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SKO - START!  

 

We wrześniu Szkolna Kasa Oszczędności pod patronatem Banku Spółdzielczego wznowiła 

swoją działalność. Każdy członek SKO otrzymał nową książeczkę, a także drobny upominek. 

Do Szkolnej Kasy Oszczędności należy około 150 uczniów naszej szkoły. Zapraszam 

wszystkich uczniów, którzy chcą oszczędzać i należeć do grona członków SKO!!! 

 

 

NOWI CZŁONKOWIE SKO!  

 

Zgodnie z tradycją podczas ślubowania dzieci klas pierwszych zostały przyjęte do Szkolnej 

Kasy Oszczędności. 40-stu nowych członków otrzymało swoje pierwsze książeczki, a także 

drobne gadżety ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej pod patronatem którego 

działa SKO. Od tej pory pierwszaki również mogą oszczędzać w SKO!!! 

 

 

TALENTOWISKO - czyli talenty dodajemy, mnożymy, potęgujemy!  

 

W tym roku SKO przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „DZIŚ 

OSZCZĘDZAM W SKO, JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. Talenty dodajemy”  

w ramach Programu TalentowiSKO. Oprócz standardowych działań SKO, przeprowadzony 

będzie turniej wiedzy o oszczędzaniu oraz zbiórka pieniędzy na określony cel. Ponadto 

uczniowie przygotują i zaprezentują na forum szkoły przedstawienie, opowiadające o idei 

przedsiębiorczości, talentach i wspólnej pracy. 

 

 

 



APEL SKO 

 

  

 

W dniu 4 listopada br. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem Banku 

Spółdzielczego w Limanowej p. Lidią Bugajską. Na apelu, w którym wzięli udział uczniowie 

klas 1-6 przybliżono wiedzę na temat programu edukacyjnego TalentowiSKO. Pokrótce 

zostały omówione konkursy w ramach poszczególnych grup wiekowych, a także 

przeprowadzono quiz z nagrodami. Nasza szkoła może już się pochwalić wizytówką i 

aktywnym blogiem na portalu internetowym TalentowiSKO. 

 

 

GRA „ŁOWCY SKARBÓW SKO” NA PLATFORMIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  

 

  

 

Ruszyła kolejna edycja gry „Łowcy skarbów SKO” przygotowanej przez BS w Limanowej 

dla szkół oszczędzających w SKO. Gra polega na handlowaniu wirtualnymi towarami i 

budowaniu międzyplanetarnego imperium. Najlepsi gracze, którzy zdobędą największą ilość 

punktów/pieniędzy zostaną nagrodzeni przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Szczegółowe 

zasady i informacje znajdują się na stronie banku i opiekuna SKO. 

 

 

 

 

http://www.bs.limanowa.pl/fileadmin/sko_konkursy/5_Regulamin.SKO_Lowcy..prz.kosmiczna.pdf


ZIMOWY OBRAZEK Z LOGO SKO  

 

23 stycznia podczas apelu podsumowującego osiągnięcia uczniów klas I-III odbyło się 

rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt: „Zimowy obrazek z logo SKO”. Nie sposób było 

wyłonić zwycięzców, dlatego autorzy wszystkich prac zostali nagrodzeni upominkami 

ufundowanymi przez BS. Wykonane prace przez długi czas zdobiły gazetkę SKO na świetlicy 

szkolnej. Nagrodzeni uczniowie to: Ania Sławęta-1a, Martyna Załubska-1a, Brygida 

Jędrzejek-1a, Martyna Daniel-2b, Karolina Frączek-3b, Emil Dziedzic-2b. Wszystkim 

serdecznie gratulujemy! 

