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liczba uczniów oszczędzających z SKO:
49 członków ( w tym 15 nowych uczestników)
suma zaoszczędzonych pieniędzy przez uczestników SKO :
33334,78 zł
opiekunowie SKO:
Karolina Kiziewicz i Monika Fiedoruk

SPOTKANIE Z SKO ORGANIZUJEMY, BO O PROGRAMIE
I FINANSACH DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ CHCEMY
 Miesiąc: wrzesień
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się czym jest
program SKO i jakie są zasady korzystania z niego oraz
odbyła się pogadanka na temat bankowości i finansów.
Dzieciom szczególnie podobała się możliwość korzystania
z konta elektronicznego, zakładania skarbonek oraz
perspektywa uzbierania pieniążków na wymarzony cel.
Okazało się, że wielu uczestników bardzo chętnie
przystąpi do programu.

NOWI UCZESTNICY PROGRAMU PRZYBYWAJĄ,
BO NA OSZCZĘDZANIE Z SKO CHĘĆ MAJĄ

 Miesiąc: cały rok szkolny
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:
Uczniowie naszej szkoły są stale zachęcani do uczestnictwa w programie poprzez liczne konkursy i działania.
W obecnym roku szkolnym do „rodzinki SKO” dołączyło 15 oszczędzających uczniów. Ich liczba stale rośnie,
kolejni uczniowie pytają o wzięcie udziału w programie w przyszłym roku szkolnym. To nasz duży sukces!

TABLICZKĘ MNOŻENIA UMIEM
I O NIEJ WIERSZEM RYMUJĘ
 Miesiąc: wrzesień
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:

Dnia 28 września w naszej szkole obchodzony był
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Celem przedsięwzięcia było uświadomienie
uczniom jak ważna jest umiejętność liczenia.
Z tej okazji SKO wraz z nauczycielami matematyki
zorganizowało konkurs na wierszyk rymowany
ukazujący umiejętności matematyczne.

MATEMATYCZNEGO SUPERBOHATERA TWORZĘ,
BO LICZYĆ ZAWSZE MI POMOŻE
 Miesiąc: wrzesień
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:

Światowy Dzień Tabliczki mnożenia, to również
świetna okazja do rozwijania swojej wyobraźnie. Z
tej okazji SKO zorganizowało kolejny konkurs, tym
razem plastyczny „Matematyczny Superbohater
SKO”.
Tym razem uczniowie mieli okazję wykazać się
pomysłowością
w
tworzeniu
nowego
Matematycznego Superbohatera SKO - MATMAN!
Stwora, który mógłby być naszym wzorem oraz
pomocą podczas nauki tabliczki mnożenia.

BAJKOWY

MIŚ

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA ORGANIZUJEMY,
BO ZACHĘCIĆ DO WSPÓŁPRACY UCZNIÓW CHCEMY
 Miesiąc: LISTOPAD
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:

Z okazji Dnia Pluszowego Misia opiekunowie SKO
zorganizowali konkurs plastyczny „Bajkowy Miś SKO ".
Spośród wielu nadesłanych prac ciężko było wybrać te
najpiękniejsze.

Bowiem,

uczniowie

zasypali

nas

niesamowitymi pomysłowymi misiami, stworzonymi z
myślą o oszczędzaniu z SKO .
Celem konkursu było promowanie działalności SKO i
zachęcenie do przystąpienia do programu poprzez
stworzenie oszczędzającego MISIA SKO .

EDUKACJA
PLASTYCZNA

DROGA KU NIEPODLEGŁOŚCI … POPRZEZ PIEŚNI PATRIOTYCZNE
PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE ORGANIZUJEMY,
BO LEKCJĘ HISTORII DZIECIOM PRZEKAZAĆ CHCEMY…
Miesiąc: listopad
Zasięg: Szkoła, Gmina Supraśl,
lokalna społeczność
Cel i opis działań:

EDUKACJA HISTORYCZNA i FINANSOWA

W naszej szkole jak co roku została zorganizowana
wieczornica Patriotyczne Śpiewanie. Podczas uroczystości
mieliśmy zaszczyt gościć Podlaskiego Kuratora Oświaty Panią
Beatę Pietruszkę, Burmistrza Supraśla Pana Radosława
Dobrowolskiego, Zastępcę Burmistrza Pana Marcina
Iwaniuka, Pracowników Urzędu Gminy Supraśl, Radnych i
Sołtysów z sąsiednich miejscowości, delegację Wojska z
Pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
Przedstawicieli z Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku z
Wydziału Ruchu Drogowego, Dyrekcję z zaprzyjaźnionych
placówek oświatowych, przedstawicieli Związku Sybiraków,
Przedstawicieli z Klubu Więzionych Internowanych i
Represjonowanych w Białymstoku oraz krewnych ofiar
największej egzekucji na Podlasiu.
SKO było jednym z współorganizatorów tego ważnego
wydarzenia. Podczas organizacji wsparliśmy przedsięwzięcie
poprzez zbiórkę pieniędzy oraz zakup potrzebnych
materiałów i produktów.

