorczą klasę w szkole. 

Zwycięska klasa została wyłoniona na 

podstawie ilości dostarczonych do 

szkoły surowców wtórnych.

http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-wysokienice/papiery-butelki-to-tu-to-tam../


PROMUJEMY LOGO SKO

We wrześniu trzecioklasiści przygotowali 

z masy solnej ordery SKO.  Zostały one 

wręczone uczniom klasy pierwszej podczas  

uroczystości ślubowania.

W październiku uczniowie klasy trzeciej 

wykonali w domu latawce z motywem 

SKO. Generalna próba lotu odbyła się 

na boisku szkolnym.

8 grudnia na zajęciach otwartych 

drugoklasiści wykonywali choinki 

z motywem SKO w towarzystwie 

sowich rodziców.

Trochę matematyki i pisanki

SKO – zajęcia w klasie II –

25.03.2015 Przed świętami Bożego 

Narodzenia SKO ogłosiło 

dwa konkursy plastyczne: na 

kartkę świąteczną i ozdobę 

choinkową z motywem SKO. 

Prace zostały wyeksponowane 

na gazetce ściennej, autorzy 

prac nagrodzeni na apelu 

szkolnym.



AKCJE ZAROBKOWE 

KLASY TRZECIEJ

Sprzedaż świątecznych 

stroików wykonanych w domu-

grudzień 2014.

Sprzedaż popcornu przygotowanego 

w domu– grudzień 2014.

Sprzedaż deserów wykonanych w szkole – 10.12.2014.
Sprzedaż babeczek upieczonych w domu – 30.03.2015

Sprzedaż 

palemek 

wielkanocnych -

27.03.2015

Sprzedaż ziół – 07.03.2015.



AKCJE ZAROBKOWE KLASY CZWARTEJ

Sprzedaż surówek -19.03.2015 

Sprzedaż deserów – 25.03.2015

Sprzedaż tostów -23.02.2015

Sprzedaż 

owocowych 

szaszłyków i 

napojów w 

kubeczkach –

08.06.2015 Sprzedaż kanapek –

09.06.2015; 11.06.2015 –

sprzedaż koktajlów owocowych.



AKCJE ZAROBKOWE 

KLASY PIĄTEJ I SZÓSTEJ

Sprzedaż jesiennych kanapek  28.09.2014 

oraz 01.10.2014 - kl. V
Sprzedaż tostów – 17.12.2014 – kl. VI

Sprzedaż deserów i napojów w kubeczkach

– 05.05.2015 oraz 18.05.2015 –kl.VI

Sprzedaż wiosennych kanapek – 13.05.2015 –kl.VI

Sprzedaż sałatek: 

owocowych i 

warzywnych -

08.05.2015

Uczniowie klasy V i VI wykonali 

palemki wielkanocne, które 

wystawili do sprzedaży -

27.03.2015 



BUFETY PODCZAS DYSKOTEK –

AKCJE ZAROBKOWE
Szkolna Kasa Oszczędności uatrakcyjniła dyskotekę 

andrzejkową zorganizowaniem bufetu - były to 

pyszne zapiekanki. Zapiekanki przygotowały 

dziewczynki z klasy VI.

Podczas Balu Przebierańców Szkolna Kasa 

Oszczędności zapewniła bufet dla 

uczestników balu. Tym razem były hot-dogi...

Święto Szkoły stało się kolejną okazją 

do przeprowadzenia   smacznej akcji 

zarobkowej. Na życzenie naszych 

konsumentów  przygotowaliśmy 

kolejny raz hot-dogi.

Surówkę do hot - dogów przygotowali 

uczniowie klasy piątej  z produktów, 

które przynieśli z domu.

Zysk 

z przeprowadzonych akcji zasilił konto

Szkolnej Kasy Oszczędności.



KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI/

KIERMASZ Z OKAZJI DNIA KOBIET

06.03.2015 odbył się w naszej szkole kiermasz 

z okazji Dnia Kobiet, na którym można było 

zakupić upominki dla pań. Oprócz tradycyjnie 

wystawianych przedmiotów zdobionych techniką 

decoupage,  trzecioklasiści przygotowali zioła w 

dekoracyjnych plastikowych butelkach.

