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Nagroda III 
stopnia 

w Etapie 
Regionalnym 
Konkursu dla 

Szkolnych Kas 
Oszczędności
rok szkolny 
2016/2017

Jesteśmy szkołą z ponad 100 – letnią tradycją. Nasza szkoła 
znajduje się w Natolinie koło Radomia.  Uczęszcza do niej 
322 uczniów. W lutym 2013 roku postanowiliśmy założyć 

Szkolną Kasę Oszczędności i rozpocząć przygodę z edukacją 
finansową i oszczędzaniem. Przez siedem lat działalności 

przybywało chętnych. Obecnie do SKO należy 102 uczniów. 
Natomiast od listopada 2016 roku nasze działania można 

oglądać na stronie szkolneblogi.pl. Działamy krótko, ale już 
możemy się pochwalić sukcesami. 

„Mądrym być to wielka 
sztuka, ale dobrym –

jeszcze większa.”
Kornel Makuszyński

Nagroda II 
stopnia 

w Etapie 
Regionalnym 
Konkursu dla 

Szkolnych Kas 
Oszczędności
rok szkolny 
2017/2018

Nagroda III 
stopnia – rok 

szkolny 
2018/2019

W konkursie Blog miesiąca - nagroda grudzień 2017, 
styczeń 2019, wrzesień 2019 

Brązowe odznaki dla 
opiekunek SKO – pani Anny 

Suchowskiej i pani 
Agnieszki Chrzanowskiej 



1. Przygotowanie gazetki 
promującej SKO i stanowisk 
z ulotkami i deklaracjami dla 
dzieci i rodziców –
na rozpoczęcie roku 
szkolnego –3 września 2019 r.

2. Promocja SKO na zebraniach 
z rodzicami – 12-13 września 
2019 r. 

3. Promocja SKO na facebooku –
16 września 2019 r. 

4. Akcja plakatowa – „Szkolny 
Konkurs na plakat promujący 
SKO” - 21 września 2019 r. 

1- 2. Promocja w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 
i w czasie zebrań z rodzicami. 

4. Akcja plakatowa. Aktyw SKO z klasy VI a przygotował  kolorowe plakaty 

i rozwiesił je na korytarzach szkolnych. 

3. Promocja SKO na facebooku



5. Promocja na stronie 
Gminy Jedlnia –
Letnisko – 25 września 
2019 r. 

6.  Przygotowanie akcji 
„słodka promocja SKO” 
– 26 – 27 września 
2019 r. 

7. Zajęcia edukacyjne 
połączone z promocją 
SKO i szkolnego bloga
25 września 2019 r. 

6. Akcja „Słodka promocja” – tak pracuje aktyw z kl. 3 a i 4 a.

5. Promocja na stronie 
Gminy – nagroda III 

stopnia.

7. Zajęcia edukacyjne połączone z promocją SKO.

Pierwsze wpłaty 
naszych SKO –

wiczów.



8. Przygotowanie ulotek 
o szkolnym blogu
i rozdawanie ich 
społeczności szkolnej –
24 – 27 września 
2019 r. 

9. Uczymy się blogowania
i głosowania- 20. 09, 
25.09, 27.09. 2019 r. 

10. Projektujemy plakaty 
promujące SKO 
na zajęciach 
komputerowych. –
16 września 2019 r. 

8. Przygotowanie ulotek 
i rozdawanie ich społeczności 

szkolnej. 

9-10. Blogujemy i promujemy! 
Dzięki promocji 

pozyskaliśmy 33 nowych 
SKO – wiczów! 



13 września –
pierwsze deklaracje 

i książeczki.

12. Dzień Kropki 
z żyrafą Lokatką –

16.09.2019r.

11. Nasi pierwsi SKO –
wicze.

12. Dzień Kropki z żyrafą 
Lokatką. 

13. Sprzątanie Świata 2019 
– akcja ekologiczna 
21.09.2019 r. 

14. Warsztaty edukacyjne 
– „Coś z niczego”

„Nie śmiecimy-
sprzątamy – zmieniamy”

Warsztaty – „Coś z niczego”

Certyfikat 
Uczestnictwa 

w Akcji 
„Sprzątanie 

Świata”



15. Kiermasz z okazji Dnia 
Chłopaka i  promocja 
SKO–27,30.09.2019.

16. Oszczędzamy i na 
wycieczki wyjeżdżamy.

15. Kiermasz i promocja SKO. Uzyskaliśmy kwotę 
607 zł 90 gr.

16. Zaoszczędzone pieniądze w SKO wykorzystujemy na wycieczki: do Centrum 
Zabawy – Hula Park kl. 0- III, IV kasa na Ranczu „San Maryno”, 

klasy III w Warszawie.   

