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W pierwszych dniach września zarząd 
SKO opracował plan działań organizacji, 

tematykę gazetek ściennych SKO oraz 
regulamin i kryteria przyznawania 

punktów w konkursach szkolnych z SKO. 
W bieżącym roku szkolnym odbyły się 

następujące konkursy: plastyczne, 
matematyczne, literackie, ekonomiczne, 

quizy, rebusy, krzyżówki. Część z nich 
była z nagrodami, a część na punkty, 
które uczniowie gromadzili przez I i II 

półrocze. 
Po podsumowaniu na koniec każdego 

semestru najaktywniejsi uczniowie 
otrzymywali nagrody zakupione przez 

SKO. 



Cele: 
propagowanie idei oszczędzania i wiedzy o programie Szkolnych Kas Oszczędności, rozwijanie umiejętności 
matematycznych i logicznego myślenia, stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania 

złożonych zadań tekstowych związanych z obliczeniami pieniężnymi, posługiwanie się podstawowymi 
pojęciami z zakresu bankowości oraz wykorzystanie Internetu do promocji szkoły, SKO i PKO BP.   

Konkursy związane z SKO i PKO BP organizowane  
na terenie szkoły   

IX 2013  Szkolny Konkurs Plastyczny "Jak wykorzystałeś swoje oszczędności w czasie wakacji?”  
20.02.2014  Konkurs Plastyczny dla klas I – III i IV – VI „Moje marzenia związane z SKO” 
2-21.10.2013  Szkolny Konkurs Fotograficzny „SKO w obiektywie” 
25.11.2013  Konkurs wiedzowy na temat pracy NBP 
06.11.2013  Czy znasz polskie pieniądze  – quiz dla kl. III – VI 
12.2013 i 04.2014  Szkolny Konkurs na ozdobę choinkową i pisankę promującą SKO i PKO BP 
29.12.2013  "Czy znasz polskie banknoty?” 
12.02.2014  Szkolny Konkurs „Ortografia i SKO”. Grupa uczniów z klasy IV - VI oraz z klas II - III świetnie 
poradziła sobie z pisaniem trudnych wyrazów związanych z edukacją  finansową.  
20.02.2014  „PKO BP moim bankiem” – Szkolny Konkurs Matematyczno - Ekonomiczny dla klasy II i III. 
Treść  zadań dotyczyła między innymi: polskich banknotów i monet, zakupów, oszczędzania i wydatków.  

 29.04.2014   I Gminny Konkurs Matematyczno – Ekonomiczny 
Zadania konkursowe obejmowały zakres materiału z matematyki 

oraz zagadnienia ekonomiczne typu: banki, lokaty, ceny, płace, 
podatki i budżet gospodarstwa domowego.  Fundatorem nagród 

był Dyrektor PKO BP w Kolbuszowej i Wójt Gminy Dzikowiec.  

http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-lipnica/i-gminny-konkurs-matematyczno-ekonomiczny 
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1 – 30 X 2013  Październik miesiącem oszczędzania – konkurs na mistrza oszczędzania w szkole i klasie  
14.10.2013  Przysłowia o pieniądzach 
14.10.2013  Układanie słów z frazy "Trwa przerwa techniczna. Zapraszamy za kilka minut" 
12.10.2013  Konkurs literacki "Jak wykorzystałam oszczędności z SKO na wakacjach?” 
31.01.2014 Hasła promujące oszczędzanie w SKO 
15.03.2014  Wiersze i hasła „Od grosika do złotówki” 
23.11.2013  Słowa z cząstkami SKO i PKO 
 05.01.2014  Pojęcia bankowe ukryte w zdaniach 
Mistrz oszczędzania każdego miesiąca – konkurs całoroczny 
 

Konkursy rozwijające logiczne myślenie połączone z  pojęciami ekonomicznymi: 
 

12.10.2013, 15.11.2013, 10.01.2014, 14.02.2014, 21.03.2014, 04.04.2014 – odszyfrowanie na    
             blogu kodu PIN do nagrody (punktowane zgodnie z regulaminem) poprzez zadawanie pytań 
28.02.2014 – wykreślanka – hasło „Oszczędzajcie razem z nami”  
20.10.2013, 14.10.2013 – rebusy na blogu dotyczące oszczędzania:  Wpłata, Kredyt, Pożyczka,    
                                               Bank, Szkolna kasa oszczędności, „Grosz do grosza, a będzie kokosza” 

