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Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy liczy zaledwie 88 uczniów.

Na terenie szkoły działają następujące organizacje: Samorząd 

Uczniowski, Polski Czerwony Krzyż, Chór Szkolny, Szkolna Kasa 

Oszczędności oraz Liga Ochrony Przyrody.

W ramach działalności SKO w szkole prowadzony jest sklepik szkolny, 

którego opiekunem jest p. Wiesława Jemioła

Wszystkie te organizacje współdziałają ze sobą.

SKO rozpoczęło swą działalność od powołania zarządu i ustalenia planu 

pracy tej organizacji na rok szkolny 2010/2011. 

Opiekunem SKO jest pani mgr Wiesława Jemioła, a zarząd 

tworzą uczniowie: 

Klaudia Jachyra, Jolanta Maciąg, Dawid Siębor i Piotr Jemioła.



„Plan pracy SKO 

w roku szkolnym 2010/2011” 



Nasza szkoła bierze udział w programie „Szkolne Kasy Oszczędności”

(„Konkurs”), którego celem jest edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży

w zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrobienie w niej nawyku

świadomego oszczędzania, a zwłaszcza:

 szerzenie wiedzy związanej z systematycznym oszczędzaniem,

 wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym wypracowywaniu

dochodów,

 zgromadzenie jak największej ilości uczniów w programie Szkolnych

Kas Oszczędności,

 inicjowanie wydarzeń związanych z popularyzacją oszczędzania,

 edukacja młodzieży związana z wiedzą dotyczącą działalności PKO

Banku Polskiego S.A.,

 przygotowanie do korzystania z usług PKO Banku Polskiego S.A.,

 wzmacnianie relacji pomiędzy środowiskiem szkolnym, lokalną

społecznością oraz Bankiem.



Zadania jakie postawiła sobie Szkolna Kasa Oszczędności do wykonania

w roku szkolnym 2010-2011 to:

1.Upowszechnianie oszczędzania poprzez organizowanie różnych konkursów,

wykonywanie gazetek ściennych dotyczących oszczędzania.

1.Systematyczna informacja o wkładach uczniowskich na gazetce ściennej.

2.Organizowanie konkursów na najoszczędniejszego ucznia i klasę w szkole.

3.Szerzenie wiedzy związanej z systematycznym oszczędzaniem.

4.Edukacja młodzieży szkolnej związana z wiedzą dotyczącą działalności

PKO BP S.A.

1.Udział w konkursie „Konkurs Szkolnych Kas Oszczędności” organizowanym

przez PKO BP SA wspólnie z MENiS oraz ZHP.

1.Przygotowanie pracy konkursowej (kroniki informującej o prowadzonych

działaniach objętych konkursem SKO) i prowadzenie jej w wersji

elektronicznej.



8. Propagowanie wiedzy dotyczącej pracy PKO BP- zorganizowanie spotkania

uczniów naszej szkoły z przedstawicielem banku PKO BP.

9. Zorganizowanie apelu dotyczącego oszczędzania.

10.Zorganizowanie wycieczki do Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie.

11.Udział uczniów w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Okręgowe

Muzeum w Rzeszowie.

12.Zorganizowanie konkursu na ułożenie fraszki, rymowanek o tematyce

SKO.

13.Zorganizowanie zbiórki i sprzedaży surowców wtórnych (butelek,

makulatury oraz metali kolorowych).

14.Zorganizowanie konkursu na najładniejszą kartę płatniczą.

15.Zorganizowanie konkursu plastycznego na logo SKO.

16.Założenie książeczek z wkładem 1 zł i wręczenie ich uczniom klasy

pierwszej podczas apelu dotyczącego oszczędzania.

17.Zorganizowanie konkursu recytatorskiego dotyczącego oszczędzania.



18.Ułożenie krzyżówek z hasłami dotyczącymi oszczędzania oraz 

przeprowadzenie konkursu na ich rozwiązanie.

19.Zorganizowanie konkursu matematycznego dla członków SKO z klas 

IV – VI o tematyce z SKO i PKO.

20.Zorganizowanie konkursu matematyczno ekonomicznego dla klas II –

III.

21.Zorganizowanie konkursu wiedzowego o tematyce związanej z PKO.

22.Zorganizowanie konkursu na temat rymowanek o SKO Lipnica.

23.Zbiórka zakrętek i zużytych baterii.



Po opracowaniu planu pracy na rok szkolny 2010/2011 zarząd SKO 
w składzie :

1. Klaudia Jachyra
2. Jolanta Maciąg
3. Piotr Jemioła
4. Dawid Siębor

podpisuje  go.



Krótka historia SKO w Lipnicy



SKO w naszej szkole istnieje od 1993 roku. Każdego roku uczniowie 

uczą się oszczędzania, poszerzają swoją wiedzę w obszarze edukacji 

ekonomicznej, a szkoła bierze udział w konkursie „Dziś oszczędzam   

w SKO jutro w PKO" zdobywając czołowe miejsca w rejonie 

podkarpacko – lubelskim. W ciągu 17 lat nasza szkoła zdobyła 

4 razy I miejsce i 5 razy reprezentowała rejon na etapie 

centralnym (zdobywając 1 raz wyróżnienie), 7 razy II miejsce, 

2 razy III miejsce i 2 razy wyróżnienie. Dzięki wygranym w tych 

konkursach uczniowie otrzymali nagrody pieniężne, za które zakupiono 

dla nich nagrody rzeczowe, a dla szkoły zakupiono między 

innymi sprzęt muzyczny i piłkarzyki, sprzęt telewizyjny.



Popularyzacja i świadomość wiedzy 

związanej  z oszczędzaniem ze szczególnym 

uwzględnieniem działalności  PKO 

BANKU POLSKIEGO 

(konkursy, quizy, gazetki, apele itp.)



Apel

Wycieczka do 
NBP i Muzeum

Lekcje na temat 
oszczędzania 

Szkolne konkursy

Karta płatnicza

Dwie reformy 
dwie inflacje

Czytanie czasopism 
bankowych

Lekcja matematyki 
z kartą płatniczą

Szkolne blogi



Wycieczka do Narodowego Banku 
w Rzeszowie

28 września uczniowie z klas II – IV, którzy najwięcej zaoszczędzili pieniędzy 
na swoich książeczkach SKO w roku szkolnym 2009/2010 oraz uczniowie klas V 
i VI wzięli udział w wycieczce do Narodowego Banku Polskiego i do Okręgowego 
Muzeum w Rzeszowie.
Celem wycieczki było:

Edukacja młodzieży związana z wiedzą dotyczącą działalności Banku 

Polskiego.

Zwiedzanie pomieszczeń Oddziału Narodowego Banku Polskiego w    

Rzeszowie podczas jego dni otwartych.

Zapoznanie uczniów ze zbiorami Okręgowego Muzeum w Rzeszowie  

dotyczącymi kultury, oręża polskiego, archeologii oraz zwiedzanie 

ekspozycji monet i banknotów.

Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia.

Poszerzanie słownictwa związanego z muzeum i z bankowością.

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad kulturalnego zachowania.



Uczniowie przed Narodowym Bankiem Polskim Spotkanie z pracownikiem 
banku podczas Dni Otwartych

Uczniowie 
mieli 

okazję 
zobaczyć 
zabytkowe 
maszyny 
bankowe.



