
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JAZGARCE 
Jazgarka 54 

07-420 Kadzidło 
 

rok szkolny 2014-2015 

 
 

Opiekunowie SKO: Marzena Joanna Zera i Hanna Faderewska 

Szkoła  współpracuje z PKO BP Oddział 1 w Kadzidle 

SP Jazgarka 23.11.2008r..ppt


      Z  Kroniki SKO przedstawiamy część  

zadań z roku szkolnego 2014/2015. 
Głównie te, które najbardziej zaznaczyły 
się  w pamięci SKO – wiczów. 

    Realizujemy wiele zadań związanych z edukacją: matematyczną, przyrodniczo-ekologiczną, 
artystyczną. Łączenie  ekonomii  z ekologią  i  ochroną przyrody wynika z faktu, że nasza szkoła 
usytuowana jest na terenie Puszczy Kurpiowskiej. Początek roku szkolnego to czas, gdy opracowujemy 
plan działań SKO,  skupiamy się na sposobach upowszechniania WIEDZY O OSZCZĘDZANIU 
i zachęcamy naszych kolegów, koleżanki, by dołączyli do naszej grupy oszczędzających. Staramy się  
zaplanować  atrakcyjne formy zajęć przedsiębiorczości,  konkursy, wycieczki, rajdy, 
pikniki… W roku szkolnym  poszerzamy naszą  wiedzę o roli pieniądza we współczesnym świecie oraz 
nabywamy nowe umiejętności korzystania z usług bankowych. Znamy korzyści płynące z oszczędzania 
pieniędzy w Banku. 

Nasze działania edukacyjne od kilku lat 

wspiera PKO Bank Polski, 

reprezentowany przez  

Dyrektora Oddziału 1 w Kadzidle  

Panią Alinę Sadłowską. 

W  Szkole Podstawowej  uczy się 55 uczniów.  Nasze SKO liczy 20 uczniów.   

W bieżącym roku powiększyło się o 4  nowych członków. 



 JESTEŚMY KURPIAMI i CIESZYMY SIĘ PIĘKNĄ PRZYRODĄ 

    Promując oszczędzanie i  ucząc przedsiębiorczości aktywnie i owocnie  
współpracujemy w zakresie: ekologii, ochrony przyrody z Nadleśnictwem Myszyniec, 
Stowarzyszeniem Ekologicznym EKOMENA  w Ostrołęce,  ZGKiM  w Kadzidle,  gminnymi  
i powiatowymi  mediami. 

17.12.2014r. 

„Choinka nadziei”:   

akcja charytatywno – ekologiczna   
we współpracy z Nadleśnictwem 

Myszyniec.  Zanieśliśmy  przystrojony 
własnoręcznie wykonanymi ozdobami 

świerk,  samotnemu mieszkańcowi 
Jazgarki. 

25.11.2014r.  

„Chroń przyrodę  
z SKO”  

- zajęcia edukacyjne  
i terenowe z udziałem 

leśniczego Leśnictwa Wykrot. 

Dn. 9.10.2014r. 

 – zajęcia  „Z Kubą 
Pieniążkiem i Żyrafą 

Lokatką 
na przygodę do lasu”. 

Klasa III jak zwykle  
po rozwiązaniu zagadek  

o oszczędzaniu, wykonaniu 
krzyżówek, ułożeniu przysłów  

i otrzymaniu nagrody 
 prezentu od Leśniczego  

wyrusza na naukę 
 z lasem.  



Zajęcia z leśnikami Nadleśnictwa Myszyniec:  

„Ochrona  lasów w Polsce”.  Nasze uczennice przedstawiły  

gościom prezentację multimedialną wykonaną pod kierunkiem 

nauczyciela przyrody H. Faderewskiej. 

Goście opowiedzieli nam ciekawostki o lasach oraz zachęcali  

do pogłębiania zainteresowań przyrodniczych.  

Mówimy NIE!, dla dewastacji  

naszego środowiska … 

Natalka chce zostać leśnikiem. 

Fot. z dn. 06.11.2014r. – szkoła w Jazgarce. 

Przedszkolaki  z  M. Zera  

w Puszczy Zielonej  -  „Choinka dla 

zwierząt” – 15.12.2014r.  



Współpraca z Bankiem PKO BP kwitnie… 

Zajęcia z przedstawicielem Banku 
„SKO w naszej szkole” 

Dn. 11.12.2014r. – Szkoła w Jazgarce. 

