DZIAŁALNOŚĆ SKO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016:

SKO WYSTARTOWAŁO!
W październiku SKO pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej po raz kolejny
wznowiło swoją działalność w naszej szkole. Swoje oszczędności uczniowie mogą
wpłacać podczas przerw u opiekuna SKO p. Magdaleny Mąka.
Dlaczego warto oszczędzać?
SKO uczy dzieci:
· odpowiedzialnego i mądrego dysponowania pieniędzmi,
· pozytywnego spojrzenia na oszczędzanie,
· przeznaczania pieniędzy na konkretny cel,
· racjonalnego i systematycznego zarządzania finansami,
· zasad funkcjonowania instytucji bankowej i rachunku bankowego.
Taka wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów w dzieciństwie będą procentować
w ich dorosłym życiu.
PIERWSZAKI CZŁONKAMI SKO!
7 października podczas ślubowania, dzieci klas pierwszych zostały przyjęte do grona
członków Szkolnej Kasy Oszczędności. Uczniowie otrzymali swoje pierwsze książeczki,
odblaski a także drobne gadżety ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Od
tej pory pierwszaki również mogą oszczędzać w SKO- do czego ich bardzo zachęcamy

WYCIECZKA SKO
4 marca 2016r. członkowie SKO uczestniczyli w wycieczce nagrodowej dla
systematycznie oszczędzających uczniów w roku szkolnym 2014/2015. 57 uczniów
z klas II-VI wraz z opiekunami udało się do Limanowskiego Domu Kultury, gdzie
obejrzeli animowany film pt.: „ Zwierzogród”. Po seansie uczniowie udali się z wizytą
do Banku Spółdzielczego w Limanowej pod patronatem którego działa nasze szkolne
SKO. Zwiedzanie instytucji jaką jest bank okazało się bardzo interesujące. Uczniowie
mogli z bliska przyjrzeć się pracy bankowca i zgłębić tajniki wiedzy z zakresu produktów
i usług bankowych. Największą atrakcją okazał się jednak fotel Pana Prezesa.

FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO SKO
10 czerwca 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej odbyło się uroczyste
zakończenie konkursu plastycznego „Spełniam marzenia dzięki SKO w Banku
Spółdzielczym w Limanowej”. W tym roku oprócz popularyzacji działalności SKO
w szkołach, przedmiotem konkursu było również wykonanie przez uczniów pracy
plastycznej, przedstawiającej sposób realizacji marzeń, które wyznaczało hasło
konkursu. Wśród zwycięzców znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. Nagrodę
czwartego stopnia- portfel, zdobyły Agatka Mrózek z klasy 1a, a także Patrycja Janas
z klasy 1b. Nagrodę drugiego stopnia- słuchawki sony, zdobyła Joasia Stanisławczyk
z klasy 1b. Małym artystkom serdecznie gratulujemy!
Wystawę prac będzie można obejrzeć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej,
Przy ul. M.B. Bolesnej 13, do dnia 17 czerwca 2016r. na którą organizatorzy serdecznie
zapraszają!

Apel SKO
17 czerwca odbył się Apel podsumowujący całoroczną działalność SKO. W tym dniu
zostały wręczone drobne upominki dla członków SKO. Wśród nagrodzonych znaleźli się
uczniowie klas pierwszych którzy brali udział w całorocznym konkursie naklejek świnek.
Z każdej klasy wyłoniono również najlepiej oszczędzających uczniów. Wręczono także
nagrody wyróżnienia za konkurs plastyczny „ Spełniam marzenia dzięki SKO..” Na
szczególne wyróżnienie za całoroczny wkład zasługuje klasa 1a oraz 1b.
Zwycięzcom gratuluję i zapraszam do oszczędzania w kolejnym roku.

