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Gazetka SKO
W ciągu roku szkolnego prowadzona była 

gazetka SKO, na której był propagowany 

ogólnopolski konkurs ,  jak również konkursy 

organizowane w szkole (konkursy plastyczne,  

konkursy rodzinne, konkursy dotyczące wiedzy 

ekonomicznej, rozrywki umysłowe). 

Co miesiąc podawano do wiadomości informacje 

dotyczące stanu oszczędzania poszczególnych 

klas (konkurs na najoszczędniejszego ucznia w 

szkole oraz najoszczędniejszą klasę) i akcji 

organizowanych przez SKO wspólnie z innymi 

organizacjami działającymi w szkole (akcje 

charytatywne,  zabawy szkolne, sprzedaż kartek i 

pocztówek). 



Zbiórka pieniędzy na nagrody 

W tym roku szkolnym zbieramy pieniądze na nagrody 

dla uczniów,  którzy wyróżniają się w nauce, sporcie,

laureatów w konkursach szkolnych i poza szkolnych. 

W trakcie przerw są sprzedawane soki. 

Akcję tę prowadzi mama z Rady Rodziców. Ona też 

zajmuje się nie tylko sprzedażą soczków, ale również

kupnem .

Do chwili obecnej szkolna kasa wzbogaciła się o 

Pieniądze te jak było już wspomniane przeznaczone są 

na zakup nagród, a które zostaną wręczone najlepszym

podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Podczas przerw (nie tylko długich) po smakowite 

soczki ustawia się długa kolejka.

Mimo to iż czasami trzeba troszeczkę postać

nie  zniechęca to oczekujących.



Andrzejki
W listopadzie odbyły się „Andrzejki”. 

Imprezę zorganizowaliśmy wspólnie z SU.

Uczniowie klas starszych przygotowali wróżby  

i wszyscy chętni mogli sprawdzić co też czeka ich

w niedalekiej przyszłości.

SKO oprócz tego zajął się przygotowaniem bufetu, 

gdzie każdy mógł kupić coś słodkiego a spragnieni 

mogli ugasić pragnienie, gdyż tchu wielu

brakowało podczas zabaw tanecznych.

Z pomocą w tym dniu pośpieszyły

nasze panie z obsługi, które piekły 

pyszne gofry.



Świąteczne pocztówki zgłoszone na konkurs

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 
podczas finału świątecznego kiermaszu tj. 

22 grudnia 2010r. Wszystkie prace zostały 
zaprezentowane na wystawie podczas 
trwania Świątecznego kiermaszu.       

Laureaci I, II i III miejsca otrzymali upominki.

Grono jury wyłoniło trzech zwycięzców konkursu: 

kl. 0-III i kl. IV-VI. 

Nagrodzona karta nie tylko była  trójwymiarowa, ale również grała piękną

kolędę. 



Laureaci konkursu na bożonarodzeniową pocztówkę.
Klasy 0-III

I miejsce Wiktoria Machnowska

II miejsce Klaudia Żebrowska

III miejsce Julii Piórkowskiej i Amelia Dzięgo

Klasy IV-VI

II miejsce

Dominika 

Paleczna

III miejsce

Oliwia 

Kołakowska

Wyróżnienia: Łukasz Sierdziński i Emila Bagińska 



Kartki świąteczne 

Opiekun SKO wspólnie 

z rodzicami i członkami zarządu

SKO przygotowali karty 

Bożonarodzeniowe. Karty te 

zostały ręcznie wykonane, do 

wykonania  których użyto różne

materiały: kolorowy filc, serwetki z 

motywami bożonarodzeniowymi, kolorowy  papier, cekiny itp..

Do kart dołączono również życzenia (ułożone przez uczniów) i kopertę.

Cena takiej karty wynosiła 2 zł. Pieniądze z ich sprzedaży zasiliły konto SKO (80 zł) i przeznaczone zostaną na zakup

nagród  dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez SKO.



Stoiska  Kiermaszu  „ŚWIĄTECZNY  SEZAM”

Kiermasz odbył  się 15 grudnia 2010r., w dniu 

wyznaczonym przez przedstawicieli grona pedagogicznego.

Kiermasz odbył się jednego dnia i trwał w czasie przerw.

Przy organizacji i w czasie kiermaszu pomogli 

rodzice ( z „trójek klasowych”, 

rady rodziców).

W kiermaszu zwyciężyła klasa I, która ze 

sprzedaży smakołyków

zgromadziła na swym koncie  68,81 zł. 

Pozostałe klasy zebrały 60 zł.