Krzyżówki z hasłem: 
06.11.2013 – hasło  „Banknot” ; 12.11.2013 – „Warto oszczędzać” ; 15.03.2014 – „Skarbonka” 

Zagadki logiczne:  
17.10.2013, 25.03.2014, 27.03.2014, 29.03.2014, 03.04.2014, 06.04.2014, 13.04.2014, 06.05.2014 

IX X XI XII I II III IV 



Konkursy matematyczne z serii 
 „Matematykę można polubić” 

Większość zadań dotyczyła obliczeń pieniężnych.  
Poprzez udział uczniowie wyćwiczyli 

umiejętności matematyczno – ekonomiczne.   

Aby zachęcić uczniów do blogowania  
organizowaliśmy rywalizację między klasami poprzez 

pisanie tematycznych komentarzy: 
08.11.2013 „Matematyczny wąż” 

 kl. IV – 183 wpisów, kl. V – 288, kl. VI – 227 
26.11.2013 Wąż słów  

kl. IV – 191, kl. V – 172, kl. VI – 148 
06.02.2014  Wąż ekonomiczny 

(działania typu 2zł+4zł) kl. III –350, IV– 81, V–74, VI –52  
Dzieci brały też udział w serii zabaw dydaktycznych typu: 

15.11.2013  Wąż słów – 234 słowa 
10.02.2014  Specjalny wąż słów dla klasy III 

22.02.2014  Wąż słów 
21.11.2013 Czy jesteś oszczędny? – psychozabawa 

21.02.2014 Domino zaprzeczeń dla kl. 3  - 313 zaprzeczeń 
21.03.2014  Wiosenny wąż słów – słowa zawiązane                

z ekonomią 

14.10.2013  kl. V – VI, 15.10.2013 kl. IV – VI 
16.10.2013 kl. III, 18.10.2013 kl. III – IV 

18.10.2013  kl. V i VI, 07.12.2013  kl. II – IV 
29.12.2013 kl. III – VI, 30.12.2013 kl. III – VI, 
21.01.2014 kl. III – VI, 08.02.2014 kl. II – VI, 

19.02.2014 kl. III – VI, 04.03.2014  kl. IV – VI, 
27.03.2014 kl. IV 

Żeby pomóc uczniom kl. VI  w jak najlepszym 
przygotowaniu się do sprawdzianu  systematycznie 
umieszczaliśmy na blogu zestawy zadań związanych   

z zakupami, lokatami, odsetkami, obliczeniami 
pieniężnymi (13 zestawów). 

Dla szóstej klasy nagrodą była  
ocena z matematyki i wynik na sprawdzianie,  

a spośród uczniów klas czwartej i piątej,  
którzy prawidłowo rozwiązali zadania losowaliśmy 

trzy osoby, które nagradzaliśmy  punktami. 

17.02.2014, 18.02.2014, 19.02.2014, 
24.02.2014, 26.02.2014, 28.02.2014, 
04.03.2014, 06.03.2014, 07.03.2014, 
12.03.2014, 17.03.2014, 20.03.2014, 

28.03.2014 

Szóstoklasiści  

w dniu sprawdzianu 

SKO i sprawdzian szóstoklasisty 



„Mam  oczko” -   „POLOWANIE” na głos  - zabawa polegająca  na obliczeniu  sumy cyfr oddanego 
głosu, która  wynosiła  21 (ćwiczenie liczenia sumy cyfr liczby – umiejętność przydatna na matematyce).  
Inną motywacją do aktywnego blogowania było „POLOWANIE” na premiowane  głosy (wcześniej  
zamieszczone na szkolnym blogu), które nagradzaliśmy  punktami. 

11.12.2013 - Konkurs organizowany przez Szkolne Blogi SKO "Newsletter SKO"  
- nasza szkoła otrzymała bony prezentowe w wysokości 300 zł. 

