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 Do SKO należymy od 27 listopada 2012r. czyli 9 lat

 Od 5 lat prowadzimy szkolnego bloga o nazwie SKO SP BORKOWO

 W roku szkolnym 2020/2021  dołączyło 3 nowych członków SKO

 Obecnie tworzymy  35 - osobową drużynę SKO – wiczów

 W minionym roku szkolnym członkowie SKO zebrali 

14 tabliczek, czyli wpłacili łącznie 700zł

 Zaoszczędzone na kontach środki sięgnęły 18 429,28 zł

 Posiadamy ok. 375 wpisów na blogu SKO i wielu przyjaciół z różnych szkół

 Mamy już ok. 700 polubień naszego bloga 



SKO przy 

Szkole Podstawowej 

w Borkowie uzyskała 

po raz czwarty 

w 2020 roku 

nagrodę III stopnia

A opiekun SKO

brązową odznakę 



“

”

Książki SKO, kalendarz, folderki i maseczki czyli wielka 

paczka powitalna od Banku PKO BP. Dziękujemy!





Klasa Liczba członków

Klasa 1 2

Klasa 3 1

14 tabliczek oraz 3 nowych członków SKO 



Konkursy SKO cz. I 1. Indywidualny konkurs na najwyższą 

zaoszczędzoną sumę pieniędzy

2. Międzyklasowa rywalizacja na 
największą liczbę członków SKO

3. Indywidualny konkurs na największą 

liczbę zebranych tabliczek 

oszczędnościowych



Konkursy SKO cz. II 1. Kropkowany napis SKO
2. Wielkanocna ozdoba SKO
3. Test wiedzy SKO (online)



Dzień Chłopca i Dziewczyny

Dni świąteczne z upominkami SKO

Dzień Dziecka

Dzień Tabliczki Mnożenia



Dni świąteczne z SKO cz. 2

W związku z tym iż bożonarodzeniowe 
spotkania mogły odbyć się jedynie zdalnie, 

SKO –wicze tworzyli prace i przesyłali je online. 
Kolędy również zagrali zdalnie. Nagrodą była 

publikacja na szkolnym blogu. Pomogły również 
zrzuty ekranu wykonane przez opiekuna SKO.



Wolontariat z SKO - Opatrunek na ratunek



SKO – wiczowe sprzątanie Świata



Osiągnięcia i projekty 

z SKO cz. I

9 lutego 2021r. 
Szkoła Podstawowa w Borkowie uczestniczyła 

w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. 
Tegoroczne zajęcia objęły swym zasięgiem 

wszystkich SKO – wiczów z klas I-III.



Osiągnięcia i projekty z SKO cz. II

Dnia 17 września 2020r. wystartowała 
II edycja koła informatycznego 

prowadzonego przez 
opiekuna SKO Katarzynę Gruchałę 

w ramach 
Centrum Mistrzostwa Informatycznego. 

Do koła dołączyła 
grupa SKO – wiczów z klas IV-VI 

pasjonujących się programowaniem. 
Łącznie w roku szkolnym 2020/2021 

odbyło się 25 półtoragodzinnych zajęć. 



Osiągnięcia i projekty 

z SKO cz. III

Na przełomie września i października 
SKO – wicze z klas młodszych wzięli udział 

w projekcie Cała Polska Programuje –
Uczymy Dzieci Programować. 



SKO-wa Lokatka

to dla 

naszych uczniów 

super gratka –

skrzydła rozwijamy 

i coraz większe kwoty 

na kontach SKO 

odkładamy 

Serdecznie dziękujemy 

za uwagę i współpracę 


