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Nasza SzkołaNasza Szkoła
 Publiczna Szko a Podstawowa im. Stanis awa Miko ajczyka w ł ł ł

R czkach jest placówk  o wiatow  dzia aj c  w rodowisku ą ą ś ą ł ą ą ś
wiejskim. Ucz szczaj   do niej dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Dzieci ę ą
s  dowo one z czterech  miejscowo ci po pegeerowskich : Za usek, ą ż ś ł
Fr konowa, Micha ek, Januszkowa. Wiele  rodzin  korzysta  z ą ł
pomocy opieki spo ecznej w Nidzicy lub w Koz owie. Na 105 uczniów ł ł
po owa jest do ywianych dzi ki MOPS i GOPS.ł ż ę

Ta niezbyt sprzyjaj ca sytuacja nie zniech ca dzieci po podejmowania próbą ę
oszcz dzania z drobnych kieszonkowych, czy te  zarobione pieni dze ze ę ż ą
sprzeda y surowców wtórnych (z omu i puszek po napojach - tak zarobioneż ł
pieni dze dzieci gromadz  na swoich ksi eczka), do bycia oszcz dnymi. ą ą ąż ę
Ka dy nawet najmniejszy grosz przynosz , by  zasili  swoje konto. Wi kszo  ż ą ć ę ść
z nich swoje oszcz dno ci pragnie przeznaczy  na zakup podr czników doę ś ć ę
 nast pnej klasy, inne na zakup zaplanowanych rzeczy lub na wycieczki.ę
  Cieszy  mnie to, e tylu uczniów korzysta z tej formy oszcz dzania i e naszaż ę ż
dzia alno  SKO daje im mo liwo  m drego gospodarowania swoimi ł ść ż ść ą
oszcz dno ciami i e dzieci potrafi   nie  pomoc innym czynnie bior c udziaę ś ż ą ść ą ł
w akcjach charytatywnych.



Konkurs plastycznyKonkurs plastyczny
„Moje marzenia”.„Moje marzenia”.

W październiku został ogłoszony konkurs 
plastyczny na temat „Moje marzenia” (dla uczniów 
kl.O-VI). Technika wykonania prac była  dowolna. 
Na wykonanie prac uczestnicy mieli miesiąc, czyli 
do końca listopada.  Prace oceniała komisja,  w 
skład której weszli uczniowie z rady SKO, SU oraz 
nauczyciel plastyki i  sztuki pan Piotr 
Kościjańczuk. Po burzliwych naradach i ocenie 
prac  konkursowych przyznało nagrody  
Laureatom: Joannie Lewandowskiej,  Szymonowi 
Nowackiemu, Przemkowi Wiśniewskiemu oraz 
Cezaremu i Hubertowi Urbańskim,

    Laureaci otrzymali nagrody w postaci dyplomu, 
materiałów papierniczych, rzeczy z logiem PKO. 
Nagrodzeni zostali również pozostali uczestnicy  
konkursu otrzymując nagrody pocieszenia: 
długopisy, kalendarze, temperówki itp.



AndrzejkiAndrzejki

W tym roku szkolnym przygotowaliśmy dla klas młodszych 
zabawę andrzejkową. W czasie zabawy Andrzejkowej  i 
wróżb zorganizowaliśmy bufet, gdzie pomiędzy tańcami 
mogliśmy zjeść coś słodkiego i wypić sok. Ponadto odbyła 
się loteria fantowa, która cieszyła się dużym 
powodzeniem. Konto SKO powiększyło się o 34,00 zł. 



„„Gorączka Złota”Gorączka Złota”

Od października do końca roku szkolneo bierzemy  udział w 
akcji „Gorączka Złota” zorganizowanej przez PCK w Nidzicy. 
Akcja ma na celu zbieranie monet o nominałach: 1gr, 2gr, 5gr, 
10gr, 20gr, 50gr. Pieniądze ze zbiórki zasilą konto PCK i 
zostaną przeznaczone na pomoc dla najbardziej 
potrzebujących. Zebraliśmy już  ok. 4 kg monet.