SZKOLNE KOŁO FORTUNY Z SKO ORGANIZUJEMY,
BO PROMOWAĆ SIĘ CHCEMY
 Miesiąc: listopad
 Zasięg: szkoła
 Cel i opis działań:

W listopadzie odbyło się "Szkolne Koło Fortuny". Była to
okazja do wygrania gadżetów SKO, biżuterii, książek, gier
planszowych,

puzzli,

artykułów

piśmienniczych,

oraz

zabawek. Uczniowie mogli zdobyć fajne nagrody, a program
SKO po raz kolejny promował swoją działalność, poprzez
zagadki z wiedzy o przedsiębiorczości i oszczędzaniu. Podczas
Koła Fortuny zebraliśmy sumę 523 zł.

EDUKACJA FINANSOWA i
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA Z
 Miesiąc: listopad
 Zasięg: szkoła
 Cel i opis działań:
Dnia 27.11.2019 w naszej szkole odbyła się dyskoteka
andrzejkowa. Liczba uczniów oraz wspaniała taneczna
zabawa wskazywały na to, że DJ znakomicie się spisał
przygotowując znane i lubiane piosenki. W rytmie
polskich i zagranicznych przebojów uczniowie bawili się
znakomicie. Ponadto podczas dyskoteki SU i SKO
zorganizowało cieszące się dużym uznaniem konkursy:
taniec przy krzesełkach, jedzenie na czas, bieg z jajkiem
oraz przede wszystkim wyłonienie króla i królowej
dyskoteki. Celem tych konkursów i zabaw była promocja
naszego programu oszczędzania.

W akcji GÓRA GROSZA działamy i
pieniądze na szczytne cele zbieramy.
Zebraliśmy
111 kg monet!
Suma wyniosła:
1230,75 zł

 Miesiąc: grudzień- styczeń
 Zasięg: Ogólnopolski
 Cel i opis działań:

Celem akcji Góra Grosza było zebranie funduszy na
pomoc dzieciom wychowującym się poza własna
rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie
domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka,

pogotowi

rodzinnych,

kwalifikowanych

rodzin

zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących
domów

dziecka,

które

realizują

prorodzinne

programy wychowawcze.
SKO wzięło również w tej akcji udział, aby pokazać
uczniom, do czego służy pieniądz oraz jaką siłę
stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i

EDUKACJA FINANSOWA

wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

LISTY DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA PISZEMY, BO
DOSTAWAĆ PREZENTY CHCEMY
Miesiąc: grudzień - styczeń
Zasięg: Szkoła – KONKURS
MIĘDZYSZKOLNY, Szkoły w województwie
Podlaskim
Cel i opis działań:
Celem
konkursu
była
współpraca
międzyszkolna. Dzieci z kilku podlaskich
szkół przesłały nam prace plastyczne.
Najpiękniejsze
okazały
się
prace
zaprezentowane przez uczniów S.P. nr 1 w
Białymstoku. Poprzez uczestnictwo w
konkursie, dzieci piszą list do Mikołaja SKO.
Dzięki temu, ćwiczą swoje zdolności
pisarskie oraz plastyczne. Naszym celem
było również pokazanie dzieciom do czego
potrzebne są nam pieniądze. Jeśli Mikołaj
ma przynieść prezenty, musi na nie
oszczędzać cały rok, a dziecko musi
„zapracować” na upominki, pisząc list.
EDUKACJA PLASTYCZNA
I POLONISTYCZNA

ŚWIĄTECZNĄ BOMBKĘ SKO TWORZYMY, BO
SKARBONKĘ NA OSZCZĘDNOŚCI MIEĆ MUSIMY
Miesiąc: grudzień - styczeń
Zasięg: Szkoła
Cel i opis działań:
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia SKO
zorganizowało
konkurs,
w
którym
uczestnik musiał stworzyć bombkę z myślą
o oszczędzaniu (SKARBONKA). Pojawiły się
piękne prace z naszym logo, nie raz
pomysłowo podkreślające czym jest nasz
program.

EDUKACJA PLASTYCZNA

Gdy pączuszki mamy,
smakujemy z SKO i pieniążki zbieramy

 Miesiąc: luty
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:

Podczas tegorocznego Tłustego Czwartku,
odbył się Ostatkowy Kiermasz Słodkości,
przygotowanych przez rodziców i uczniów
naszej szkoły. Celem kiermaszu była zbiórka
pieniędzy na działalność SU oraz SKO w
naszej szkole. Uzyskaliśmy kwotę 493 zł.

EDUKACJA MATEMATYCZNA i
EKONOMICZNA

W WALENTYNKI SERCA ROZDAJEMY, BO OKAZAĆ MIŁOŚĆ CHCEMY
 Miesiąc: luty
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:
W lutym odbył się szkolny konkurs
WALENTYNKOWA SKARBONKA SKO

Celem

konkursu

było

propagowanie

działalności SKO oraz zachęcenie nowych
uczestników

do

wzięcia

udziału

w

programie. Zadaniem konkursowym było
wykonanie skarbonki SKO związanej z
symbolem

dnia

Świętego

Walentego.