14.03.2014 – nagrodzono nasz blog tytułem  "BLOG MIESIĄCA” 

07.02.2014 - podsumowanie konkursów na punkty za I półrocze – nagrody 
zakupiono z funduszy SKO i wykorzystano gadżety otrzymane z PKO BP. 

27.05.2014 podsumowanie konkursów 
za II półrocze – nagrody zostaną 
wręczone na zakończenie roku 

szkolnego. 



 

Lekcje przeprowadzone w czasie trwania konkursu SKO  
 

21.10.2013 
Mądre wydawanie czyli jak gospodarować 

kieszonkowym? 
Nad takim pytaniem zastanawiali się uczniowie kl. 
I i II. Wypowiedzi było wiele. Na koniec uczniowie 

z wielką radością rozwiązywali zadania z 
czasopisma "Brawo Bank". W nagrodę każdy 

otrzymał czasopismo do domu. 

26.10.2013 
Październik miesiącem oszczędzania 

Po przeczytaniu wskazówek w Brawo Bank na temat oszczędzania, uczniowie klasy 
V i VI zastanawiali się: „Co należy robić na co dzień, aby zaoszczędzić pieniądze?”. 

Dzięki stosowaniu przez wszystkich domowników ekonomicznych zasad 
użytkowania w/w mediów, wygospodarowane pieniądze uczniowie mogli wpłacać 

na SKO.  Swoje propozycje uczniowie przedstawili na plakatach. 

12.11.2013 
Wypełniamy blankiety na 

przelew gotówki –  
zajęcia w klasie IV. 

 Uczniowie zapoznali się ze 
sposobami wysyłania pieniędzy 

do drugich osób. 
 



26.11.2013 – kl. VI i II 

29.11.2013   
Andrzejki szkolne 

27.11.2013 
 Jesteśmy przyjaciółmi SKO 

plastyka kl. IV i V 

20.02.2014 
Czytamy Brawo Bank  

Dużym zainteresowaniem cieszy się czasopismo 
Brawo Bank. 

Pierwszoklasiści z dużym zaangażowaniem 
rozwiązywali rebusy, krzyżówki i inne zagadki 

oraz kolorowali kolorowanki. 
Zajęcia były okazją nauki poprzez zabawę. 

„Andrzejkowe wróżby z monetami” 



06.02.2014 – kl. VI 

Jesteśmy małymi konsumentami - cykl zajęć ekonomicznych 
Uczniowie  poznali świat finansów w nieco inny sposób. Pomagali TuDu jak rozważnie wydawać pieniądze   

i w jaki sposób można je oszczędzać. 
Czy dzieci znają wartość pieniądza, potrafią rozważnie wydawać pieniądze i umieją oszczędzać?                

Czy rozumieją procesy ekonomiczne i potrafią właściwie zarządzać własnymi pieniędzmi? 
Na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź dzięki grze „Mały konsument”. 

Świetnie bawiąc się, zdobywają podstawową wiedzę ekonomiczną. 
Poprzez własne wirtualne doświadczenia przyswajają wiedzę na temat tego, skąd biorą się pieniądze,        

w jaki sposób zdobywa się różne dobra oraz na czym polega oszczędzanie. 

10.02.2014 – kl. IV 

06.02.2014 – kl. III 07.02.2014 – kl. II 

07.02.2014 – kl. V 



07.02.2014 
„Witaj w świecie małego konsumenta” 

Uczniowie klasy II świetnie radzą sobie już z obliczeniami pieniężnymi.  
Na zajęciach rozwijających z matematyki rozwiązywali zadania dotyczące 
pieniędzy. Doskonale radzili sobie z ich rozwiązaniem, znają także polskie 

monety i banknoty. Na zajęciach wykorzystano szablony monet i banknotów. 

20.02.2014 
Czytamy „Brawo Bank” 

Trzecioklasiści byli zafascynowani pracą z Poradnikami ekonomicznymi i Brawo Bank. Jednych urzekły 
artykuły i ciekawostki, inni zajęli się rozwiązywaniem labiryntów, rebusów i krzyżówek. 

  

Wpisy na blogu związane z edukacją finansową 
22.11.2013  - Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotów. 
26.02.2014  - Polskie banknoty i ich zabezpieczenia. 
19.03.2014  - Słownik finansowy, czyli ekonomia dla dzieci. 
03.04.2014  - Informacja o wprowadzeniu do obiegu przez NBP zmodernizowanych banknotów 
07.04.2014  - Powtórka z pojęć bankowych. 