 

 

TURNIEJ WIEDZY O OSZCZĘDZANIU „OMNIBUS SKO”  

 

30 stycznia podczas zabawy choinkowej dzieci młodszych klas uczestniczyły w turnieju 

wiedzy o oszczędzaniu „Omnibus SKO”. W zmaganiach wzięły udział trzyosobowe drużyny 

z klas drugich i trzecich. Na uczniów czekały różnorakie konkurencje i zadania w 

poszczególnych kategoriach: SKO, Waluty, Zadania matematyczne, Misz-Masz. Największą 

popularnością cieszyły się pytania i zadania ukryte w balonach. Podczas konkursu dzieci 

zaprezentowały również wcześniej przygotowane projekty banknotów z logo SKO. Radości i 

emocjom podczas zabawy nie było końca. Reprezentanci klas bardzo dobrze przygotowali się 

do konkursu i świetnie radzili sobie z odpowiedziami. Największą ilość punktów, a tym 

samym tytuł Mistrza, otrzymała drużyna klasy 3b w składzie: Aleksandra Lupa, Karolina 

Frączek, Basia Pławecka. Na wszystkich uczestników turnieju czekały upominki i nagrody 

ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej i Spółdzielnię Uczniowską. Wszystkim 

zawodnikom gratuluję odwagi i wiedzy.  

Magdalena Mąka 

 

 

PROJEKT BANKNOTU Z LOGO SKO  

 

Podczas Turnieju wiedzy o oszczędzaniu poszczególne drużyny mogły zaprezentować swoje 

projekty banknotów z logo SKO. Wszystkie prace pięknie się prezentowały i zachwycały 

pomysłem oraz jakością wykonania. Na szczególne wyróżnienie zasługuje projekt banknotu 

przygotowanego przez uczennice klasy 2a: Marcelinę Gawron i Klaudię Michurę. Już po 

feriach banknoty SKO będzie można oglądać na gazetce ściennej. Wszystkim małym 

projektantom gratuluję.  

Magdalena Mąka 

 

 



PRZEDSTAWIENIE EDUKACYJNE SKO !  

 

9 kwietnia uczniowie klasy 4a przygotowali i zaprezentowali swoim młodszym kolegom 

krótkie przedstawienie edukacyjne pt: „Co i dlaczego warto oszczędzać?” Celem 

przedstawienia było uświadomienie dzieciom klas 0-III, że oszczędzać naprawdę warto i 

trzeba. Podczas tego spektaklu dzieci dowiedziały się, że oszczędzamy nie tylko pieniądze, 

ale także wodę, energię i środowisko naturalne. Wszyscy uczniowie mogli się przekonać, że 

oszczędzanie nie jest takie trudne i każdy może się tego nauczyć. Pod koniec projektu 

uczniowie klasy 4a zachęcali także do oszczędzania w naszym SKO. Najaktywniejsi 

widzowie zostali nagrodzeni drobnymi gadżetami. 

 

 

CAŁA SZKOŁA OSZCZĘDZA!  

 

Nasza szkoła to miejsce, gdzie dzieci nie tylko zdobywają wiedzę, poszerzają swoje 

horyzonty, rozwijają zdolności, ale także uczą się oszczędzania w szerokim tego słowa 

znaczeniu. Po pierwsze uczniowie oszczędzają pieniążki, wpłacając je systematycznie na 

książeczki SKO. Oszczędzaniem jest także zbiórka plastikowych nakrętek oraz puszek 

aluminiowych. W naszej szkole są także wyznaczone miejsca, gdzie możemy składać zużyte 

baterie. Wszystkie te działania sprawiają, że dbamy o środowisko naturalne. Cały rok dzieci i 

ich rodzice chętnie przyłączają się do tych inicjatyw, dzięki czemu możemy powiedzieć, że 

uczniowie naszej szkoły wiedzą, iż oszczędzać warto. 

 

 

NAJAKTYWNIEJSZY W SKO!!! !  

 

Od wielu lat SKO w naszej szkole działa bardzo prężnie. Uczniowie chętnie i systematycznie 

oszczędzają pieniądze, wpłacając je na książeczki. Jednak wśród przeszło 150 członków SKO 

jeden uczeń zasługuje na szczególne wyróżnienie i tytuł najaktywniejszego  

i najsystematyczniejszego członka SKO. Jest to uczeń klasy 1b Teodor Kożuch, który 

codziennie wpłaca 10 zł. Dzięki temu udało mu się już zapełnić trzy książeczki. Teodorowi 

gratulujemy wytrwałości i systematyczności! 
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