72 000 tys. głosów- na dzień 
30.09. 2019 r. 

Blogujemy w październiku 
kl. III b.



17. Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia –
turniej w kl. 3 a, b –
4.10.2019 r. 

18. Akcja Ogólnopolska –
„Młodsi sprawdzają, 
czy starsi tabliczkę 
mnożenia znają”.

19. Dzień Drzewa – zajęcia 
edukacyjne – „Dlaczego 
należy oszczędzać 
drzewa? – 11.10.2019 r.

17. Turniej tabliczki mnożenia w klasach 
trzecich.

18. Akcja ogólnopolska –
„Młodsi sprawdzają, czy starsi 

tabliczkę mnożenia znają”.

Dzień Drzewa w naszej szkole.

Podziękowanie od 
Klubu Gaja za 
udział w akcji 
„Dzień Drzewa”



20. Zajęcia edukacyjne /4 
godz./z przedstawicielem 
banku –w kl. 1 a, b i 2 a, b 
na temat oszczędzania 
15.10.2019 , 29.10.2019 r.

21. Gala Szkolnych Oscarów 
z okazji Dnia Nauczyciela 
– Oscar dla opiekuna SKO.

22. SKO pomaga zwierzętom ze 
schroniska – „Pomóż im” –
zbiórka karmy.

23.  „Pomagamy zwierzętom 
ze schroniska” –
facebook.com/LigaOchron
yPrzyrodyRadom –
20.10.2019 r.

24.  Ślubowanie klas pierwszych 
i promocja SKO –
30.10.2019 r. 

20. Zajęcia edukacyjne w kl. 1 a i 1 b – „Co to jest bank? 
Na czym polega oszczędzanie?” /po jednej godz. w każdej 

klasie?/

Zajęcia w klasie 
2 a, 2 b. 

21. Gala Oscarowa 2019.

23. Piszą o naszych 
działaniach na Facebooku.

24. Ślubujemy i SKO promujemy!



25. Szkolny konkurs plastyczno –
techniczny „Moja ulubiona 
skarbonka” 1-31.10.2019 r.

26. Wygrywamy nagrodę „Blog
Miesiąca Września!!!!

27. Piszą o nas w Gminnej 
Prasie- Głos Gminy Jedlnia –
Letnisko!! – nr 18.

28. Mamy laureatów w 
Ogólnopolskim Konkursie 
Wakacyjnym – „SKO –wa
kartka  wakacyjna…”

29. Europejski Tydzień 
Kodowania – - promocja 
SKO – 22.10.2019 r.

30. Dotarła do nas nagroda za 
Blog Miesiąca Września –
dyplom i bony podarunkowe 
na kwotę 1000 zł!!! –
26.10.2019 r. 

25. W październiku 
ogłaszamy Szkolny 
Konkurs – „Moja 

ulubiona skarbonka”. 
Napływają pierwsze 

prace!!! 15.10.2019 r. - Hurra!!! 
Mamy nagrodę. Piszą 

o nas w lokalnej prasie!!!

Nagrody za konkurs 
wakacyjny dotarły 

- z Orzysza.

Kodujemy –
promujemy!

Nagroda za blog miesiąca dotarła!!

Dziękujemy!!!!