Zajęcia były okazją 
nauki poprzez zabawę. 

Każdy otrzymał 
egzemplarz na 

własność. Liczymy, że 
wspólnie z rodzicami, 

rodzeństwem 
przeanalizowali                     
i zapoznali się z 

pozostałymi artykułami. 



Wycieczka do Narodowego Banku w Rzeszowie 

20.11.2013  
Grupa 43 uczniów - aktywnych SKO-wiczów zwiedziła Narodowy Bank Polski podczas jego Dni Otwartych. 

Uczniowie mogli dotknąć 12,5 kg sztabę złota; zobaczyć wystawę numizmatyczno 
- filatelistyczną "Żubr i inne zwierzęta chronione” oraz wybijanie  żetonów, które 
każdy otrzymał na pamiątkę; wymienić monety ze stopu Nordic Gold; obejrzeć 
wystawę poświęconą bankowości centralnej, a także potrenować celowanie na 

symulatorze strzeleckim. 



Uczniowie wykonali  
kartki bożonarodzeniowe         

i wielkanocne,  
które wysłali chorym dzieciom  
z Podkarpackiego Hospicjum 

życząc im  
przede wszystkim pokoju 

ducha i wytrwałości.  
17.12.2011 

11.04.2014   

W imieniu rodziców dzieci - podopiecznych 
Fundacji Zespół Podkarpackiego Hospicjum dla 

Dzieci przekazał  w styczniu i w kwietniu 
serdeczne podziękowanie dla Dyrekcji, Grona 
Pedagogicznego, Rodziców oraz Uczniom za 

przekazanie przepięknych kartek i listów, które 
sprawiły dużo radości całym rodzinom. 

"Najpiękniejsze rzeczy na świecie, są jak szept ...  
Nie można ich zobaczyć, ani dotknąć ... 

 Muszą zostać wysłuchane przez serce ..." 

 

Pamiętamy o chorych dzieciach 

Nasi uczniowie pamiętają również o chorych z najbliższego otoczenia.                               
W dniu 15.10 i 23.10.2013 na blogu SKO uczennice wykonały specjalny wpis dla chorej 

koleżanki Wiolki, aktywnej w ubiegłym roku SKO-wiczce, pozdrawiając ją i życząc jej 
szybkiego powrotu do zdrowia. 

http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-lipnica/pozdrowienia-dla-kolezanki-wioletki 
http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-lipnica/wpis-dla-kolezanki-wiolki 
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BOŻE NARODZENIE 2013 

Stroiki Świąteczne,  
które są wytworami uczniów 

wręczono pracownikom szkoły.  

Koszyczki z pisankami promujące SKO i PKO BP 
wykonane przez uczniów, przekazano 

pracownikom szkoły z życzeniami:  
WESOŁEGO ALLELUJA!!! 

WIELKANOC 2014 

 

Świąteczne życzenia … 
 

Samodzielnie wykonane  
stroiki świąteczne  

zostały wręczone pracownikom 
 PKO BP w  Kolbuszowej.  



20.12.2013 
Wielkie podliczanie 

Zebraliśmy 203,01 zł 

29.02.2012 
Udział w akcji "Pomóż i Ty”. 
Tegoroczna akcja stawiała za 

cel pomoc 22 – letniej 
Justynie Niedziałek, która w 

wyniku nieszczęśliwego 
wypadku straciła palce 
prawej dłoni. Do akcji 

włączyło się 33 uczniów. 
Dzieci kupowały cegiełki za 

symboliczną złotówkę.  
Zebraną kwotę 119,50 zł 

wpłacono na konto 
Fundacji. 

 

AKCJE   CHARYTATYWNE  
 

Zbieramy znaczki - MISJOM pomagamy 
I przesyłka do Redakcji "Posłańca Ducha 

Świętego" w Bydgoszczy (19.12.2013) 
II przesyłka do Referatu Misyjnego Księży 

Werbistów w Pieniężnie (31.03.2014) 
 

Wspomagamy działalność 
Caritas Diecezji Sandomierskiej 
poprzez  zakup: świec „Wigilijne 

dzieło pomocy dzieciom”             
i baranków  wielkanocnych oraz 

wielkopostną jałmużnę dla 
potrzebujących.  