Uczniowie zobaczyli również sztabę złota

Każdy z uczestników otrzymał kostkę brykietową 
zniszczonych banknotów plakaty oraz gry 

edukacyjne



Uczniowie zwiedzali ekspozycję monet kolekcjonerskich i monet powszechnego 
obiegu oraz banknotów z lat 1948 - 1995



W muzeum uczniowie brali 
udział w lekcji muzealnej      
"Z dziejów polskiej złotówki"      
i oglądali wystawę pod nazwą 
DWIE INFLACJE DWIE 
REFORMY



menu



Apel poświęcony oszczędzaniu

8 października 2010 roku w naszej szkole odbył się apel poświęcony 
oszczędzaniu, na który zaproszono przedstawicieli PKO BP w Rzeszowie, panią 

Agnieszkę Lęcznar i dyrektora banku Pana Piotra Lubińskiego. 
Na apel przybyła Pani Agnieszka Lęcznar.

Uczniowie klasy szóstej wraz z opiekunem SKO przygotowali scenariusz apelu 
(scenariusz zamieszczony jest na blogu SKO Lipnica). Apel składał się z trzech 
części. W pierwszej części uczniowie podkreślili jak ważną rolę w codziennym 
życiu człowieka odgrywa umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi. 
Powinniśmy się jej uczyć od najmłodszych lat. Taką możliwość daje uczniom 

Szkolna Kasa Oszczędności. Uczniowie przypomnieli, że  SKO w naszej szkole 
istnieje od 1993 roku. Każdego roku uczniowie uczą się oszczędzania, a szkoła 
bierze udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO  – jutro w PKO" zdobywając 

czołowe miejsca w rejonie podkarpacko – lubelskim.
Dalej uczniowie przedstawili zasady udziału szkoły w Konkursie Szkolnych Kas 

Oszczędności w roku szkolnym 2010/2011.
Z kolei klasa szósta przedstawiła montaż słowno muzyczny dotyczący 

oszczędzania. Następnie uczniowie klasy piątej przedstawili inscenizację na 
podstawie powieści Pinokio dotyczącą oszczędzaniu oraz inscenizację Mikołajek 
poznaje wartość pieniądza na podstawie powieści Sempe i Goscinnego „Mikołajek 

i inne chłopaki”.
Na koniec Pani Agnieszka Lęcznar pracownik PKO BP wręczyła książeczki i 

upominki uczniom, klasy pierwszej, dyplomy dla uczniów oszczędzających w SKO 
oraz tym, którzy aktywnie włączyli się w zbiórkę zakrętek.



Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu kl. V i VI



menu

Wręczenie pierwszoklasistom książeczek SKO i dyplomów przez 
Panią A. Lęcznar



Konkurs związany z wystawą 
w Narodowym Muzeum w Rzeszowie

Po zwiedzeniu wystawy „Dwie inflacje-dwie reformy” w Okręgowym 
Muzeum w Rzeszowie uczniowie brali udział w konkursie plastycznym 

związanym z tą wystawą. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał          
w prezencie książeczkę wydaną przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 
z projektu współfinansowanego ze środków NBP „Dwie inflacje dwie 

reformy”.

W konkursie  „Zaprojektuj swój 
pieniądz, banknot lub monetę”  
związanym z wystawą „Dwie 

inflacje-dwie reformy” 
zorganizowanym przez Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie  udział 

wzięło 25 uczniów naszej szkoły. 
Uczeń klasy pierwszej Maciej 
Sobolewski otrzymał specjalne 

wyróżnienie i nagrody rzeczowe.



Prace uczniów.

menu

Informacja Muzeom  
o wyróżnieniu naszego 
ucznia w konkursie.



Poznajemy świat pieniędzy

Po otrzymaniu pakietu edukacyjnego z Warszawy przeprowadzono 
w każdej klasie lekcje na temat "Nasza kasa, czyli świat pieniędzy, 
banków i oszczędności" oraz "Mój sposób na oszczędzanie" Uczniowie 

aktywnie brali udział w tych lekcjach.

Uczniowie dowiedzieli się na lekcjach co to jest bank, kto wymyślił 
pieniądze, w jaki sposób można oszczędzać pieniądze i inne rzeczy. 

Na podsumowanie każdej lekcji nagradzano uczniów w klasach 
gadżetami otrzymanymi s PKO uczniów, którzy brali aktywny udział 

w lekcji 
i zwycięzców  przeprowadzonego na końcu zajęć quizu.



Klasy IV - V

Nagrodzeni uczniowie na 
lekcji



Klasa VI 

Nagrodzeni uczniowie na 
lekcji



Klasa I podczas lekcji

Kacper Tereba, Dorota Tęcza, Magdalena Wiącek
- najaktywniejsi uczniowie na lekcji. 

Odpowiedzieli na najwięcej pytań podczas quizu



Klasa II i III podczas lekcji

Ania Sobolewska, Diana Rusin i Kasia Antosz
- najaktywniejsze uczestniczki lekcji. 

Odpowiedziały na najwięcej pytań podczas quizu

menu



Konkurs SKO „Szkolne Blogi”

Po ogłoszeniu przez PKO BP konkursu 
„Szkolne Blogi” opiekunka SKO z grupą 

uczniów z klasy szóstej założyła bloga na 
stronie internetowej 

http://www.szkolneblogi.pl/  i go 
aktualizowano. Okazało się, że nasza 

szkoła otrzymała w I etapie tego 
konkursu nagrodę za najlepszego bloga. 

Szkoła otrzymała projektor multimedialny, 
a opiekun SKO zestaw bonów do Empiku   

i zestaw piśmienny marki Sheaffer.



Oto jak przebiegało głosowanie w I etapie tego konkursu. 
Długo nasza szkoła utrzymywała się na 1 miejscu w kategorii 
najwyżej oceniane blogi, ale w końcowym etapie byliśmy na II 

miejscu zarówno w kategorii najwyżej oceniane bogi i w 
kategorii najpopularniejsze blogi.



Na dzień 19 kwietnia nasz blog cieszy się również popularnością, 
chociaż już nasza szkoła nie bierze udziału w konkursie. W całej 

edycji konkursu dany blog wygrywa tylko 1 raz.
W kategorii „Najpopularniejsze blogi” jesteśmy na IV miejscu

a w kategorii „Najbardziej lubiane blogi” na miejscu VII

menu



Moja wymarzona karta płatnicza

Uczniowie klas I-III (I kategoria) i klas IV - VI (II kategoria) 
wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez PKO BP 

„Moja wymarzona karta płatnicza" 

Uczniowie chętnie wzięli udział w konkursie. Narysowane prace 
przez uczniów zostały wysłane do Warszawy. Mimo, że żadna 

praca  naszego ucznia nie wygrała, to jednak uczniowie 
dowiedzieli się jak wygląda karta płatnicza, jakie są jej 

zabezpieczenia, kto może wystawić kartę płatniczą. Po tych 
informacjach wykonali rysunki swojej wymarzonej karty 

płatniczej. W konkursie wzięło udział 
14 osób z klasy I – III i 20 osób z klas IV – VI. 



Uczennice klasy szóstej 
opisują prace przed wysłaniem.

Prace kl. IV - VI

Prace kl. I - III

menu



Czytamy poradniki bankowe

22 lutego we wtorek klasa VI zapoznała się z czasopismem „Poradnik Bankowy”   
i „Brawo bank” otrzymanym z PKO BP w Rzeszowie. Wielu uczniów zainteresowało 

się artykułem ,,Karty Płatnicze". Potem wszyscy bawili się grą dydaktyczną 
dotyczącą SKO, która znajdowała się w czasopiśmie „Brawo Bank”.

menu



Lekcja matematyki z kartą płatniczą

W klasie czwartej lekcja matematyki dnia 13 kwietnia przebiegała nieco 
inaczej. 

Opiekun SKO - nauczyciel matematyki przeprowadził dla uczniów klasy IV 
lekcję ukazującą cechy karty płatniczej i zasady jej bezpiecznego 
użytkowania. Uczniowie zapoznali sie z budową kary płatniczej, 

dowiedziały się co to jest kod PIN oraz poznały korzyści ze stosowania 
karty – wygodnego i bezpiecznego środka płatniczego. Dowiedziały się, jak 

przebiega płatność kartą, np. w sklepie. 
Uczniowie na lekcji mogli robić zakupy w sklepie za określoną kwotę. 