Boże NarodzenieBoże Narodzenie

Przed świętami Bożego Narodzenia przygotowaliśmy
własnoręcznie pocztówki. Napracowaliśmy się, ale było 

warto.
Były piękne. Cieszyły się powodzeniem wśród kupujących. 

Zarobiliśmy 40,00 zł.



Wielka Orkiestra Świątecznej Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy.Pomocy.

● W związku z tym została zorganizowana przez SKO i 
SU  aukcja. Można było wylicytować m.in.: wiele 
pluszowych maskotek, książki, zabawki itp. Ze 
sprzedaży tych rzeczy zebraliśmy 319,00  zł.  
Pieniądze te zostały wysłane na konto Orkiestry, 
która w tym roku zbierała pieniądze w całej Polsce po 
raz XV  na sprzęt dla oddziałów dziecięcych w 
szpitalach. 

●  8 stycznia 2009 r.  w naszej 
szkole odbył sie po raz kolejny 
finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, który  
prowadziły członkinie SU. Panie 
z obsługi zaś piekły przepyszne 
gofry. Pieniądze z ich sprzedaży 
zasiliły konto orkiestry. 



WalentynkiWalentynki
● Walent ynki t o niezwykły dzień, gdzie 

wszyscy ci kochani i ci kt ór zy chcą się nią 
podzielić z innymi, mogli t o uczynić dzięki 
działaj ącej  w t ym szczególnym dniu 
“poczt y walent ynkowej ”. Poczt ę 
zor ganizował Samor ząd Uczniowski. 
Walent ynkowi  list onosze mieli w czasie 
pr zer w masę r obot y (t j . list onosze pr zed  
każdymi święt ami). ● Ozdobne kar t y, kt ór e pr zygot owaliśmy 

samodzielnie wzbudziły u adr esat ów 
wiele emocj i i r adości. Kar t y cieszyły 
się spor ym powodzeniem. Spr zedaliśmy 
70 szt uk! Po odliczeniu koszt ów zakupu 
zar obiliśmy w t ym dniu 35,00 zł. 
Pieniądze zasiliły kont o naszej  
or ganizacj i. 



Bal PrymusaBal Prymusa

● Podczas, gdy inni wspaniale 
bawili się przy muzyce, my 
zajęliśmy się sprzedażą napojów 
i słodyczy. Był to pracowity 
dzień. Czasami nie nadążaliśmy 
z obsługą klientów. W tym dniu 
konto naszej kasy powiększyło 
się, po odliczeniu wydatków na 
artykuły o 54,45 zł.

●  26 stycznia w szkole odbył się Bal Prymusa. 
Wszyscy uczniowie klas 0-VI otrzymali 
dyplomy w obecności rodziców, nauczycieli i 
zaproszonych gości. Na uroczystym apelu 
zaprezentowano w formie prezentacji 
działalność organizacji szkolnych i ich 
osiągnięcia. 



Konkurs - reklama SKOKonkurs - reklama SKO
 W kwietniu został przeprowadzony 

konkursu polonistyczny na  
rymowankę reklamującą 
systematyczne oszczędzanie w 
SKO.

Laureatkami zostały uczennice klasy 
III:

Paulina Jakubowska , Joanna 
Lewandowska oraz Natalia 
Mówińska.

Poniżej zamieszczamy 

zwycięskie rymowanki.

Dziś zbieramy oszczędności,

dla dobra polskości.

Trzeci rok to powtarzamy,

bo chęć do tego mamy.

Wpłacamy i wypłacamy,

a potem kupujemy prezent dla taty i mamy.

Na koniec roku są wyróżnienia

i rok następny nam się zmienia.

Pieniądze nam się przydadzą, 

gdy je panie nam oddadzą!