Przedstawienie „Grosz do grosza, czyli uczymy się 
oszczędzać”.

Wystąpieniu artystów z klasy I i II bacznie 

przyglądali się uczniowie szkoły

i nauczyciele.

Uczniowie klasy I i II przygotowali przedstawienie pt. „Grosz 

do grosza, czyli uczymy się oszczędzać”.

Najmłodsi  starali się przekonać

pozostałych uczniów swoją grą

i przygotowanymi tekstami, iż

warto jest być  oszczędnym, gdyż

dzięki takiemu stylowi życia

można realizować swoje 

marzenia.

Klasy te wzbogaciły swoje konta o 20 zł.



Konkurs rodzinny – Ekologiczna choinka

Dbamy nie tylko o nasze oszczędności, ale również o 

ochronę środowiska. Pamiętamy o oszczędzaniu 

w szkole i w domu prądu i wody. Wiemy, jak 

oszczędzać las. Materiały wydawałoby się 

bezużyteczne, zostały wykorzystane do

wykonania wspólnie z rodzicami choinki

ekologicznej. Ekologiczne choinki zadziwiały 

nas swoim pięknem. 

Najpiękniejsze zostały nagrodzone przed 

Bożym Narodzeniem. Laureaci otrzymali nagrody

(      stroiki i ozdoby bożonarodzeniowe).

Oprócz rodzin spokrewnionych udział

w konkursie wzięły rodzinki szkolne: 

przedszkolaki i dzieci z oddziału

przedszkolnego. Obie rodzinki przy pomocy swoich pań

przygotowały przepiękne choinki z makaronu

i łupinek po orzechach włoskich. 

Obie te rodzinki również otrzymały upominki.



WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W styczniu  tak jak w całej Polsce tak

i w naszej szkole zagrała po raz kolejny

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Akcję w naszej szkole zorganizowaliśmy wspólnie

z Samorządem Uczniowskim. 

Przeprowadzona została aukcja zabawek, maskotek.

Ponadto można było uczestniczyć w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej

pomocy. Chętni mogli swoje zdobyte wiadomości wykorzystać w trakcie 

zadań praktycznych na fantomie, którego otrzymaliśmy od p. J. Owsiaka.

Kolejka przed stoiskiem z maskotkami była

długa, a nowi właściciele zabawek odchodzili

zadowoleni. 

Pieniądze, jakie w tym dniu zebraliśmy – 110,00 zł 

Zostały wysłane na konto Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy. Cieszy nas fakt, że 

w każdym roku w akcji bierze wielu uczniów, co 

świadczy o tym , że  los innych nie jest dzieciom 

obojętny.



Zbiórka monet na rzecz PCK

W całej Polsce jesienią zbierane są monety o nominałach: 1 gr, 2 gr,

5 gr, 10 gr, 50 gr. W naszej szkole zaś prowadzimy akcję zbierania

takich monet od października do kwietnia po nazwą „Gorączka Złota”.

Przedsięwzięcie to prowadzimy wspólnie ze szkolnym kołem PCK 

i Samorządem Uczniowskim. Pieniądze te przekazujemy później

oddziałowi PCK w Nidzicy, który przeznacza je na pomoc dla najbardziej

potrzebujących.

Na początku roku szkolnego nasi uczniowie otrzymują w zmian za tę akcję od oddziału PCK 

w Nidzicy przybory szkolne (temperówki, kredki, piórniki itp.), artykuły papiernicze (wycinanki, 

zeszyty, bloki, plastelinę itp.). Każdy uczeń biorący udział w tej akcji w ten sposób przyczynia się do

pomocy kolegom, koleżankom, którzy nie posiadają tych rzeczy.

Do chwili obecnej zebraliśmy trzy skarbonki monet tj. około 9 kg. 



WALENTYNKI
Walentynki to czas kiedy możemy złożyć serdeczne

życzenia kolegom, koleżankom, których darzymy

sympatią. Mogliśmy to uczynić dzięki

poczcie, która działała w szkole na

karteczkach-walentynkach zrobionych

przez SKO. Cena takiej walentynki 

wynosiła 50 gr. Sprzedaliśmy 70 takich kart.

Czas umilały słodkości zakupione w bufecie. 

Każdy mógł zakupić lizaka-sedruszko dla swojej 

sympatii.

W tym dniu wszyscy uczniowie, którzy przygotowali ciekawe

stroje nie byli na lekcjach pytani, a najciekawsze zostały 

nagrodzone.

Ponadto odbyły się wybory na najsympatyczniejszą 

Uczennice i najsympatyczniejszego ucznia w szkole.