Płacili za nie kartą płatniczą. Uczniowie na lekcji byli bardzo aktywni, 
robili zakupy i obliczały ile pieniędzy zostało im na karcie. Każdy uczeń 

dostał kartę z saldem 100 zł.
Lekcja podobała się wszystkim uczniom.



menu



Szkolne konkursy

Banknot w fantastycznej krainie 

Zgadnij, rozwiąż, pokoloruj.

Gdybym był/była milionerem/milionerką

konkurs plastyczny na logo SKO

Konkurs recytatorski

Moja moneta.

Dyktando o oszczędzaniu

Krzyżówki

Konkurs matematyczno – ekonomiczny 
dla klas  IV - VI

Konkurs matematyczno – ekonomiczny 
dla klas  II - III

menu

Konkurs wiedzy na temat pieniądza

Konkurs wiedzy o PKO BP

Rymowanki o SKO w Lipnicy



Banknot lub moneta w fantastycznej krainie
Uczniowie klas I - III wzięli udział w szkolnym konkursie pod nazwą 

"Banknot lub moneta w fantastycznej krainie”
I miejsce  w tym konkursie zajął Maksymilian Rudny z klasy III,

II miejsce Magdalena Wiącek z klasy I, 
III miejsce Reguła Eryk z klasy III, 

zaś wyróżnienie otrzymali Dawid Wiącek i Anna Sobolewska
Zwycięzcy tego konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

menu



Zgadnij, rozwiąż, pokoloruj.
Uczniowie klasy II i III w dniu 23 lutego brali udział w konkursie "Zgadnij, 
rozwiąż, pokoloruj". Kartę pracy zaczerpnięto z poradnika ekonomicznego dla 

najmłodszych BRAWO BANK.
Oto wyniki konkursu:

I miejsce: Anna Sobolewska kl. III i Katarzyna Antosz kl. II,
II miejsce: Diana Rusin kl. II,

III miejsce: Eryk Konefał kl. II
Dla zwycięzców konkursu przyznano nagrody rzeczowe częściowo zakupione 

przez opiekuna SKO i częściowo z gadżetów otrzymanych na prośbę opiekunki 
SKO z PKO w Warszawie.



kl. II 

kl. III 
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Szkolny konkurs "Moja moneta"

Uczniowie klas IV - VI brali udział w szkolnym konkursie "Moja moneta". Ich 
zadaniem było zaprojektować monetę lub banknot.

I miejsce w tym konkursie zajęła Magdalena Węglarz z klasy szóstej,

II miejsce Krzysztof Wilczyński z klasy szóstej

III miejsce Katarzyna Róg z klasy piątej,

a wyróżnienie otrzymali:
Michał Tęcza i Monika Kopeć z klasy piątej oraz Anna Węglarz z klasy szóstej.

Wyróżnione prace umieszczono na gazetce SKO



Nagrodzeni uczniowie w konkursie „Moja moneta” (nagrody zakupione przez 
opiekuna SKO)

Magdalena Węglarz, Krzysztof Wilczyński, Katarzyna Róg, Monika Kopeć,  
Anna Węglarz, Michał Tęcza

menu



Gdybym był/była milionerem/milionerką
W lutym odbył się konkurs literacki dla uczniów klas IV - VI. Uczniowie mieli za 

zadanie napisać wypracowanie na temat 
"Gdybym był/była milionerem/milionerką to bym ....”

18 lutego wyłoniono zwycięzców tego konkursu w dwóch kategoriach: praca indywidualna 
i praca zbiorowa zwycięzcy otrzymali nagrody zakupione przez opiekuna SKO.

W kategorii grupowej:
I miejsce zdobyli Piotr Jemioła, Łukasz Róg i Andrzej Kasica kl. VI

II miejsce Natalia Jaskot i Katarzyna Róg klasa VI
III miejsce Jakub Kosek i Daniel Nowak klasa IV

wyróżnienie Klaudia Książek i Magdalena Węglarz klasa VI
W kategorii indywidualnej
I miejsce Anna Węglarz klasa VI
II miejsce Michał Tęcza klasa V
III miejsce Krzysztof Wilczyński klasa VI
wyróżnienie Jolanta Maciąg klasa VI

Prace uczniów
Nagrodzeni uczniowie



Oto kilka wybranych wypowiedzi  z wypracowań uczniów:

... właściwie to bez tych milionów na koncie żyło mi się lepiej. Otarłam łzy. Już 
wiedziałam co zrobić. Poszłam do banku i całą  sumę wygranej przelałam na konto 
organizacji charytatywnej. byłam pewna, że im się bardziej przydadzą pieniądze niż 
mnie. ....

.... za te pieniądze, które zostawiłam przy sobie kupiłam dom i samochód rodziców. 
Postanowiłam jeszcze kupić trochę ubrań i biżuterii.  .....

..... część pieniędzy przeznaczyłbym na fundacje dobroczynne, a nawet założyłbym 
fundację dla biednych osób. Mogliby tam spać, dostawaliby posiłki, a także ubrania. 
Czułbym się wtedy bardzo dobrze, ponieważ lubię pomagać ludziom. Byłbym wtedy też 
popularny i lubiany przez ludzi. Nie byłbym takim samolubem jak inni bogaci. .....

.... Dla biednych dzieci i hospicjum dałbym prezenty i pieniądze  potrzebne na leczenie 
dzieci. ...

...... Wybudowałbym dom dla biednych ludzi i szkołę dla dzieci niepełnosprawnych ... 

.... przeznaczyłem część majątku na kościoły i szpitale dziecięce ...

.... wspomagałbym loty kosmiczne, badania nad nieuleczalnymi chorobami .....

menu



Szkolny konkurs plastyczny na logo SKO
Po ogłoszeniu konkursu na logo SKO uczniowie klasy piątej i szóstej 

wykonali prace plastyczne różnymi technikami.
Prace wyróżnionych uczniów umieszczono nagrodzono i na gazetce SKO

I miejsce zdobył Kamil Puk z  klasy V
II miejsce  - Łukasz Róg i Anna Węglarz z klasy VI
III miejsce  - Kasia Róg i Natalia Wolak z klasy V

Wyróżnienie: Piotr Jemioła, Paweł Bajek i Artur Tylutki z kl. VI

menu



Konkurs recytatorski o tematyce oszczędzania.
Dnia 8 kwietnia w szkole został przeprowadzony konkurs recytatorski dla uczniów klas 

I - III. Dzieci chętnie wzięły w nim udział.
Po przesłuchaniu recytowanych wierszy komisja wyłoniła wśród uczestników 

zwycięzców.

I miejsce - Katarzyna Antosz kl. II
II miejsce - Wioleta Kaczorowska kl. II

III miejsce - Diana Rusin kl. II i Eryk Reguła  kl. III
Wyróżnienie otrzymali:

Karolina Mokrzycka kl. I, Oliwia Kosiorowska kl. I i Anna Sobolewska kl. III
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez SKO.

Oliwia Kosiorowska

Karolina Mokrzycka

menu



Dyktando o oszczędzaniu
8 kwietnia odbył sie szkolny konkurs ortograficzny na temat oszczędzania dla klas 

IV - VI.

Uczniowie pisali dyktando na temat czwórki przyjaciół oszczędzających na wakacje.
Po ocenieniu prac wyłoniono zwycięzców.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.

