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Oszczędzamy i pomagamy bezdomnym zwierzętom!
We wrześniu SKO-wicze przyłączyli się do akcji zbiórki karmy, 

kocy, legowisk, obroży, smyczy i innych akcesoriów, które zostały  
przekazane do schroniska dla zwierząt "Kundelek" w Rzeszowie. Na 

zakupy wykorzystali własne oszczędności. 



Święto Niepodległości
Mimo nauki zdalnej wspólnie uczciliśmy Święto Niepodległości.

Ubrani odświętnie zaśpiewaliśmy (niestety każdy w swoim domu) hymn 
Polski. Piękne kotyliony dzieci wykonały własnoręcznie z posiadanych      

w domu materiałów.
Oszczędzanie to niemarnowanie pieniędzy na zbędne zakupy.



Konkurs plastyczny "Projekt banknotu z logo SKO„

Celem konkursu plastycznego "Projekt banknotu z logo SKO"  było 
zachęcenie dzieci do oszczędzania i odkładania pieniędzy na kontach 
zakładanych  w banku PKO BP, połączone z rozwijaniem kreatywności, 

talentów i zainteresowań uczniów. 



Projekt miał zawierać logo SKO oraz przedstawiać 
na co dziecko przeznaczy zaoszczędzone 

pieniądze. 



Wszyscy uczestnicy konkursu - 33 - otrzymali wspaniałe nagrody 
ufundowane przez bank PKO BP. 



Dbamy o swoje zdrowie i w ten sposób oszczędzamy! 

SKO-wicze wykonali gazetkę na korytarzu szkolnym promującą                                     
zdrowy, piękny uśmiech.



Test SKO
Uczniowie klas I-VI przystąpili do ogólnopolskiego testu SKO.                                  

Pomimo nauki zdalnej aż 189 uczniów zdobyło tytuł Mistrza Wiedzy SKO,               
co stanowi ponad 72 % wszystkich uczniów klas I-VI. Za swój trud zostali 
nagrodzeni dyplomami, pozytywnymi uwagami i szóstkami z matematyki !!!



Akcja charytatywna Góra Grosza
Już po raz siódmy szkolny opiekun i członkowie SKO wspierani przez Samorząd 

Uczniowski przeprowadzili zbiórkę pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji 
Góra Grosza. Celem jej jest pomoc dzieciom wychowującym się poza własną 

rodziną. 



Oczywiście społeczność szkolna nie zawiodła, chętnie dzieliła się własnymi 
oszczędnościami. Później  praca przy segregacji monet i duża pomoc  Pani z 
banku PKO BP Oddział 1 w Łańcucie przy liczeniu zebranej kwoty. Wspólny 

wysiłek opłacił się. Tylko w tym roku szkolnym zebraliśmy ponad 23 kg monet              
o wartości 735, 60 zł.



Oszczędzanie, to możliwość niesienia pomocy                                 
potrzebującym dzieciom !!!



Szkolny konkurs „Mały Mistrz Matematyki”
W miesiącu czerwcu uczniowie klas I-III – 134 osoby- wzięli udział w konkursie 

matematycznym, sprawdzającym biegłość rachowania, wykonywanie obliczeń 
pieniężnych i kalendarzowych. Najlepsi otrzymali dyplomy i cenne nagrody 
ufundowane przez bank PKO BP (plecaki, koszulki, piórniki, kubki, opaski 

odblaskowe i breloczki z pancernikiem). 



Nauka oszczędzania – spotkanie z pracownicami                                 
banku PKO BP Oddział 1 w Łańcucie

22 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie klas młodszych z Pancernikiem 
Hatetepesem, które wywołało szczery uśmiech na twarzach dzieci. 



Pracownice banku przeprowadziły lekcje o oszczędzaniu i przedsiębiorczości. 
Na zakończenie obdarowały dzieci piłkami z logo SKO, które umilą wakacyjne 

zabawy.
Ze względu na reżim sanitarny i ograniczenie w kontaktach, były to jedyne 

odwiedziny w tym roku. Niestety nie mogliśmy pójść na wycieczkę do banku.               
Na pewno nadrobimy to w przyszłym roku szkolnym !



Codzienna praca opiekuna SKO w Szkole Podstawowej nr 3        
im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie:

-promowanie SKO wśród uczniów, rozprowadzanie materiałów reklamowych 
banku PKO BP; 

–pozyskanie w tym roku szkolnym 11 nowych członków, pomimo nauki zdalnej;

- prowadzenie lekcji o oszczędzaniu, wartości i rodzajów pieniędzy, 
cyberprzemocy;

- nauka dzieci obsługi konta internetowego, bezpiecznego logowania;

- przyjmowanie od uczniów drobnych wpłat i przekazywanie do banku;

- prowadzenia bloga SKO – Łańcut Trójka;

- systematyczna współpraca z bankiem PKO BP Oddział 1 w Łańcucie.
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