21.11.2014 już po raz ósmy 

odbył się w naszej szkole 

kiermasz taniej książki. 

Kiermasz cieszy się zawsze 

dużym zainteresowaniem 

wśród uczniów, jak również 

rodziców.



KIERMASZE ŚWIĄTECZNE –

AKCJE ZAROBKOWE NASZEGO SKO…

Tuż przed świętami   

Bożego Narodzenia w naszej 

szkole odbył się kiermasz 

świąteczny. Na stoisku 

można było nabyć ozdoby 

związane ze świętami oraz 

propozycje  gwiazdkowych 

upominków.

Obsługą stoiska zajęły się 

dziewczynki z klasy III.

Stroiki wykonali trzecioklasiści 

z pomocą rodziców w swoich 

domach.

Zysk ze sprzedaży zasilił konto 

szkolnej książeczki SKO.

Przed Świętami Wielkanocnymi zostały 

wystawione do sprzedaży ozdoby 

świąteczne: styropianowe jajka, kurki i  

zajączki zdobione techniką decoupage;

woskowe świeczki w kształcie kurek 

i zajączków oraz świąteczny owies 

w ozdobnych doniczkach.



PATRIOTYCZNIE Z SKO: SPRZEDAŻ FLAG 

NARODOWYCH I CHORĄGIEWEK
Przed Świętem Odzyskania Niepodległości 

w sklepiku były sprzedawane chorągiewki 

wykonane przez członków SKO z klasy czwartej  i 

piątej, a szóstoklasiści wykonali kokardki.

Po apelu z okazji Święta 

Odzyskania Niepodległości 

wszyscy  z zakupionymi 

chorągiewkami wyruszyli do 

pobliskiego pomnika.

Akcja sprzedaży flag przed 

kościołem parafialnym w 

Wysokienicach i Głuchowie.

Efekty kilkuletniej 

sprzedaży flag przez 

nasze SKO można 

zobaczyć przejeżdżając 

przez okoliczne 

miejscowości.



MALOWANIE WŁOSÓW I TWARZY 

PODCZAS CHOINKI SZKOLNEJ
24 stycznia odbył się w naszej szkole Bal Noworoczny,

podczas którego 

Szkolna Kasa Oszczędności zaproponowała

uczestnikom tanecznych wojaży

malowanie włosów  oraz artystyczne rysunki na twarzy.

Dochód z przeprowadzonej akcji zasilił 

konto szkolnej książeczki SKO.

Jednym z przybyłych gości był 

p. Paweł Nowakowski

- Dyrektor Oddziału 1 PKO Bank 

Polski w Skierniewicach. 



SKLEPIK „SŁODKA PRZERWA”-

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OD MAŁEGO/ 

SKO SPONSOREM NAGRÓD

Wraz z początkiem roku szkolnego swoją

działalność rozpoczął sklepik szkolny

"Słodka przerwa", który działa w ramach

Szkolnej Kasy Oszczędności.

Asortyment sklepiku to przede wszystkim 

produkty bez sztucznych barwników. 

Uczniowie podczas przerw mają 

możliwość zakupu: przyborów szkolnych, 

soków, napojów niegazowanych, wody 

mineralnej, słodyczy oraz chipsów 

owocowych.

ZAMIAST CHIPSÓW -

SUSZONE OWOCE!!!  

SKO wystawia kram 

WITAMINKA, który 

oferuje  świeże owoce i 

warzywa w atrakcyjnej 

postaci (np. owocowe 

szaszłyki).

Wszyscy uczestnicy 

październikowych 

konkursów 

bibliotecznych 

otrzymali nagrody 

od SKO.

Uczestnicy 

konkursu  

„Dyktando 

(nie tylko) dla 

mistrzów” 

cieszyli się z 

upominków 

od SKO.

Mistrzowie 

tabliczki 

mnożenia 

otrzymali 

nagrody 

sponsorowane 

przez SKO.

SKO jest sponsorem wielu 

konkursów szkolnych. 