I miejsce - Łukasz Róg kl. VI
II miejsce - Michał Tęcza kl. V

III miejsce - Katarzyna Róg kl. V
wyróżnienie - Piotr Jemioła i Anna Węglarz kl. VI

13 kwietnia zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody ufundowane przez SKO.
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"Rusz głową"
W pierwszy dzień wiosny uczniowie klas III - VI mieli za zadanie rozwiązać 

krzyżówkę i odgadnąć hasło.
Uczniowie wszystkich klas chętnie podjęli to zadanie. Wśród uczniów tych 
klas wielu prawidłowo rozwiązało tą krzyżówkę i dlatego zwycięzców tego 

konkursu wyłoniono poprzez losowanie.

W grupie uczniów klas IV - VI nagrodę otrzymali
Maksymilian Rudny kl. III
Kacper Wilczyński kl. IV
Michał Wiącek kl. IV
Nagrodę pocieszenia:
Krystian Paluszek, Wiktoria Bajek kl. III 
i Karolina Konsur kl. IV

W grupie uczniów klas V i VI nagrodę wylosowali 
Krzysztof Kopeć kl. VI
Natalia Wolak kl. V
Piotr Jemioła kl. VI
Nagrodę pocieszenia
Anna Węglarz, Klaudia Jachyra 
i Dawid Siębor z kl. VI



Tak rozwiązywali krzyżówkę uczniowie klas

Klasa III Klasa IV

Klasa V Klasa VI



Oto krzyżówka, którą dzieci rozwiązywali.



13 kwietnia uczniowie rozwiązywali inną krzyżówkę.
Nagrodę otrzymali w wyniku losowania uczniowie

Michał Tęcza, Mateusz Antosz i Bartłomiej Sobolewski z kl. V



menu

Nagrodzeni uczniowie

Losowanie nagród z  prac prawidłowo rozwiązanych Uczniowie podczas rozwiązywania krzyżówki



Konkurs matematyczno – ekonomiczny dla klas  IV - VI

Uczniowie klas V i VI wzięli udział w szkolnym konkursie matematyczno -
ekonomicznym. Ich zadaniem było udzielić odpowiedzi dotyczących pracy banku, 

odgadnąć rebus i rozwiązać zadania matematyczne dotyczące zakupów i oszczędności.
Zwycięzcami tego konkursu zostali:
I miejsce  - Piotr Jemioła kl. VI

II miejsce Łukasz Róg kl. VI
III miejsce - Michał Wiącek kl IV,  Marcin Węglarz kl. V, Andrzej Kasica kl. VI 

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.



Uczniowie klas IV -VI 
podczas konkursu matematyczno - ekonomicznego. 
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Konkurs matematyczno–ekonomiczny dla klas  II - III

Uczniowie klas II i III w dniu 25 marca 2011 r. wzięli udział w szkolnym
konkursie matematyczno - ekonomicznym. 

Zwycięzcami tego konkursu zostali:

I miejsce Katarzyna Antosz kl. II i Maksymilian Rudny kl. III (16 pkt / 16 pkt)

II miejsce Diana Rusin kl. II (15pkt/16 pkt)

III miejsce Wioletta Kaczorowska kl. II (14,5 pkt/16pkt)

klasa III



A oto jak uczniowie z klasy II pracowali podczas konkursu.



Zadania z konkursu dla klasy II



Zadania z konkursu dla klasy III
menu



Szkolny Konkurs Wiedzy o PKO BP

Na zakończenie Konkursu Szkolnych Kas Oszczędności uczniowie klas 
IV - VI mogli wykazać sie wiedzą na temat PKO BP biorąc udział w 

szkolnym konkursie o tej tematyce. Na większość pytań grupa 
uczniów odpowiedziała prawidłowo. Zakres materiału potrzebny do 
konkursu uczniowie otrzymali od opiekuna SKO. Po ocenieniu prac 

wyłoniono zwycięzców.

I miejsce - Bartłomiej Sobolewski kl. V

II miejsce - Gabriela Jagoda kl. VI

III miejsce - Sebastian Rodzeń kl. IV



Uczniowie podczas konkursu



Test jaki uczniowie mieli rozwiązać.
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Uczniowie podczas konkursu

Na zakończenie konkursu "Szkolnych kas Oszczędności" w klasie III 
przeprowadzono konkurs wiedzy na temat pieniądza.

Uczniowie wykazali sie znajomością wiedzy na temat pieniądza jako 
środka płatniczego i jako środka wyrażania wartości. Oto zwycięzcy 

tego konkursu.
I miejsce - Maksymilian Rudny
II miejsce - Anna Sobolewska
III miejsce - Dawid Wiącek

Konkurs wiedzy dla klasy III 
"Pieniądz - środek wyrażania wartości"
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Test na temat pieniądza jaki uczniowie rozwiązywali.



menu

Uczniowie wymyślali reklamy o tematyce SKO.
Najciekawsze z nich zostały nagrodzone i umieszczone na gazetce SKO. 

Oto niektóre z nich:

Rymowanki o SKO w Lipnicy

„Oszczędzaj w Szkolnej Kasie Oszczędności
będziesz miała z tego dużo radości

Bo jeśli ktoś w SKO oszczędza
To się spełniają jego wakacyjne  marzenia”.

„Koledzy, mówcie co chcecie!
Ale SKO w Lipnicy najlepsze w powiecie

Wpłacaj do SKO kolego,
A na pewno nie pożałujesz tego!”

„Lipnica to jest to! A dlaczego? 
Bo ma SKO!”

„Szkoła w Lipnicy z tego słynie, 
że ma najlepsze SKO w gminie.
Możemy nauczyć się oszczędzać 

I nie spotka nas nędza”

„SKO Lipnica swojego bloga ma 
Zaglądam do niego każdego dnia”

„W SKO Lipnica ciągle oszczędzamy
I nagrody w konkursach wygrywamy”

„SKO w Lipnicy Cię nie zawiedzie,
Gdy Twój portfel będzie w 

biedzie.”

„Gdy w SKO w Lipnicy oszczędzasz, 
To dużo pieniędzy masz.”„W SKO Lipnicy w tej pięknej okolicy

Wszyscy oszczędzają i pieniądze mają”



Zrealizowane inicjatywy 

związane z oszczędzaniem



Opieka nad 
gazetką

Organizowanie 
zbiórki surowców 

wtórnych

Kartki 
świąteczne

Wykonanie 
kwiatków

Stroiki 
świąteczne

Nagradzanie 
oszczędzających

Listy uczniów z 
aktualnym stanem 

w SKO

Mistrz 
oszczędzania Wykonanie 

dyplomów



W pierwszych dniach września uczennice klasy szóstej Jachyra Klaudia 
i Jola Maciąg wykonały gazetkę z SKO. Są one odpowiedzialne za jej  
aktualizację. Pomocą służą też inni uczniowie, na przykład wykonują 

listy zbiorcze ze stanem wkładów uczniów na SKO, rozliczenie z „Góry 
Grosza” czy też wykazy uczniów , którzy włączali się w zbiórkę 

zakrętek. Listy z aktualnym stanem oszczędności pojawiały się 2 razy 
w miesiącu, na 15 lub 16 dnia miesiąca i na koniec miesiąca.

Opieka nad gazetką SKO
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Konkurs „Mistrz oszczędzania”
Każdego miesiąca w naszej szkole przeprowadzany jest konkurs na najaktywniejszego 
ucznia w oszczędzaniu i najbardziej oszczędzającą klasę. Oto zbiorcze wyniki w 
czasie trwania konkursu Szkolnych Kas Oszczędności.

Wrzesień

Tytuł mistrza oszczędzania we wrześniu otrzymał uczeń klasy szóstej Dawid Siębor. Suma 
jego wpłat wynosiła 272 zł.

We wrześniu klasą, która zaoszczędziła najwięcej pieniędzy jest klasa VI – łączna kwota 
wpłat uczniów tej klasy wynosiła 532 zł.