XIV edycja akcji „Góra Grosza 2013” 



20.09.2013  
We wrześniu została ogłoszona w naszej szkole zbiórka surowców wtórnych.  

Zbieraliśmy makulaturę, puszki aluminiowe, butelki szklane. 
Akcja trwa cały rok szkolny. 

4.10.2013    
Za sprzedane surowce wtórne   
uzyskujemy dochód 119,10 zł 

8.05.2014 
Ze sprzedaży surowców 
wtórnych  uzyskujemy 

dochód  47,75 zł 
Zebrana makulatura 

zostanie sprzedana na 
koniec roku szkolnego. 

  
 

 

Akcje zarobkowe 

10.02.2014 
Dochód ze sprzedaży serduszek 

walentynkowych  –  34 zł 

28. 05.2014 
Dochód ze sklepiku – 1 401,43 zł 



Wszyscy  uczniowie naszej szkoły  wiedzą, że 
ochrona przyrody zaczyna się w codziennym 

życiu każdego z nas i dlatego: 
- zmniejszamy ilość odpadów i je sortujemy, 
- oszczędzamy wodę,  energię,  papier, gaz,  
- nie używamy detergentów w nadmiarze, 

- nie zaśmiecamy środowiska. 

 

Działania z zakresu ekologii 

Przez cały rok szkolny uczniowie przynoszą zużyte baterie, płyty CD, DVD i wrzucają je do 
odpowiednich pojemników. 

Nasi SKO-wiczowie systematycznie pogłębiają swoją wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska nie 
tylko w czasie  lekcji, ale także na zajęciach dodatkowych, rozwijających poprzez udział w różnorodnych 

konkursach. 13 XII 2013 uczennica klasy III zajęła I miejsce w I Wojewódzkim Konkursie Wiedzy 
Ekologicznej "ABC Ekologii" klas III , a 6 III 2014 uczniowie klasy III wzięli udział w XI edycji Konkursu  

„Eko-Planeta”. W maju uczniowie wykonali prace plastyczne na Wojewódzki Konkurs „Mój ekologiczny 
świat …”- uczennice z kl. 0 i IV uzyskały tytuł Laureata. 

Jestem przyjacielem przyrody – logo wykonane przez uczniów kl. IV – V na lekcji plastyki 



Na prośbę rodziców chorej Amelki z Wilczej Woli chętnie 
kontynuowaliśmy zbiórkę nakrętek. Akcja została ogłoszona we 

wrześniu i trwa cały rok szkolny. Uczniowie liczą je i przynoszą do 
szkoły, a później przesypują do worków. Na tablicy SU zamieszczana 

jest lista z aktualizowaną ilością przyniesionych zakrętek . 

Łącznie uzbierano   
56 717 zakrętek. 

Przekazano je 
czterokrotnie  

rodzicom chorej 
 Amelki, a tych,  

którzy aktywnie włączali 
się w akcję nagrodzono 
dyplomami, nagrodami  

i gadżetami PKO BP.  

 

CAŁOROCZNA ZBIÓRKA NAKRĘTEK DLA AMELKI 
 

27.05.2014 

6.02.2014 
 wręczenie podziękowań 

Kl. 0 - 13 504 
Kl. III - 13 225 
Kl. V - 7 453 
KL. II - 6 816  
Kl. IV - 6 524 

Kl. VI – 4734, Kl. I - 1 876 



 

Właściwie gospodarujemy oszczędnościami!!!  
 

Członkowie SKO częściowo przeznaczają swoje 
oszczędności na wyjazdy edukacyjne i wycieczki 

organizowane przez szkołę.  
Uczestniczą także na terenie szkoły w pozalekcyjnych 

zajęciach tanecznych i nauki gry na gitarze.   
Uczą się pływać podczas zorganizowanych przez szkołę 

wyjazdów na basen. 