Później był czas na zabawę taneczną 

i muzyczne życzenia

dla symaptii.



Powitanie Wiosny
21 marca z okazji nadejścia wiosny nie zabrakło w naszej

szkole atrakcji. Postarały się o to Samorząd Uczniowski i SKO.

Każdy w tym dniu mógł znaleźć coś dla siebie. Były konkursy plastyczne,

recytatorskie, muzyczne. Odbył się też wiosenny pokaz

mody, na którym to dziewczynki zaprezentowały ciekawe,

wiosenne stroje dla tej pięknej pory roku.

Nie zabrakło również pożegnania zimy, przy ognisku gdzie

każdy mógł zjeść ciepłą, pyszną kiełbaskę.

Finałem wiosennych zabaw była loteria fantowa 

zorganizowana i przeprowadzona przez SKO.

Przygotowaliśmy 95 losów. Każdy los wygrywał. Wśród 

fantów były maskotki, przybory szkolne, kalendarze,

ozdoby, biżuteria itp. Cena losu wynosiła 3 zł.

Była to loteria wyjątkowa, gdyż część pieniędzy

(200 zł) przekazaliśmy dla ucznia klasy maturalnej, 

dla którego zbierano pieniądze we wszystkich 

placówkach, na operację w Szwajcarii.

Loteria ta cieszyła się dużym powodzeniem, a losy

zostały szybko sprzedane, co nas nie dziwi, gdyż

uczniowie naszej szkoły chętnie się angażują.



Konkurs plastyczny
W marcu został ogłoszony konkurs plastyczny „Banknot

Fantastycznego Królestwa”.  Zadaniem uczniów było

zaprojektowanie banknotu wymyślonego królestwa.

Wymiary banknotu oraz to co będzie na nim (tzn. na awersie

i rewersie) zależało od pomysłowości dzieci. 

Technika i materiały, z których wykonany został banknot 

również pozostawiono do wyboru autorowi.

Po ocenie  prac przez jury nagrody otrzymały:

1. Paleczna Dominika

2. Zgorzelska Weronika

3. Julia Skowrońska

Wyróżnienie – Oliwia Kołakowska



Wielkanocne inspiracje
Już niedługo święta!  Z tej też okazji wykonaliśmy

wielkanocne pocztówki, które następnie 

Sprzedawaliśmy wśród społeczności szkolnej.

Do zrobienia kartek wielkanocnych 

wykorzystaliśmy  niepotrzebne serwetki 

śniadaniowe. Efekt prac był bardzo ciekawy!

Karty sprzedawaliśmy po 1 zł. Na pocztówkach

zaś uczniowie pisali najserdeczniejsze życzenia

dla swoich najbliższych i przyjaciół. 

19 kwietnia zorganizowaliśmy sprzedaż świątecznych

babeczek. Były o smaku czarnej porzeczki, cytrynowe,

kakaowe i z bakaliami. Polane oczywiście lukrem!

Wszystkim smakowały (nie tylko uczniom. 

Nauczyciele również w tym dniu

Nie omieszkali ich skosztować.

Pieniądze ze sprzedaży kart i babeczek zasiliły

konto SKO.



Podsumowanie konkursu

W ciągu roku szkolnego była systematycznie prowadzona gazetka SKO,

na której zamieszczano informacje na temat konkursów szkolnych 

i ogólnopolskich. Co miesiąc uczniowie mogli śledzić wyniki konkursu 

na najoszczędniejszą klasę (stan oszczędności poszczególnych klas). 

Razem stan oszczędności na dzień 20 kwietnia wyniósł 3248 zł 25 gr – w tym 2689,26 zł to 

wkłady pieniężne uczniów, zaś 558,99 zł to pieniądze wypracowane przez SKO dzięki 

organizowaniu różnych akcji (bufety, loteria fantowa, całoroczna sprzedaż soczków, karty 

świąteczne i walentynkowe, wypieki słodkości itp.).

Ponadto SKO było organizatorem i współorganizatorem akcji charytatywnych:  WOŚP – 110,00zł,

Gorączka Złota – 9 kg monet, Pomoc choremu maturzyście – 200, 00 zł.

Średnia kwota przypadająca na jednego oszczędzającego wyniosła 103,43 zł. Najoszczędniejszą

Klasą do chwili obecnej jest klasa I – 903,80 zł, II miejsce klasa V – 844,35 zł,

III miejsce klasa IV – 435,20 zł.

Konkurs na najoszczędniejszą klasę i najoszczędniejszego ucznia trwa do 15 maja.

Na zakończenie roku szkolnego laureaci tych konkursów otrzymają nagrody.