Klasą, w której oszczędzała  największa liczba uczniów była  klasa V – 77 % uczniów.
Za wrzesień dyplomy i drobne upominki zwycięzcom tego konkursu wręczyła na apelu Pani 
Agnieszka Lęcznar pracownik banku



Październik

Tytuł mistrza oszczędzania w październiku otrzymał uczeń klasy szóstej Piotr Jemioła. 
Suma jego wpłat wynosiła 245 zł.

W  październiku klasą, która zaoszczędziła najwięcej pieniędzy była klasa VI – łączna 
kwota wpłat uczniów tej klasy wynosiła 583,75 zł.

Klasą, w której oszczędzała największa liczba uczniów była  klasa V – 87 % uczniów (13 z 
15 uczniów).

Klasą, w której dokonano najwięcej wpłat w październiku była klasa IV – łączna liczba 
wpłat 47.



Listopad               

Tytuł mistrza oszczędzania w listopadzie otrzymał uczeń klasy szóstej Piotr Jemioła. 
Suma jego wpłat wynosiła 371 zł.

W listopadzie klasą, która zaoszczędziła najwięcej pieniędzy była klasa VI – łączna 
kwota wpłat uczniów tej klasy wynosiła 789,65 zł.

Klasą, w której oszczędzała największa liczba uczniów była  klasa VI – 100 % uczniów 
(16 z 16 uczniów).

Klasą, w której dokonano najwięcej wpłat w listopadzie była  klasa VI – łączna liczba 
wpłat 64.

Łucja Jagoda - kl. IV dokonała najwięcej wpłat w listopadzie- łączna liczba wpłat 12.



Grudzień
Tytuł mistrza oszczędzania w grudniu otrzymał uczeń klasy piątej Mateusz Antosz. 
Suma jego wpłat wynosiła 200 zł

Tytuł wicemistrza oszczędzania w grudniu otrzymał uczeń klasy trzeciej Maksymilian 
Rudny. Suma jego wpłat wynosiła 150 zł.

W grudniu klasą, która zaoszczędziła najwięcej pieniędzy była klasa VI – łączna kwota 
wpłat uczniów tej klasy wynosiła 400,80 zł.

Klasą, w której oszczędzała największa liczba uczniów była  klasa VI – 100 % uczniów 
(16 z 16 uczniów).



Styczeń             

Tytuł mistrza oszczędzania w styczniu otrzymał uczeń klasy szóstej Artur Tylutki. 
Suma jego wpłat wynosiła 1500 zł.

W styczniu klasą, która zaoszczędziła najwięcej pieniędzy była klasa VI – łączna kwota 
wpłat uczniów tej klasy wynosiła 2781 zł.

Klasą, w której dokonano najwięcej wpłat w styczniu była klasa V – łączna liczba wpłat 
21, łączna kwota wpłat uczniów tej klasy wynosiła 1792 zł.

Klasą, w której oszczędza największa liczba uczniów była   klasa VI – 100 % uczniów 
(16 z 16 uczniów).



Luty
Tytuł mistrza oszczędzania w lutym otrzymała uczennica klasy drugiej Katarzyna 
Antosz. Suma jej wpłat wynosi 385 zł.

Tytuł wicemistrza oszczędzania w lutym otrzymała uczennica  klasy szóstej Anna 
Węglarz. Suma jej wpłat wynosi 341,90 zł.

W lutym klasą, która zaoszczędziła najwięcej pieniędzy jest klasa VI – łączna kwota 
wpłat uczniów tej klasy wynosi 932,90 zł.



Marzec
Tytuł mistrza oszczędzania w marcu otrzymała uczennica klasy drugiej Diana Rusin. 
Suma jej wpłat wynosiła 510 zł.

Tytuł wicemistrza oszczędzania w marcu otrzymał uczeń klasy trzeciej Maksymilian 
Rudny. Suma jego wpłat wynosiła 250 zł.

W marcu klasą, która zaoszczędziła najwięcej pieniędzy była klasa II – łączna kwota 
wpłat uczniów tej klasy wynosiła 520 zł.



Kwiecień

Gdyby podsumowanie tego etapu konkursu odbyło się 15 kwietnia to:

Tytuł mistrza oszczędzania otrzymałby uczeń klasy trzeciej Rudny Maksymilian. 
Suma jego wpłat wynosi 972 zł.

Tytuł wicemistrza oszczędzania w tym okresie otrzymałaby uczennica klasy drugiej 
Diana Rusin. Suma jej wpłat wynosiła 700 zł.

W tym okresie klasą, która zaoszczędziła najwięcej pieniędzy jest klasa III –
łączna kwota wpłat uczniów tej klasy wynosiła 1386 zł.

Gdy to się nie zmieni, uczniowie w/w otrzymają przygotowane do wydruku 
dyplomy.

menu



Na gazetce SKO 2 razy każdego miesiąca pojawiała się lista z aktualnym stanem wpłat 
na książeczkach SKO. Jedna lista na 15, 16 dzień miesiąca, druga na podsumowanie 
miesiąca. Uczniowie z ciekawością śledzili listy i sprawdzali swoje miejsce na liście. 

Listy uczniów z aktualnym stanem w SKO



Wybrane 
listy 

z aktualnym 
stanem

oszczędności
na dany 
dzień
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W ciągu trwania konkursu Szkolnych Kas Oszczędności często uczniowie przy 
wpłacie na książeczkę SKO otrzymywali gadżety z PKO lub zakupione przez 

opiekuna SKO. W ten sposób zachęcano uczniów do oszczędzania. 
Nagradzano również uczniów przy podsumowaniu stanu oszczędności każdego 
miesiąca lub na podsumowanie I semestru. Nagrody otrzymywali uczniowie 

również przy pierwszej wpłacie. Oto tylko niektóre osoby nagrodzone.

Nagradzanie oszczędzających

Nagrodzeni uczniowie za najwyższe wpłaty w I półroczu

Nagrodzeni uczniowie za najwyższe wpłaty w październiku

Nagroda za I wpłatę
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Nagrody za pojedyncze większe wpłaty



Uczniowie klas IV – VI samodzielnie wykonali kwiatki i laurki na Dzień Babci i 
Dziadka oraz na dzień Kobiet dla każdej Pani w szkole i koleżanki, kwiatki na 

kiermasz świąteczny. 

Samodzielne wykonanie kwiatków na różne 
okazje

kwiatki na Dzień Babci i Dziadka karteczki z życzeniami 
na Dzień Chłopaka

kwiatki i karteczki
na Dzień Kobiet 

kwiatki na kiermasz świąteczny
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Wykonanie kartek świątecznych
Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym uczniowie klas IV – VI pod opieką 

opiekuna SKO wykonali na technice wykorzystując stare karki świąteczne kartki 
bożonarodzeniowe i wysłali je chorym dzieciom w Podkarpackim Hospicjum. 

Łącznie wysłano 155 kartek świątecznych we wspólnej przesyłce oszczędzając 
na zakupie znaczków na każdym liście. Życzenia uczniowie napisali na 

komputerze i przykleili je do kartek



Uczniowie klas IV – VI na lekcji techniki wykorzystując stare karki świąteczne 
wykonali kartki wielkanocne i wysłali je chorym dzieciom w Podkarpackim 

Hospicjum. Część kartek uczniowie wykonali w domu. Łącznie wysłano 82 kartki 
świątecznych we wspólnej przesyłce oszczędzając na zakupie znaczków na 
każdym liście. Pracę nadzorowała opiekunka SKO – nauczyciel techniki.
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Klasa V z karkami świątecznymi 

Klasa VI 

Klasa IV 

Listy 
wszystkich 
uczniów



Wykonanie dyplomów, podziękowań

Wykonując 
samodzielnie 
dyplomy, 

podziękowania 
możemy 

zaoszczędzić 
na zakupie 
nowych. W 

ciągu trwania 
konkursu 
rozdano 

uczniom sporo 
dyplomów. 
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Przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie klasy szóstej ustroili choinkę, którą 
postawiono na korytarzu szkolnym rzeczami wykonanymi własnoręcznie. Wykonali 
również stroiki dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły oraz dekorację na 

stół w jadalni szkolnej.