31. Spotkanie z policjantem –
pogadanki o 
bezpieczeństwie na drodze. 
– 5.11.2019 r. 

32. Wycieczka na skrzyżowanie –
poznajemy zasady ruchu 
pieszych i znaki drogowe –
8.11.2019 r.  

33. Makieta ruchu drogowego  -
kl. 1 b.

34. Zajęcia z bezpieczeństwa w 
kl. 1 a – 5.11.2019 r.

35. Udział w programie Akademia 
Bezpiecznego Puchatka i 
Ogólnopolskim Teście 
Bezpieczeństwa.

36. Akcja znicz – zbieramy znicze 
i wysyłamy na lwowski 
cmentarz.

37. Zajęcia z przedsiębiorczości –
poznajemy polskie monety i 
banknoty 10.11.2019 r.

31. Pogadanki i spotkanie z policjantem, wycieczka na skrzyżowanie. 

33. Makieta ruchu 
drogowego

35. Udział w zajęciach z Akademii Bezpiecznego  Puchatka

Akcja znicz 

37. Zajęcia matematyczne o monetach i oszczędzaniu, projekt monety. 



38. Przygotowanie do Święta 
Niepodległości – wykonanie 
chorągiewek, zajęcia o 
Polsce.  Akademia szkolna. 

39. Nagradzamy 
najaktywniejszych na blogu –
apel szkolny.

40. Apel szkolny –
rozstrzygnięcie konkursu 
„Moja ulubiona skarbonka” –
15.11.2019.

41. Klasa 3 a – klasa na 100 % -
wszyscy należą do SKO. –
nagroda bilety do kina. 

42. Nowi członkowie otrzymują 
karty do swoich kont SKO. 

43. Mikołaj, Lena, Mateusz i Kinga 
z kl. 4 a odbierają nagrody 
za Ogólnopolski Konkurs 
Fotograficzny „SKO – owa 
kartka wakacyjna z motywem 
SKO”.

Przygotowanie do Święta 
Niepodległości

Święto Niepodległości w szkole –
8.11.2019 r. i na stronie gminy.

Oskar, Ola i Zuzia 
najaktywniejsi na blogu

Tytuł „Mistrz 
Systematycznego 
Oszczędzania za 
październik – dla 
Andżeliki kl. 1 a.

40. Dzisiejszy apel był bogaty w nagrody-
nagrodziliśmy najładniejsze skarbonki, klasę na 100%, 

przyjęliśmy nowych SKO – wiczów.  

Nagrody dla Mikołaja, Leny, 
Mateusza i Kingi za 

Ogólnopolski wakacyjny 
konkurs.



44. Nasz SKO – wicz Oliwier
z kl. 1 a na podium – III 
miejsce w Gminnym 
Konkursie „Uzależnia mnie 
tylko sport”. 

45. Dzień Życzliwości i 
Pozdrowień z żyrafą 
Lokatką – 21.11.2019 r.

46. Dzień Kredki z żyrafą 
Lokatką – 23.11.2019 r.  

47. Dzień Głośnego Czytania  
i promocja SKO – nowi 
SKO – wicze odebrali 
nagrody z rąk Pani 
Agnieszki Hajdukiewicz -
Dyrektor Banku PKO BP 
w Radomiu  - 23.11.2019 r.

48. Dzień Pluszowego Misia -
25.11.2019 r. 

49. Akcja „Góra Grosza” –
26.11.2019 – 31.05.2020 r.

50.  Andrzejki z SKO –
30.11.2019 r. 

Nagroda dla Oliwiera informacja na 
stronie gminy.  Dzień Życzliwości 

i Pozdrowień.

Dzień Kredki w kl. 1 a. 

Dzień Głośnego 
czytania z Panią 

dyrektor Banku PKO 
BP O/II Radom.

Dzień Pluszowego Misia

Akcja – „Góra 
Grosza”

Andrzejki u SKO –
wiczów. 



51. Zorganizowaliśmy – Tydzień 
Zdrowia – 26.11-2.12. 
2019 r.

52. Kiermasz andrzejkowy 
przeciągnął się na 
grudniowe dni.

53. Sukces naszych SKO –
wiczów w Regionalnym 
konkursie przyrodniczym 
– 2.12.2019 r.  

54. Kreatywne warsztaty 
z Lego u SKO – wiczów w 
kl. 3a, b – 4.12.2019 r. 

55. Kiermasz mikołajkowy –
5.12.2019 r. 

56. Zajęcia komputerowe –
projektujemy – 5.12.2019

57.  Wykonujemy mikołajkowe 
dekoracje – 4-5.12.2019 

51. Tydzień Zdrowia – spotkanie z pielęgniarką, 
piramida, kanapki, piknik.

Kiermasz po andrzejkach. 

Nasi SKO –wicze zdobywają nagrody w Regionalnym 
Konkursie Przyrodniczym – „Moje spotkania z „Puszczą”

Warsztaty z Lego Kiermasz mikołajkowy – 280 zł.

Na informatyce projektujemy –
Mikołajki żyrafy Lokatki.