PAPIER, PETY, PUSZKI, 

NAKRĘTKI, BATERIE
W  roku szkolnym 

2014/2015 zostały 

ogłoszone dwa konkursy na 

najbardziej przedsiębiorczą 

klasę w szkole, gdzie 

wygrana zależała od ilości 

dostarczonych do szkoły 

surowców wtórnych. 

Zebraliśmy 10.804 

sztuk butelek typu PET.

Sprzedaliśmy  1.582 kg 

makulatury.

Zużyte baterie- 1.642sztuk

Zużyte telefony – 8 sztuk

Zużyte ładowarki – 10 sztuk

Zużyte płyty CD - 542 sztuk

Chory Oliwerek

otrzymał  w tym roku 

szkolnym od nas 

123.382 sztuk 

nakrętek.

Sprzedaliśmy 

23 kg puszek 

aluminiowych.

W I półroczu najwięcej surowców 

wtórnych do szkoły dostarczyła 

klasa III i V, zaś w drugim półroczu 

najlepszymi zbieraczami okazali się 

trzecioklasiści.

Uczniowie klasy trzeciej odbierają 

talon za surowce wtórne.



DZIELIMY SIĘ TYM, 

CO MAMY…
Tuż przed Mikołajkami, Szkolna 
Kasa Oszczędności podzieliła 
się świąteczną atmosferą z  
wychowankami Domu Dziecka 
w Strobowie, przygotowując 
paczkę ze słodyczami. 
Fundatorem paczki był sklepik 
szkolny „Słodka przerwa”.

Uczniowie z naszej szkoły pamiętali o osobach 

samotnych przygotowując świąteczne upominki.

Fundusze na świąteczne paczki pochodziły ze 

sprzedaży kramu WITAMINKA.

Paczki trafiły do 6 osób mieszkających

w Skoczykłodach, Wysokienicach 

i Jasieniu.

Na rzecz XXIII Finału Orkiestry Jura Owsiaka, 

5 dzielnych wolontariuszy z naszej szkoły 

zbierało pieniążki przed kościołem 

parafialnym w Wysokienicach.

Nasi 

wolontariusze 

zebrali

2013,10 

złotych.

Pamiętamy o skrzydlatych 

przyjaciołach.

W akcję zbiórki karmy dla 

bezdomnych piesków  ze 

schroniska w Skierniewicach

włączyli się prawie wszyscy 

uczniowie naszej szkoły.

Przekazaliśmy na rzecz 

Oliwerka ponad 200 

tysięcy nakrętek.

Kartki 

urodzinowe 

dla chorego 

Kubusia.

Kinga podczas wręczania piernikowych 

serc "tym, którzy okazują Poradni wielkie 

serce", czyli przedstawicielom  Starostwa 

Powiatowego w Skierniewicach.



PROMOCJA NASZEGO SKO 

Artykuł z „Głosu 

Skierniewic i Okolicy” z 

dn. 11 grudnia 2014r.

"Znów mają nagrodę"

to tytuł artykułu w "Głosie 

Skierniewic i Okolicy"

z dn. 22 stycznia 2015 r.

„Najlepsi w liczeniu” oraz 

„Przygotowali się na Dzień Kobiet” -

artykuły w ''Głosie Skierniewic i 

Okolicy" z dnia 12 marca 2015r.

"Smaczne zarabianie" to 

tytuł artykułu

w "Głosie Skierniewic i 

Okolicy" z 

dn.16.10.2014r.

Rok szkolny 2014/2015 – tytuł Bloga

Miesiąca Grudnia. Liczba wpisów na 

dzień 15.06.2015 – 737, w tym 

w roku szkolnym 2014/2015  do 15 

czerwca zostało zamieszczonych 208 

wpisów.

Piotr z klasy VI 

został laureatem 

Pytania na 

Szkolnych 

Blogach

-15.12.2014

Małgosia z klasy 

VI nagrodzona 

przez opiekuna 

SKO 

z Długich.

Jasio z klasy II 

został nagrodzony 

przez opiekuna 

SKO z Marzęcic.

Informacje o 

naszym SKO 

zamieszczamy 

na gazetce 

ściennej.

Nagradzamy 

za aktywne 

blogowanie.

Dziękujemy 

za uwagę.