Stroiki świąteczne



Przed świętami Wielkanocnymi uczniowie z klasy piątej na lekcji techniki wykonali 
przepiękne pisanki wielkanocne, które wręczyli pracownikom szkoły życząc im 

wesołych Świąt Wielkanocnych
Najpierw uczniowie przygotowali sobie sznurki z bibuły, a następnie obklejali 

jajko styropianowe zakupione z dochodu sklepiku tymi sznurkami. 



menu

Przygotowane pisanki przez uczniów klasy piątej grupa uczniów z klasy 
szóstej ozdabiała cekinami i kwiatuszkami. Wykonując sami stroiki 

uczniowie zaoszczędzili pieniądze, które mogli wpłacić na książeczkę SKO.



Przez cały rok szkolny trwała akcja zbiórki makulatury , aluminiowych 
puszek butelek, pudełek po zapałkach. Makulatura i puszki zostały 

sprzedane, pudełka po zapałkach przekazane Panu leśniczemu z Lipnicy, a 
butelki zostaną sprzedane w pobliskim sklepie

Zbiórka surowców wtórnych



Chłopcy z klasy szóstej pomagają 
załadować makulaturę na samochód. Za 

sprzedaż makulatury  i puszek 
otrzymano 73,40 zł i wpłacono na 

książeczką SKO.
Butelki będą sprzedane po Świętach 
Wielkanocnych. Łącznie uczniowie 

uzbierali ponad 100 butelek.



Pudełka po zapałkach odebrał Pan leśniczy. Będą one wykorzystywane 
w prognozowaniu występowania jesiennych szkodników sosny

Za zbiórkę opakowań Pan leśniczy przekazał podziękowanie uczniom oraz 
zakładki do książek, foldery o ścieżkach edukacyjnych znajdujących się 

w pobliżu naszej miejscowości i książkę „Na szlaku przyrody”.
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Działalność na rzecz lokalnej 

społeczności



Dzień chłopaka 
w szkole

Dzień kobiet w 
szkole

Kalendarze z PKO

Zbiórka zakrętek 
dla Marcina

Zbiórka zakrętek 
dla Wojtusia

Zbiórka 
zużytych baterii

Góra Grosza

Pomóż i Ty

Pamiętamy o 
dzieciach w 
Hospicjum

Kiermasz 
świąteczny

Nagrody dla 
uczniów

Szukanie 
sponsorów

Owoce w szkole

Mikołajki szkolne

Szklanka mleka

Wielkanocna 
jałmużna

Życzenia 
świąteczne

Prowadzenie 
sklepiku  szkolnego



W naszej szkole jest przeprowadzanych jest wiele zbiórek surowców 
wtórnych. Przez cały rok szkolny uczniowie zbierają makulaturę, 

aluminiowe puszki, zużyte baterie i zakrętki.
Zebrane zakrętki, zostały przekazane 15 grudnia 2010 w ilości 17500 
do Urzędu Gminy w Niwiskach dla Marcina z Sandomierza na zakup 

protez. Samorząd Uczniowski otrzymał podziękowanie za włączenie się 
do akcji. Pojawił się również artykuł w Korso Kolbuszowskim na temat 

włączenia się naszej szkoły w tą akcję. 

Zbieramy zakrętki dla Marcina



Podziękowanie od Wójta Gminy Niwiska
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Artykuł z gazety
„KORSO KOLBUSZOWSKIE”



Cała społeczność uczniowska zbierała nakrętki dla 
Wojtusia z sąsiedniej wsi z Zarębek, który potrzebuje 

elektrycznego wózka inwalidzkiego. 
Na gazetce SU i SKO pojawiła się informacja o 

zbiórce zakrętek dla Wojtusia. Została powieszona 
lista uczniów, którzy przynieśli na ten cel zakrętki. 
Uzbierano 6697 sztuk. Zakrętki zostały przekazane 
do koordynatora tej akcji - redakcji tygodnika Korso 
Kolbuszowskie. Za włączenie się do akcji wszystkim 
uczniom w imieniu Wojtka bardzo dziękuje zarząd 
SKO. Chłopcy z klasy szóstej przesypują je do 

worków. 

Zakrętki dla Wojtusia

Artykuł z gazety
„KORSO KOLBUSZOWSKIE”



Uczniowie z zerówki najbardziej 
zaangażowali się w zbiórkę. 
Prawie codziennie przynosili 

uzbierane zakrętki i przekazywali 
je swojej pani. Łącznie przez 

okres 3 miesięcy uzbierali 2124 
sztuk. W nagrodę otrzymali 

słodycze, z czego byli bardzo 
zadowoleni.

menu



Przez cały rok szkolny trwa akcja zbiórki zużytych baterii.
Do pudełka stojącego w holu szkolnym uczniowie wrzucają przyniesione 

baterie.
Uczennica klasy II Diana Rusin dbając o nasze środowisko też wrzuca 

zużyte baterie do wyznaczonego pudełka. Po uzbieraniu pełnego 
pudełka baterie zostaną przekazane do Organizacji Odzysku Reba.

Zbiórka zużytych baterii
menu



W bieżącym roku  nasza szkoła przystąpiła do programu "Owoce w 
szkole", finansowanego przez Agencję Rynku Rolnego. 

Dzięki programowi uczniowie klas I - III otrzymują trzy razy
w tygodniu porcje owoców i warzyw. Taka dawka witamin wpływa 
bardzo korzystnie na ich zdrowie i samopoczucie. Poza tym mogą 

zaoszczędzić pieniądze, które wydaliby na zakup owoców.

Owoce w szkole menu



W bieżącym roku  nasza szkoła w dalszym ciągu realizuje program 
„Szklanka mleka", finansowanego przez Agencję Rynku Rolnego. 
Dzięki programowi uczniowie klas O - VI otrzymują trzy razy

w tygodniu kartonik mleka. Taka porcja mleka bardzo korzystnie na 
ich zdrowie i samopoczucie. Poza tym mogą zaoszczędzić pieniądze, 

które wydaliby na zakup mleka.

Szklanka mleka menu



Dzień chłopaka w szkole
Członkinie Samorządu Uczniowskiego i Szkolnej Kasy Oszczędności 

zorganizowały Dzień Chłopaka w szkole. Każdy chłopiec otrzymał wraz 
z życzeniami słodycze.

Chłopcy z klasy III



menu

Chłopcy z klasy III

Chłopcy z klasy IV

Chłopcy z klasy I



Dzień Kobiet w szkole

Chłopcy z klasy szóstej przygotowywali się do tego dnia wcześniej. Z pomocą 
opiekunki SKO wykonali bukieciki dla Pań pracujących w szkole i kwiatki 

z życzeniami dla swoich koleżanek. Potrzebne rzeczy na ten cel zafundował sklepik 
szkolny.

Chłopcy najpierw przygotowali bukieciki i spakowali słodycze dla Pań pracujących 
w szkole. Przygotowali także kwiatki dla swoich koleżanek wraz z karnecikiem na 

którym były dla nich życzenia.



przygotowania 
do Dnia Kobiet 



KL. III KL. IV

KL. V KL. VI



8 marca w Dniu Święta Kobiet chłopcy składali wszystkim Paniom i koleżankom
z całej szkoły życzenia wręczając im wcześniej przygotowane kwiatki.