W SKO oszczędzać chcesz,
możesz po złotówce też.
Radzę Ci oszczędzać tam,
bo coś możesz potem kupić sobie sam!



Zbiórka surowców wtórnych Zbiórka surowców wtórnych 
W tym roku włączamy się do akcji 

organizowanej przez PCK w 
Nidzicy, mającej na celu 
zbieranie nakrętek plastikowych. 
Do akcji włączyli się również 
najmłodsi.

Plastikowe nakrętki zbieraliśmy na szczytny cel 
– maiły one pomóc choremu chłopcu z 
naszego regionu w zakupieniu wózka 
inwalidzkiego. Mimo, iż czasami pogoda nie 
dopisywała (było zimno) nikt nie narzekał.



Święto SzkołyŚwięto Szkoły
W tym roku zorganizowaliśmy 

konkurs „Co wiesz o patronie 
Szkoły?” z okazji święta 
naszej placówki. 

    Byliśmy jednymi ze sponsorów nagród dla laureatów 
tego konkursu. Jesteśmy dumni, że wypracowane przez 
nas pieniądze w kwocie 36,00zł przeznaczyliśmy tak 

szczytny cel. 



WIELKANOCWIELKANOC
● Przed Świętami Wielkiej Nocy przygotowaliśmy 

ozdoby wielkanocne – kurczątka. Cena wynosiła 4 zł. 
Koszt sprzedaży wyniósł 40, 00 zł. O tyle też 
powiększyło się  konto SKO. 



Gazetka SKOGazetka SKO
● W ci gu roku szkolnego by a prowadzona gazetka SKO, na której by  rozpropagowany ą ł ł

ogólnopolski konkurs “Dzi  oszcz dzam w SKO - jutro w PKO” (jego za o enia, ś ę ł ż
plakaty zach caj ce do czynnego w nim udzia u). Ponadto by y zamieszczane informacje o ę ą ł ł
konkursach szkolnych ( konkursie na najoszcz dniejsz  klas  i najoszcz dniejszego ucznia). ę ą ę ę
Co miesi c podawano do wiadomo ci informacje dotycz ce stanu oszcz dno ci ą ś ą ę ś
poszczególnych klas. Razem stan oszcz dno ci na  16 kwietnia wyniós  4765,59 z  w tym ę ś ł ł
3954,90 z  to pieni dze zebrane przez uczniów klas I - V, a 810,69 z  to pieni dze ł ą ł ą
zebrane wraz z Ekozespo ami podczas zbiórki surowców wtórnych i SKO podczas ł
organizowania bufetów (sprzeda  s odyczy, napojów, wypiek gofrów), wykonanie i sprzeda  ż ł ż
w ród spo eczno ci szkolnej i lokalnej pocztówek bo onarodzeniowych i walentynek, ozdób ś ł ś ż
wielkanocnych.

●  Ponadto SKO było organizatorem i współorganizatorem akcji 
charytatywnych na terenie szkoły (WOŚP- 319,00 zł,  Gorączka 
Złota, sprzedaż kart na rzecz Fundacji na rzecz Osób Niewidomych i 
Niepełnosprawnych „Pomóż i TY”, zbiórka nakrętek na wózek 
inwalidzki dla chorego chłopca z naszej gminy.. Średnia kwota, 
przypadająca na jednego oszczędzającego (32 osoby na 61 uczniów 
biorących udział)) wynosi 123,59 zł. Najoszczędniejszą klasą do 
chwili obecnej jest klasa I – 1781,00 zł , drugie miejsce klasa III – 
1224,00 zł , zaś miejsce trzecie klasa III –958,00, zł. Konkurs na 
najoszczędniejszą klasę i najoszczędniejszego ucznia trwa do 15 
maja. Na zakończenie roku szkolnego laureaci tych konkursów 
otrzymają nagrody (dyplomy, maskotki, przybory szkolne itp.).
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