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Szkolna Kasa Oszczędności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Laskowej 

działa pod patronatem

Banku Spółdzielczego w Limanowej



SKO START
• Jak co roku w październiku rozpoczęła swoją działalność Szkolna Kasa Oszczędności

• Uczniowie otrzymali nowe książeczki i mogli rozpocząć swoją przygodę z 

oszczędzaniem

• Opiekunem SKO jest p. M. Mąka

• W klasie 1b oszczędności zbiera również wychowawca p. G. Gutowicz

• Członkiem SKO może być każdy uczeń naszej szkoły

• Dla systematycznie oszczędzających uczniów pod koniec roku szkolnego odbędzie się 

wycieczka niespodzianka 

• W trakcie roku zostaną zorganizowane konkursy dla najmłodszych członków SKO



PIERWSZAKI CZŁONKAMI SKO

• W październiku uczniowie klas pierwszych wzięli udział w uroczystym ślubowaniu

• Uczniowie otrzymali swoje pierwsze książeczki SKO a także drobne upominki od Banku 

Spółdzielczego w Limanowej

• Od tej pory pierwszoklasiści są pełnoprawnymi członkami Szkolnej Kasy Oszczędności



KONKURS ŚWINKOWY DLA 
PIERWSZAKÓW

• Cały rok uczniowie 1-wszych klas, którzy są członkami SKO biorą udział w konkursie na 

największą ilość zebranych świnek w swoich książeczkach: 10 zł = 1 świnka

• Rozstrzygniecie konkursu nastąpi na apelu podsumowującym działalność SKO



OSZCZĘDNA KLASA

• Uczniowie klas 1-3 bardzo chętnie oszczędzają swoje pieniądze, wpłacając je na 

książeczki SKO

• Klasa 3b jest najlepiej oszczędzającą klasą w szkole !!!

• Najlepiej oszczędzającymi uczniami są:

 Szymon Kotlarz –klasa 6a

 Marta Surdziel –klasa 3b

 Kinga Lupa –klasa 3b

 Agata Mrózek –klasa 3a

 Dawid Strzelecki – klasa 1a



MILIONERZY SKO
• Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w grze „MILIONERZY SKO”

• Za pomocą stworzonej przez opiekuna SKO grze uczniowie poczuli się jak w 

prawdziwym teleturnieju Milionerzy

• Uczniowie w parach rywalizowali o wirtualne pieniądze i nagrody rzeczowe 

ufundowane przez BS w Limanowej



Gra Milionerzy SKO dostępna na
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=7
15742



Konkurs SKO: 
„Dlaczego oszczędzam w SKO w Banku Spółdzielczym 

w Limanowej”

• Konkurs polegał na wykonaniu: plakatu, wiersza lub opowiadania na temat : 

„Dlaczego oszczędzam w SKO w banku Spółdzielczym w Limanowej”



Etap szkolny:
Wyróżniona praca Weroniki Prajsnar

uczennicy klasy 2a



Etap szkolny:
Wyróżniona praca Krystiana Kożucha 

ucznia klasy 3a



Etap szkolny:
Wyróżniona praca Agaty Mrózek

uczennicy klasy 3a



Etap szkolny:
Wyróżniony wiersz Bartłomieja Frączka ucznia 

klasy 2a



Etap szkolny:
Wyróżniony wiersz Małgorzaty Stanisławczyk uczennicy 

klasy 1a



Etap szkolny:
Wyróżniony wiersz Klaudii Michury uczennicy klasy 6a



Wyróżnione  prace uczniów będą reprezentować 
naszą szkołę na  dalszym etapie konkursu SKO



WKRÓTCE NAS CZEKA…..

• Finał konkursu SKO w banku Spółdzielczym w Limanowej

• Apel podsumowujący całoroczną działalność SKO

• Wręczenie nagród dla najaktywniejszych członków SKO

• Wycieczka nagrodowa dla systematycznie oszczędzających 

uczniów