Mikołajkowe dekoracje



58.  Oszczędzamy 
i mikołajki w kinie spędzamy 
– 6.12.2019 r.

59. Zakończenie akcji – „Okaż 
im serce” – zbiórka karmy –
zebraliśmy 102 kg karmy.

60. Akcja „okruszek dla ptaka 
nieboraka” – od grudnia do 
marca.

61. Przygotowujemy się do świąt 
i kiermaszu świątecznego. –
grudzień 2019. 

62. Kiermasz bożonarodzeniowy 
– 18-20.12.2019 r. 

63. Świąteczne kodowanie 
u SKO – wiczów w kl. 1 a.

64. Za bony z Empiku kupiliśmy 
3 roboty do zajęć  
edukacyjnych. 

65. Klasowa wigilia i Jasełka –
20.12.2019 r. 

Mikołajki w kinie Helios – „Śnieżna paczka”, 
a w szkole Turniej mikołajkowy.

Hurra! Mamy tytuł– „Mistrz LOP”

Akcja „Pomóż im”. Dokarmiamy ptaki

Przygotowujemy dekoracje świąteczne i ubieramy klasową choinkę.  

Kiermasz 
świąteczny

-
zebraliśmy 
800 zł. 

Świąteczne kodowanie 

Mamy roboty i kodujemy.

Klasowa wigilia
i Jasełka



66. Organizujemy Ogólnopolski 
Konkurs na projekt okładki 
SKO 3.01.2020 r. 

67. Przygotowaliśmy 
okolicznościową jubileuszową 
gazetkę pt. „Historia SKO –
85 lat” – 9.01.2020 r. 

68. Podziękowanie dla naszej 
akcji „Pomóż im” na stronie 
Fundacji Straży Ochrony 
Zwierząt - 8.01.2020 r. 

69. Akcja korki- „Wkręć się 
w pomaganie” – podsumowanie 
styczeń 2020 r.

70. Obchody 85 rocznicy 
powstania SKO. 

71. Komisja konkursowa w 
składzie: Dyrektor Szkoły, 
Przedstawicielka Banku PKO 
BP, nauczyciel plastyki ocenia 
prace i wybiera laureatów 
konkursu. 

Ogłosiliśmy Ogólnopolski Konkurs pod hasłem „Nowa 
okładka do książeczki SKO – na 85 – leie SKO” 

Nowa gazetka

Życzenia 
świąteczne od Pani 
Dyrektor Banku 

z Radomia 
O naszej akcji dla zwierząt piszą na stronie  
https://www.facebook.com/SOZ.Radom

Zbieramy korki 
dla Krzysia –

akcja „Wkręć się 
w pomaganie” 

Uczciliśmy 85 rocznicę powstania SKO!!! 

Uczennice klas trzecich 
na Przeglądzie Kolęd 

i Pastorałek w Radomiu 
https://radom.gosc.pl/gal/

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego 
Konkursu „Nowa okładka książeczki 

SKO na 85 – lesie SKO” przy 
współpracy z Bankiem PKO BP 

II O/Radom

https://www.facebook.com/SOZ.Radom


72. Dzień Bezpiecznego 
Internetu – 8.02.2020 r. i 
Certyfikaty dla dzieci. 

73. Uczniowie klas starszych 
brali udział w projekcie 
„Mądrzy Cyfrowi”.

74. Mamy laureatów w 
regionalnym Konkursie 
Przyrodniczym ‘Mój las” –
14.02.2020. 

75. Zabawa karnawałowa –
sfinansowana po części ze 
środków SKO-24.02.2020r. 

Dzień Bezpiecznego Internetu –zajęcia i konkurs na plakat. 

Certyfikaty dla dzieci.
Mamy laureatów. O sukcesach na facebooku

LOP.

Styczeń -
Kiermasz ciast
i ciasteczek –

23-24.01.2020 r. 
„Słodki czwartek i piątek” – kiermasz ciast i ciasteczek – 1000 zł 

Dzięki SKO – mogliśmy zorganizować wyjazdową zabawę karnawałową. 



76. Spotkania z 
przedstawicielami banku, 
zajęcia edukacyjne. 

77. Dzieci chętnie poznają 
przygody Lokatki i Kuby 
Pieniążka – gazetka 
„Żyrafa Lokatka zachęca 
do czytania”- 13.03.2020.

78. Organizujemy marcowy 
kiermasz z okazji Dnia 
Kobiet  - 9.03.2020 r. 
i bierzemy udział 
w „Konkursie  na 85-lecie 
PKO”. 