Panie z kuchni z bukiecikami 
otrzymanymi od chłopców.

menu

KL. 0

KL. I KL. II



Akcje charytatywne
Góra Grosza

Co roku nasza szkoła bierze udział w akcji "Góra Grosza". Z tej okazji w naszej szkole 
zorganizowaliśmy konkurs klasowy na największą liczbę zebranych monet. Uczniowie 

z wielkim zaangażowaniem przynosili drobne pieniążki do klasowych skarbonek, 
wykonanych na lekcji techniki w klasie szóstej.

Na zakończenie akcji uczennice zebrały skarbonki  klasowe i przeliczyły ich zawartość. 
Okazało się, że klasą  która najwięcej zebrała monet jest klasa szósta (709 monet), 
a klasą, która najwięcej zebrała pieniędzy była klasa druga (55,16 zł). Średnio na 

jednego ucznia przypadło 14 monet. Średnia zebranych pieniędzy na jednego ucznia -
1,69 zł. Podsumowanie akcji "Góra Grosza 2010" umieszczono na gazetce Samorządu 

Uczniowskiego i SKO. Uczniowie za aktyny udział w akcji otrzymali słodycze 
i podziękowania od zarządu SKO. 

Łącznie uczniowie uzbierali 174,32  zł (1443 monet)

Protokół z akcji przesłano na adres Fundacji Nasz Dom a paczkę z monetami odebrał 
kurier.





Wykonanie skarbonek do klas i przekazanie 
ich na ręce przewodniczącego klasy



menu



„Pomóż i Ty”

W ciągu roku szkolnego członkowie 
SKO wśród uczniów rozprowadzali 
cegiełki na rzecz Fundacji Osób 

Niewidomych i Niepełnosprawnych 
„Pomóż i Ty”. 

Łącznie uzbierano 40 zł i wysłano 
pieniądze na adres fundacji oraz 

wywieszono listę uczniów
biorących udział w akcji.

menu

Przyjacielu!

Spójrz jaki świat jest kolorowy

niebo niebieskie, róże czerwone, 

a słońce złote...          

Teraz zamknij oczy – widzisz 

ciemność ... co za ulga, że 

można je otworzyć

i znów widzieć słońce



Wielkanocna jałmużna 2011 
„Solidarni z powodzianami”

Caritas Diecezji Sandomierskiej uczestniczy w ogólnopolskiej akcji 

„Jałmużna Wielkopostna 2011” która w tym roku przebiega pod hasłem:

”Solidarni z Powodzianami”. 

Pani katechetka rozdała  uczniom skarbonki, do których można zbierać 

ofiary w czasie Wielkiego Postu. Środki zgromadzone w ramach tej akcji 

są przeznaczone na pomoc dzieciom i młodzieży z terenów dotkniętych 

przez powódź w ubiegłym roku. Skarbonki uczniowie przyniosą w Wielką 

Sobotę do Kościoła, tam zostaną przeliczone pieniądze i przekazane do 

Caritas.

menu



Kiermasz świąteczny

Na prośbę Koła Gospodyń w Lipnicy grupa uczennic klasy piątej 
i szóstej z pomocą opiekunki SKO wykonała bukieciki wielkanocne. 

Jeden uczeń z klasy szóstej wykonał króliczka wielkanocnego 
i przeznaczył go na kiermasz.

Po ich sprzedaniu otrzymano dochód w wysokości 50 zł

menu



Mikołajki szkolne

Każdego roku w naszej szkole gości Święty Mikołaj, przynosi on 
podarunki dla wszystkich uczniów. 

W tym roku szkolnym w rolę świętego Mikołaja wcielił się uczeń naszej 
szkoły. Najpierw uczniowie przygotowali prezenty z rzeczy zakupionych 

przez radę Rodziców, a później rozdawali je dzieciom. Dzieci z 
niecierpliwością czekali na jego wizytę. W tym roku opiekunce SKO 
udało się znaleźć sponsora, który ofiarował dodatkowo dla dzieci na 

prezenty 120 zł.



menu



Pamiętamy o dzieciach chorych 
w PODKARPACKIM HOSPICJUM

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym uczniowie wykonali na technice 
kartki bożonarodzeniowe i wielkanocne. Wysłali je chorym dzieciom 

w Podkarpackim Hospicjum.



kartki bożonarodzeniowe 



kartki wielkanocne 

menu



Klasy I - VI otrzymały kalendarze ścienne otrzymane z PKO BP 
Rzeszów. 

Po otrzymaniu przesyłki PKO BP w Warszawie zostały wręczone uczniom 
całej szkoły kalendarzyki kieszonkowe na rok 2011 i zakładki do 

książki.

Kalendarze SKO

menu



Składanie życzeń świątecznych

Po wykonaniu stroików świątecznych uczniowie klas V i VI 
podarowali je pracownikom szkoły 

i złożyli życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
i Świąt Wielkanocnych

menu



Sponsoring działań SKO
Aby mieć pieniądze na nagrody dla 
uczniów oszczędzających w SKO 

opiekun SKO zwrócił się z prośbą o 
zasponsorowanie nagród w ramach 

współpracy ze sklepikiem szkolnym do 
firmy F.H.U. Bartex oraz o gadżety 
do PKO BP w Warszawie. Obie prośby 

załatwiono pozytywnie.
Od Pana Dariusza Gunia otrzymaliśmy 

kwotę 200 zł.

menu



Za pieniądze otrzymane od Pana Dariusza Gunia zakupiono 
w ciągu roku szkolnego: breloczki, gąbki do tablicy, kolorowe 

kredy, długopisy, zestawy kreślarskie, artykuły szkolne, 
skarbonki, szkatułki, kalkulatorki, kalendarze książkowe, lampki 
na biurko i inne drobiazgi w „Sklepie  wszystko za 2,99 zł” za 

ogólną kwotę 350,70 zł. Kwotę 150,70 zł wzięto ze sprzedanych 
opakowań zwrotnych, kwiatków i z dochodu sklepiku.

Nagrody rzeczowe dla uczniów

(14,95 zł) (47,84 zł) (9 zł)



(5,98 zł) (7,80 zł)

(3 zł)

(8,97 zł) (25,95 zł)

(17,94 zł)



8.09.2010 (36 zł)

2.12.2010 (7,98 zł)

10.09.2010 (2,60 zł)

3.12.2010 (3,99 zł)
10.12.2010 (6,90 zł)

5.10.2010 (4,50 zł)



31.03.2011 (2 zł)
1.02.2011 (12,39 zł)

11.01.2011 (8,55 zł)

3.03.2011 (24 zł)

11.02.2011 (15 zł)

3.03.2011 (20,40 zł)



12.04.2011 (17,96 zł)

menu

1.04.2011 (47,90 zł)

1.04.2011 (9,10 zł)



W prezentacji opisane zostały działania związane z SKO, z oszczędzaniem, 
z popularyzacją wśród uczniów wiedzy ekonomicznej.

Głównym założeniem opiekuna SKO było zachęcić do oszczędzania jak największej 
liczby uczniów. Chyba to się udało, gdyż 83% uczniów przez ten okres oszczędzało

w SKO. 
Ale oprócz tych działań zrealizowanych przez SKO w szkole działają prężnie inne 

organizacje i podejmują różne inicjatywy. 
W ciągu roku szkolnego organizowane są spotkania uczniów z ciekawymi ludźmi. 
W tym roku do naszej szkoły zaproszono panią psycholog, panią higienistkę, 

panów policjantów i artystów. Podczas spotkań z tymi osobami dzieci dowiedziały się 
wiele nowych ciekawych rzeczy. 