Konkurs cieszył się zainteresowaniem wśród
naszych oszczędzających, tym bardziej, że
skarbonki mogą być wykorzystane na

zbieranie pieniążków na wymarzony cel.

EDUKACJA PLASTYCZNA
I FINANSOWA

Zagadki z SKO organizujemy,
bo promować się chcemy
 Miesiąc: luty
 Zasięg: Szkoła, Społeczność lokalna
 Cel i opis działań:
Podczas Dnia Otwartego Szkoły SKO otworzyło
swoje stanowisko z loterią, które cieszyło się
dużym uznaniem. Zagadki matematyczne, czy z
wiedzy

o

bankowości

i

finansach

nie

przysporzyły odwiedzającym nas gościom wielu
trudności. Dzieci chętnie uczestniczyły w loterii
wygrywając gadżety otrzymane z banku PKO BP.

Akcja miała na celu promowanie działalności
SKO w naszej szkole oraz zachęcenie nowych
uczniów

do

oszczędzania.

dołączenia

do

programu

EDUKACJA FINANSOWA,
MATEMATYCZNA I EKONOMICZNA

KONKURS BEZPIECZNE DZIECI W SIECI ORGANIZUJEMY,
BO ŚWIADOMI ZAGROŻEŃ BYĆ CHCEMY
 Miesiąc: luty, marzec
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:
Celem

konkursu

bezpiecznego
Uczniowie

było

propagowanie

korzystania
musieli

z

stworzyć

internetu.
komiks

obrazkowy prezentujący niebezpieczeństwa
w sieci oraz jak ich unikać. Znakomite
pomysły dzieci zaowocowały ciekawymi i
kolorowymi pracami. Wyraźnie widać, że

dzieci po licznych akcjach i lekcjach o
cyberbezpieczeństwie

są

świadomi

zagrożeń.

EDUKACJA PLASTYCZNA,
POLONISTYCZNA
I INFORMATYCZNA

W dwumiesięczniku „Supraśl Nasza Gmina” się promujemy, bo sukcesy
przedstawić chcemy
 Miesiąc: kwiecień
 Zasięg: Szkoła, lokalna społeczność, gmina Supraśl
 Cel i opis działań:
SKO promuje swoją działalność poprzez przedstawianie swoich
sukcesów społeczności lokalnej. W numerze 1 (61) (Wiosna 2020)
magazynu „Supraśl Nasza Gmina”
pojawił się artykuł o działalności SKO.

Gazetkę informacyjną tworzymy,
bo o SKO dużo mówimy…
Celem stworzenia gazetki informacyjnej było stałe propagowanie
idei oszczędzania oraz promowanie naszej działalności. Na „ścianie”
informacyjnej pojawiają się aktualności, najważniejsze informacje
dotyczące programu oszczędnościowego, kronika działań z lat
ubiegłych oraz prace konkursowe naszych uczniów. Ponadto mogą
znaleźć się tam szczegóły dotyczące konkursów, czy też innych
przedsięwzięć związanych z działalnością SKO.

O bezpieczeństwie w sieci się uczymy, bo
świadomie korzystać z Internetu umieć musimy
Miesiąc: cyklicznie w roku szkolnym
Zasięg: Szkoła
Cel i opis działań:
Cykl lekcji z SKO o cyberbezpieczeństwie miał na celu uniknięcie niebezpiecznych sytuacji w sieci.
Pokazał uczniom że nawet niewinny żart może przerodzić się w poważne przestępstwo. Filmy,
zagadki oraz praca w grupach pokazały uczniom jak łatwo można znaleźć się w sytuacji zagrożenia,
gdzie szukać pomocy oraz czego unikać. Podczas podsumowującej lekcji, gdy były zadawane pytania
dotyczące bezpieczeństwa w sieci , okazało się, że uczniowie znakomicie przyswoili wiedzę.

Roczny konkurs „Mistrz Oszczędzania” organizujemy, bo
sprawdzić nasze finanse chcemy
 Miesiąc: czerwiec
 Zasięg: Szkoła
 Cel i opis działań:
Uczniowie, którzy oszczędzają w programie SKO przy
S.P. w Sobolewie wzięli udział w corocznym konkursie
„Mistrz Oszczędzania”. W czerwcu odbyło się
podsumowanie i wyłonienie zwycięzcy, którym jest
Daria Andrzejuk. Uczennica, która zajęła pierwsze
miejsce na podium zaoszczędziła 6694.63 zł
Gratulujemy!

EDUKACJA FINANSOWA I EKONOMICZNA

ZA UWAGĘ DZIĘKUJEMY
I POŻEGNAĆ SIĘ JUŻ CHCEMY
CAŁY ROK SIĘ STARALIŚMY,
BY OSZCZĘDZIĆ TROCHĘ KASY I
ZAROBIĆ NA EKSTRA „KLASY”
Dyrekcja S.P. w Sobolewie
Opiekunowie SKO