79. Oszczędzamy i na wycieczki 
wyruszamy – „Słodka 
Robotka” – 10.03.2020 r.

80. SKO nagradza najlepszych –
apel szkolny – 11.03.2020. 

Nasza szkoła współpracuje z PKO BP  II O/Radom – odbywają się spotkania 
z przedstawicielami banku, zajęcia edukacyjne. Przedstawiciele banku biorą udział 
w różnych uroczystościach szkolnych takich jak.: Ślubowanie klas I, „Cała Polska 
Czyta Dzieciom”. Wspólnie z Bankiem organizujemy konkursy. Bank sponsoruje 
nagrody dla laureatów konkursu. Nagradza najlepszych i najaktywniejszych. 
Od banku dostajemy ciekawe materiały, które wykorzystujemy na zajęciach 

edukacyjnych. 

Materiały są dostępne w kąciku klasowym i bibliotece szkolnej. 

Marcowy kiermasz – 309 zł. 
Wycieczka SKO – wiczów na warsztaty 

robienia lizaków. 

Mateusz – nasz 
SKO – wicz

laureatem konkursu 
„Fraszka”.



81. Pierwszy Dzień Wiosny 
widziany oczami dzieci-
21.03.2020.r. – praca zdalna.

Od 12 marca zostały zawieszone zajęcia szkolne. Nauczanie odbywało się 
zdalnie. W tym czasie systematycznie prowadziliśmy szkolnego bloga. 

Umieszczaliśmy tam różne zdania i ciekawostki dla naszych SKO – wiczów. 

Witamy wiosnę!!!

Kwiecień – ekologia

82. Wykonujemy plakat – „Dbam 
o wodę” – 7.04.2020 r.
83. Eksperymenty z wodą – co 
pływa i tonie? – 8.04.2020  r. 
84. Wykonujemy plakaty „Dzień 
Ziemi” – rozwiązujemy 
krzyżówki i zagadki – 20, 24.04.
85 Akcja baterie – 04. 2020 r. 
86. „Domek dla lalek” „Stworki 
ze skarpety” - coś z niczego –
wykorzystanie odpadów –
28 – 29. 04.2020 r.
87. Konkurs Matematyczny 
„Mistrz dodawania” – konkurs 
zdalny – 27.04.2020 r. 

Dbamy o wodę i eksperymentujemy z wodą – zajęcia zdalne.

Jak można wykorzystać niepotrzebne rzeczy? 

Akcja baterie.



88. Na blogu szkolnym 
prowadziliśmy „Kącik – zasady 
zdrowego odżywiania, odbyły się 
zdalne zajęcia o witaminach i 
niemarnowaniu żywności, dzieci 
robiły zdrowe kanapki.  

89.Ogłosiliśmy szkolny konkurs 
„Kartka urodzinowa dla Lokatki
na 10 urodziny” – 13.05.2020 r.  

90. Święto Polskiej Niezapominajki 
– konkurs- 15.05. 2020 r. 

Ważna sprawa – zdrowie to podstawa. Zdrowie na talerzu. 

Laurki dla Żyrafy Lokatki. Niezapominajka w kilku odsłonach.

Czerwiec- SKO w grach 
i zabawach/sporcie

Podczas zdalnego nauczania zachęcaliśmy naszych SKO – wiczów do grania 
w gry planszowe, a także do zagrania w gry z żyrafą Lokatką. Proponowaliśmy różne formy 

aktywności sportowej.  Zachęcaliśmy także do wymyślania własnych gier 
o tematyce SKO. Nasza szkoła ma również sukcesy sportowe w tenisie stołowym –

I i II miejsca w eliminacjach gminnych i powiatowych do XXII MIMSz. 

Mamy 4 laureatów
w Międzynarodowym 
Konkursie Kangur 
Matematyczny

Przybyło 33 nowych członków. Powszechność oszczędzania wynosi 0,43. 
Nasze oszczędności – 23624,46 zł /suma trzech kont/. 

Przez cały rok szkolny promujemy SKO, uczymy przedsiębiorczości 
i zachęcamy do systematycznego oszczędzania.  Zapraszamy do oglądania 

naszego bloga - https://www.szkolneblogi.pl/blogi/psp-natolin/

Dziękujemy za uwagę – opiekunki SKO – Anna Suchowska i Agnieszka Chrzanowska

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/psp-natolin/