20.09.2013 
Huta Komorowska 

19.10.2013 
Święty Krzyż 

20.11.2013 
Wyjazd naszych 

aktywnych SKO-wiczów 
do Centrum Zabaw        

i Rozrywki "Fantazja" 

17.12.2013 
Sandomierz 

24.09.2013 Nowa Dęba na 
film w 3D "Rycerz Blaszka 

Pogromca smoków " 22-24.12.2013 Tatry 



22.01.2014 
Teatr „Maska” w Rzeszowie na 
spektakl Maliny Prześlugi pt. 

„Bleee…” 

W dniu 26 II 2014 wszyscy 
uczniowie naszej szkoły oraz 

niektórzy rodzice zgromadzili się na 
sali gimnastycznej, aby oglądać 

widowisko zaprezentowane przez 
artystów z cyrku "Szok".  

14 III 2014  
Grupa "Zaelektryzowani" 

przedstawiła naszym uczniom 
niecodzienną lekcję przyrody.  

30 IV2014 uczniowie klas 0 – 6 
obejrzeli występ profilaktyczno 

– edukacyjny na temat 
zagrożeń wynikających z 

uzależnienia od nowoczesnych 
technologii „W krainie bajtów”. 

Organizowanie wycieczek ma na celu propagowanie wśród dzieci 
aktywnego stylu życia i właściwego zagospodarowania czasu 
wolnego. Część wyjazdów dofinansowała gmina. Pieniądze 

zaoszczędzone na kosztach wycieczek i organizowaniu występów 
w szkole uczniowie przeznaczali na zasilenie swoich kont SKO. 

13 III 2014 
Tuchów - Stróże 

18 II 2014 MDK w Nowej Dębie 
na przedstawienie „Na Zielonym 

Wzgórzu” 



26 IX 2013 - spotkanie ze świadkiem wydarzeń  z czasów II wojny światowej, 
24 X 2013 - Jubileusz 150 - lecia szkoły, 14 II 2014 - Poczta Walentynkowa, 
9 XII 2013 - Spotkanie z Mikołajem, 22 XII 2014 - Spotkania Opłatkowe w szkole, 
23 III  2013 - pomoc przy dekoracji kościoła parafialnego z okazji  Świąt Bożego  
Narodzenia i Wielkiej Nocy: ubranie choinki „Drzewka miłości” oraz Grobu Pańskiego, 
21 I 2014 - Dzień Babci i Dziadka połączony z Jasełkami "ŚPIEWAJ I TAŃCZ ZIEMIO    
                                                                                      CAŁA DLA JEZUSA”, 
12 I 2014 - Jasełka Misyjne w kościele parafialnym, 
29 IV 2014 - Promowanie PKO BP i naszego SKO podczas I Gminnego Konkursu    
   Matematyczno – Ekonomicznego:  montaż słowno - muzyczny  „SKO w wierszu      
   i piosence”,  prelekcja dyrektora Banku PKO BP, prezentacja multimedialna bloga   
   i materiałów edukacyjnych ze strony pkobp.pl oraz czasopism i innych materiałów, 
II połowa maja – przygotowania do organizacji Dnia Rodziny, który odbędzie się 2 VI. 

 

Działania na rzecz lokalnej społeczności i promocja SKO  
 

 
Finansowanie z wypracowanych i pozyskanych przez SKO pieniędzy: nagród na konkursy SKO;    
    pokrywanie kosztów związanych  m. in. z zakupem karty pamięci,  przejazdami  uczniów na konkursy,  
    organizowanie imprez szkolnych itp. 
Promowanie szkoły poprzez aktywne prowadzenie bloga SKO – 270 wpisów. 
Porządkowanie miejsc pamięci narodowej w naszej wsi. 
Całoroczna  - bardzo owocna współpraca z pracownikami Banku PKO BP w Kolbuszowej. 
Organizowanie różnych uroczystości, imprez szkolnych i podejmowanie innych działań: 

Promowanie bloga oraz działań SKO    
na stronie internetowej szkoły  

http://splipnica.pl/splipnica/index.php?
option=com_content&view=category&l

ayout=blog&id=49&Itemid=146 

http://splipnica.pl/splipnica/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=49&Itemid=146
http://splipnica.pl/splipnica/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=49&Itemid=146
http://splipnica.pl/splipnica/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=49&Itemid=146

