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Rys historyczny i oszczędności

 Do SKO należymy od 27 listopada 2012r. czyli  już 6 lat 

 W roku szkolnym 2017/2018  dołączyło 9 nowych członków SKO

 Obecnie tworzymy  20 - osobową drużynę SKO - wiczów

 Zaoszczędzone na kontach środki sięgnęły 13202,66zł

 Od dwóch lat mamy szkolnego bloga o nazwie SKO SP BORKOWO

 Posiadamy ok. 200 wpisów na blogu SKO i wielu przyjaciół z różnych szkół



SKO przy 
Szkole Podstawowej 
w Borkowie uzyskała 

w 2017 roku 
nagrodę III stopnia

A opiekun SKO

został wyróżniony

brązową odznaką 



Dzieci z klas 0-I po raz pierwszy zetknęły się z możliwością oszczędzania w 
SKO. 

W ramach promocji szkolnego SKO przedszkolaki oraz pierwszoklasiści 

otrzymali foldery ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości 

gromadzenia oszczędności. 

Folderki SKO poszły w ruch...



Efekt - 9 nowych członków SKO 

Klasa
Liczba 

członków

Klasa 0 1

Klasa 1 4

Klasa 3a 1

Klasa 3b 3



Konkursy

Tabliczki

Dni 
świąteczne

Wolontariat

Zabawa,

wycieczki

Ekologia

Akcje i działania SKO w szkole



2. Międzyklasowa rywalizacja na 
największą liczbę członków SKO

Konkursy SKO
w Szkole Podstawowej w Borkowie

1. Indywidualny konkurs na największą 

zaoszczędzoną sumę pieniędzy

3. Indywidualny konkurs na największą liczbę 

zebranych tabliczek oszczędnościowych



5. Potyczki w rachunkach 
pieniężnych

Dzień Oszczędności z SKO
w Szkole Podstawowej w Borkowie

4. Kreatywne skarbonki SKO



6. Szkoła pełna mnożeń, 
czyli zmagania z 

tabliczką mnożenia   
o SKO –we duże 

tabliczki czekolady

SKO – wy 

Dzień Tabliczki Mnożenia



I miejsce SKO – wiczów w Gminnym Przeglądzie Jasełek 

III miejsce 
SKO – wiczów 

w konkursie choinek 



Dzień Przedszkolaka 
20 września

Świątecznie z SKO

Po raz pierwszy uniósł się nad najmłodszymi 

dziećmi wielki kolorowy spadochron, 

z którego spadł grad balonów, 

wypełnionych słodkimi niespodziankami.

Upominki dla 

Przedszkolaków 

ufundowane 

zostały przez 
szkolną kasę SKO :-

)



W tym roku moda kropkowana przez 

SKO – wiczki z klasy I została zaprezentowana 

15 września w szkole odbył się 

całodniowy, 

kropkowany zawrót głowy!
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Prace SKO w kropki malowane to dla 

uczniów naszej szkoły bardzo 

kreatywne zadanie.

Świątecznie z SKO



Zajęcia kulinarne SKO - wiczów

 Świąteczne pierniczki i zdrowe kanapki 



Paczuszka 
dla 

maluszka

Wolontariat z SKO

Pomoc dla chorej Klaudii



Wolontariat z SKO Góra Grosza

…tak 2 stycznia 2018 r. 
SKO – wicze zdobyli szczyt –

Góra Grosza ;-)

9 916 monet nad poziomem 

podłogi, 472,16zł pomocy 

pokrzywdzonym przez los 

rówieśnikom …



SKO – wiczowe sprzątanie Ziemi i Świata

Szczotki, wiadra, ubrania stare, 

plandeki, kartony i worki dziurawe, a do tego 

pantofelki, papiery, puszki, kapsle i butelki. 

Taka surowców wyliczanka zasmuca świat, 

który z czystości i porządku jest rad. Dlatego co 

roku wkraczamy do dzieła i w odpowiedzi na 

ludzkie zaśmiecanie pomoc światu niesiemy 

poprzez surowców zbieranie i segregowanie.



Wycieczka SKO – wiczów w ramach wygranej. Dziękujemy 

Teatr Miniatura, Radio Gdańsk i Kręgielnia –
czyli wspaniała integracja członków SKO



Dodaj tytuł 
slajdu — 4

Dzięki Dyrektorowi Oddziału 
Panu Bartłomiejowi Wietek

oraz Kierownikowi  Oddziału 
Panu Szymonowi Kleinschmidt

17 maja 2018 roku 

SKO-wicze z naszej szkoły wraz       
z kolegami  i koleżankami z klasy II 

poznali z bliska pracę w banku.






