
SKO 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI  
 

ROK 2012/2013 

 

 

„SKO LASKOWA – NAJLEPSZĄ SZKOŁĄ W OSZCZĘDZANIU W 2012 ROKU” 

 

Od 2 lat SKO w naszej szkole działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej. Do Szkolnej 

Kasy Oszczędności może należeć każdy uczeń, który chce gromadzić swoje oszczędności na książeczce 

SKO.Do SKO należy 137 uczniów Szkoły Podstawowej i 12 gimnazjalistów. Opiekunem SKO jest p. 

Magdalena Mąka. 

 

WYDARZENIA I KONKURSY SKO 

 

SKO-START!!!  

 

We wrześniu SKO rozpoczęło swoją działalność. Każdy członek Szkolnej Kasy Oszczędności otrzymał 

nową książeczkę, a także upominki na dobry start. 

 

PRZYJĘCIE PIERWSZOKLASISTÓW DO SKO  

 

Podczas ślubowania pierwszych klas uczniowie zostali uroczyście przyjęci do grona członków SKO. 

Dzieci otrzymały swoje pierwsze książeczki oszczędnościowe, a także upominki ufundowane przez 

Bank Spółdzielczy w Limanowej. Od tej pory pierwszaki też już mogą oszczędzać i wpłacać pieniążki 

na książeczki SKO. 

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA  

 

W październiku został ogłoszony konkurs na najlepiej oszczędzającego ucznia. Konkurs jest 

odpowiedzią na ogólnopolską akcję pod hasłem : „Październik miesiącem oszczędzania”. Uczniowie 

bardzo chętnie włączyli się w idee oszczędności, gromadząc swoje pieniążki na książeczkach SKO. Jak 

się później okazało, najlepiej oszczędzającymi uczniami zostali : Roksana Strzelecka (2a), Bartosz Tajs 

(2a), Dawid Kulig (3b), Dominika Chełmecka (5b), Michał Kaja (6a), Franek Kotlarz (2a), Szymon 



Kotlarz (2a), Michał Zelek (2a), Wiktoria Paruch (3b), Joanna Pławecka (2a), Krzysztof Jędrzejek (2a). 

Uczniowie Ci zostali wyróżnieni na apelu, nagrodzeni brawami i upominkami ufundowanymi przez 

Bank Spółdzielczy w Limanowej, pod patronatem którego w Laskowskiej szkole bardzo prężnie działa 

SKO. 

 

LISTOPADOWY KONKURS  

 

„Oszczędzaj-wpłacaj-naklejaj-wygrywaj”- to hasło nowego konkursu SKO. Konkurs trwa od listopada 

do końca roku szkolnego. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do wytrwałego oszczędzania. Każdy 

uczeń, który zaoszczędzi 10 złotych, otrzymuje świnkę naklejkę. Gdy uda się uzbierać 20 naklejek 

świnek, uczeń zostaje nagrodzony drobnym upominkiem. Już teraz konkurs cieszy się bardzo dużym 

zainteresowaniem wśród najmłodszych członków SKO. Wszystkim życzę wytrwałości w oszczędzaniu. 

 

NIE ZWALNIAJ KROKU-OSZCZĘDZAJ W NOWYM ROKU  

 

Takim to hasłem został przywitany nowy rok w Szkolnej Kasie Oszczędności. Na dobry początek 

nowego roku zostały zorganizowane konkursy: wykreślanka rebusowa i łamigłówka matematyczna - 

Sudoku. 5 pierwszych osób, które prawidłowo rozwiązały zadania znajdujące się na gazetce SKO, 

zostało nagrodzonych upominkami ufundowanymi przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Rebusowe 

hasło to oczywiście : „Oszczędzaj w SKO”!  

Zwycięzcami konkursu zostali:  

Natalia Frączek kl. 6b  

Gabrysia Nowak kl. 6b  

Madzia Tajs kl. 3b  

Szymon Jędrzejek kl. 3b  

Małgosia Dominik kl. 4a.  

Zwycięzcom gratuluję !!! 

 

 

ŁOWCY SKARBÓW SKO- INNOWACYJNA GRA EDUKACYJNA  

 

Już dziś każdy uczeń może zostać łowcą skarbów SKO, wystarczy że zaloguje się na 

stroniewww.bs.limanowa.pl. Graj na platformie, kupuj i sprzedawaj wirtualne towary. Zacznij zabawę 

i wygrywaj super nagrody. Dla najlepszych graczy czekają klocki LEGO. Wszystkim graczom życzę 

powodzenia!!! 

 

 

 

 

http://www.bs.limanowa.pl/


UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY LAUREATAMI PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU „ŁOWCY SKARBÓW 

SKO”  

 

Od połowy stycznia uczniowie naszej szkoły mogą brać udział w interaktywnej grze SKO „Łowcy 

Skarbów”. Co dwa tygodnie najlepsi gracze zostają nagrodzeni zestawami klocków Lego. Już dziś 

możemy się pochwalić, że zwycięzcami pierwszego etapu konkursu zostali  

Wiktoria Papież z kl. 3b i Janek Papież z kl. 2a.  

Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym graczom życzymy wytrwałości i szczęścia w grze. 

 

 

WIELKANOCNA SKARBONKA SKO 

 

 

 

W okresie przedświątecznym został zorganizowany konkurs dla najmłodszych członków SKO. 

Zadaniem uczniów było wykonanie wielkanocnej skarbonki. Dzieci przygotowując swoje skarbonki 

wykazały się bardzo dużą pomysłowością. Ich dzieła mogliśmy oglądać przez dwa tygodnie na 

wystawie w szkolnej świetlicy.  

Skarbonki wykonali:  

Klaudia Michura –kl. 1a  

Konrad Matras –kl.1a  

Roksana Strzelecka –kl. 2a  

Maks Tokarczyk –kl.2a  

Ola Lupa –kl.2b  

Kasia Kraska- kl.3c  

Emilka Leśniak- kl.3c  

Szymon Janiczek- kl.3c  

Dawid Janiczek –kl.3c  

Gosia Dominik –kl. 4a  



Wszystkie prace zostały nagrodzone upominkami ufundowanymi przez BS w Limanowej. Małym 

artystom serdecznie gratuluję!  

mgr Magdalena Mąka 

 

 

FINAŁ KONKURSU SKO!!! 

 

7 czerwca 2013 r. w Limanowskim Domu Kultury odbyło się zakończenie konkursu „Łowcy skarbów 

SKO”. Podczas uroczystego finału nagrodzono laureatów interaktywnej gry. Wśród 27 najlepszych 

graczy znaleźli się również uczniowie naszej szkoły: Wiktoria Papież  

z kl. 3 „b” oraz Janek Papież z kl. 2 „a”. Uczniowie Ci zostali nagrodzeni zestawami klocków Lego. 

Zwycięzcom gratulujemy!!!  

    

 

WYCIECZKA NAGRODOWA SKO 

 

10 czerwca 2013r. odbyła się wycieczka nagrodowa dla systematycznie oszczędzających członków 

SKO. W tym roku 45 uczniów z klas 1-5 pojechało do Parku Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia w 

Inwałdzie. Na miejscu nie zabrakło atrakcji: ścieżka edukacyjna z przewodnikiem, zwiedzanie Jaskini 

Tajemnic czy też poznanie mieszkańców Dinolandii. Dla wszystkich przygotowana została kiełbaska z 

grilla, a także możliwość zabaw i gier na placu zabaw. Wszystkim uczestnikom wycieczki przez cały 

czas dopisywały znakomite humory.  

 

    

   

 

 

Opiekun SKO  

Magdalena Mąka  
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