W ciągu roku szkolnego w naszej szkole organizowane są różne apele 
okolicznościowe, akademie (Rocznica Września, 11 Listopada, Pasowanie 

pierwszoklasistów, Dzień Papieski „Jan Paweł II- Odwaga  Świętości”, Dzień Babci 
i Dziadka, Jasełka szkolne pod hasłem „Betlejemska dobranocka - w komunii z 

Bogiem”, Inscenizacja pt. „Historia Cudownego Medalika”). Organizowane są zabawy 
dla dzieci (andrzejki, choinka szkolna, dyskoteki, ogniska ) i wiele konkursów 

szkolnych.
Prowadzone też są zajęcia z uczniami zdolnymi, na których uczniowie 

przygotowują się do różnych konkursów przedmiotowych, artystycznych czy 
sportowych zdobywając czołowe miejsca na szczeblu gminy, powiatu czy też 

województwa. 
Dzieci w ciągu roku szkolnego chętnie zostają po lekcjach i pod nadzorem 

nauczycieli wykonują gazetki ścienne do klas czy też na korytarz szkolny. Dbają 
również o miejsca historyczne w naszej miejscowości, porządkują teren wokół nich, 

kładą kwiaty, znicze zakupione z dochodu sklepiku szkolnego.



Koncert gitarowy w wykonaniu 
Jacka Ostrowskiego

Spotkanie z policjantem

Spotkanie z psychologiem

Zapalanie znicza pod tablicą pamiątkową

11 Listopada



Pamięć o „Dębie Niepodległości”

Andrzejki szkolne

Choinka szkolna

Inscenizacja
pt. „Historia Cudownego Medalika”

Dzień Babci i Dziadka



Rocznica Września
11 listopada Jasełka

Pasowanie

Dokarmianie ptaków

Porządkowanie 
obejścia wokół miejsc 

historycznych



Podsumowanie Konkursu

Szkolnych Kas Oszczędności



kupić sobie komórkę

pojechać na wycieczkę 

szkolną

pojechać na wakacjach 

do cioci nad morze

wygrać nagrody

mieć swoje pieniądze na 

wakacje kupić sobie rower

wziąć udział w konkursie 

„Szkolnych Kas 

Oszczędności”
pojechać na kolonię

kupić sobie gry 

komputerowe

Oszczędzałam

w SKO, aby

kupić za własne 

pieniądze prezenty dla 

najbliższych

kupić nowy komputer

Na zakończenie konkursu uczennice z zarządu SKO przeprowadziły wśród uczniów 
oszczędzających w SKO wywiad na temat  "Dlaczego i na co oszczędzałem 

w SKO?". Wypowiedzi uczniów  zestawiono na schemacie.   

kupić sobie motorower

kupić sobie lody

kupić sobie wrotki

kupić owczarka 

kupić sobie play station 



Stan oszczędności uczniów oszczędzających w SKO – na dzień 15.04.2011r.

Lp. Nazwisko i mię ucznia Klasa Kwota (zł)

1 Jemioła Piotr VI 2175,01

2 Rusin Diana II 1800                              

3 Tylutki Artur VI 1759

4 Rudny Maksymilian III 1726

5 Reguła Eryk III 1166

6 Puk Kamil V 1140

7 Rudna Wiktoria I 1041

8 Węglarz Anna VI 905

9 Antosz Mateusz V 894

10 Siębor Dawid VI 797

11 Kasica Andrzej VI 792

12 Antosz Katarzyna II 656

13 Rodzeń Sebastian IV 600

14 Kasica Robert V 490

15 Jagoda Łucja IV 470

16 Pisarczyk Katarzyna I 424

17 Wiącek Michał IV 421

18 Rodzeń Aleksandra III 415

19 Sziffer Michał IV 390

20 Wolak Natalia V 360

21 Micek Dominik II 312

22 Kosek Marcin V 250

23 Konsur Emilia I 242

24 Węglarz Gabriela IV 215

25 Reguła Paweł IV 215

26 Drapała Michał IV 210

27 Pater Ryszard III 200

28 Sobolewski Bartłomiej V 191

29 Kosek Jakub IV 190

30 Wilczyński Krzysztof VI 163

31 Jaskot Natalia V 150

32 Garbacki Paweł VI 117,10



Lp. Nazwisko i mię ucznia Klasa Kwota (zł)

33 Tereba Damian IV 115

34 Pater Robert III 110

35 Sobolewski Maciej I 110

36 Konsur Szymon V 100

37 Pisarczyk Jakub IV 100

38 Róg Katarzyna V 100

39 Tęcza Michał V 100

40 Kopeć Monika V 98

41 Tęcza Dorota I 81,70                                              

42 Konefał Natalia V 80

43 Sobolewski  Anna I 73,30

44 Sobolewski Jarosław V 70

45 Kwaśnik Arkadiusz V 70

46 Kopeć Dawid VI 68

47 Maciąg Jolanta VI 62

48 Wiącek Jakub I 58,20

49 Wiącek Dawid I 50

50 Węglarz Marcin V 50

51 Wilczyński Kacper IV 47

52 Jachyra Klaudia VI 30

53 Wiącek Magdalena I 29

54 Puk Paulina I 15,40

55 Kopeć Krzysztof VI 15

56 Węglarz Magdalena VI 15

57 Tereba Kinga I 14

58 Róg Łukasz VI 13

59 Tereba Karolina IV 12

60 Paluszek Krystian II 11

61 Micek Klaudia IV 10

62 Kaczorowski Ryszard IV 8

63 Bajek Paweł VI 3

64 Książek Klaudia VI 2



Lp. Nazwisko i mię ucznia Klasa Kwota (zł)

65 Kosiorowska Oliwia I 2

66 Jagoda Daniel III 2

67 Konsur Krzysztof I 2

68 Kubiś Magdalena V 2

69 Miśkiewicz Kinga IV 2

70 Mokrzycka Karolina V 2

71 Tereba Kacper V 2

72 Węglarz Adam V 2

73 Jagoda Gabriela VI 2 

Łącznie uczniowie wpłacili na SKO

22937,71 zł



klasa Kl. I KL.II Kl. III KL.IV Kl. V KL.VI SZKOŁA

liczba uczniów 17 11 11 18 15 16 88

liczba oszczędzających 17 3 8 14 15 16 73

% oszczędzających 100% 27% 73% 78% 100% 100% 83%

Podsumowanie konkursu - % oszczędzających



Podsumowanie konkursu – stan klas



klasa Kl. I KL.II Kl. III KL.IV Kl. V KL.VI SZKOŁA

Liczba uczniów w klasie 17 11 11 18 15 16 88

Liczba oszczędzających 17 3 8 14 15 16 73

Łączna kwota w SKO 2036,302768,003751,303013,004143,006923,11 23858,11

Średnio na jednego ucznia w klasie 119,78 251,64 341,03 167,39 276,20 432,69 271,11

Średnio na jednego ucznia 
oszczędzającego

119,78 922,67 468,91 215,21 276,20 432,69 326,82

Podsumowanie konkursu – średnia kwota na 
jednego ucznia



Podsumowanie konkursu – średnia kwota na 
jednego ucznia na dzień 15.04.2011r.

Średnio na ucznia w szkole przypada – 271,11 zł

Średnio na ucznia oszczędzającego w szkole przypada – 362,82 zł

Pieniądze zebrane przez dzieci – 22 634,71zł

Odsetki za 2010 r. – 0,89 zł

Stan konta SKO na dzień 1.09.2010r. – 20 zł

Stan konta SKO na dzień 15.04.2011r. – 23879 zł

Łącznie uczniowie dokonali 578 wpłat na swoje książeczki SKO



Podsumowanie konkursu – wręczenie dyplomów

20 kwietnia uczniowie, którzy najwięcej zaoszczędzili pieniędzy oraz 

klasy, które najwięcej zgromadziły pieniędzy otrzymają pamiątkowe  

dyplomy 





Zaoszczędziliśmy 
mnóstwo pieniędzy  
w SKO, możemy 
teraz spełniać 
swoje marzenia



LIPNICA,15.04.2011r. 