Dn. 11.12.2014r. – po spotkaniu odbył się  

Konkurs „Razem raźniej”. 



Nasz Oddział 1 w Kadzidle PKO Bank Polski  

zmienił swoją siedzibę, było to dla nas ważnym wydarzeniem :) 
    

Uroczyste otwarcie odbyło się  04.11.2014r. 



Dn.10.11.2014r. Kadzidło 

26.11.2014r. 

Czujemy się wyróżnieni będąc gośćmi w Banku… 



 „Działaj z SKO”  

 

– lekcje przedsiębiorczości coraz bardziej nas 

wciągają. 

Fot. z dn. 16.03.2015r. – „Działaj z SKO” 
Szkoła w Jazgarce 

Klasa III. Fot. z dn. 31.03.2015r. – Szkoła w Jazgarce 

Klasa IV, zajęcia  

„Jestem przedsiębiorczy  

i oszczędzam w SKO” 



Tydzień Ekologii w szkole 
(20.04-24.06.2015r.) W miesiącu kwietniu – zgodnie  

z założeniami szkolnego  Programu edukacyjnego 

„W zgodzie z przyrodą” skupiamy się głównie  

na sadzeniu lasu, przeprowadzaniu szeregu zajęć 

przyrodniczych z udziałem pracowników 

 Nadleśnictwa Myszyniec.  

Fot. z dn. 16.04.2015r.  

Przed zajęciami 

terenowymi odbyły się  

Zajęcia  na wykonanie  

plakatów  

promujących 

oszczędzanie. 

Fot. z dn. 24.04.2015r. – zajęcia terenowe dla całej szkoły.  

Fot. z dn. 21.04.2015r. 

– „Lekcja 

przedsiębiorczości”,  

Zajęcia przyrody, 

Szkoła w Jazgarce. 
 

Konkurs:  

„Już wkrótce zostanę 

przedsiębiorcą” 



Międzyszkolny 

Konkurs Matematyczno 

-Przyrodniczy 
pod hasłem: „Drugie życie gazety.” 

 
Dn. 25.04.2015r. Odbyła się w ZPO także  

 Gminna  

Mała Olimpiada 
Matematyczna   

dla klas II-III 

25.04.2015r. W ZPO w Kadzidle jedna  

z uczennic zajęła III miejsce w części 

plastycznej konkursu, druga miejsce VI  

w części wiedzowej. 

Lubimy brać udział w konkursach różnego szczebla… 



I miejsce  
oraz wyróżnienie  

w  Gminnym Konkursie 
o Unii Europejskiej 

Organizator:   
ZS w Jazgarce, 08.05.2015r. 

 Bierzemy udział  
w  

Konkursie Ogólnopolskim 

„Oszczędzaj i działaj” 
20.05.2015r.   

Organizator PKO BP 

Konkursy,  konkursy, konkursy… 

Wspierany od kilku lat  

przez  PKO BP 
Gminny Konkurs Ortograficzny... 

 w ZS Jazgarka,  25.05.2015r.  

Nasz  

wicemistrz 



       Zajęcia  edukacyjne,  m.in.  

z leśniczymi, pracownikami Banku 

przyczyniają się do zrozumienia   

sensu oszczędzania pieniędzy  

i bezpiecznego lokowania ich  

w SKO. 

    Dzieci coraz bardziej wykazują 

zrozumienie, że oszczędzając 

mogą brać udział  np.  

w: wycieczkach, ciekawych 

wyjazdach na ferie zimowe, 

wakacjach, czy dokonać zakupu 

upragnionego sprzętu... 

Przez cały rok szkolny promujemy 
oszczędzanie  

W Kurpiowskiej Krainie – 11.06.2015r. 

Festyn Rodzinny  – 31.05.2015r.    W  Zagrodzie Kurpiowskiej  – 03.06.2015r. 



IMPREZY O ZASIĘGU LOKALNYM  
służą  wzmacnianiu  relacji  między  środowiskiem  szkolnym  i  lokalną 

społecznością  oraz  promują  przedsiębiorczość. 

 

 

Andrzejki w ZS Jazgarka 
30.11.2014r.  

Maluchy wykazują 

 pomysłowość 

 i kreatywność  

w przygotowaniu… 

Festyn Rodzinny  
ZS Jazgarka 
31.05.2015r. 

Pożegnanie lata  

festyn  
ZS Jazgarka - 03.10.2014r. 



Zajęcia matematyczno – przyrodnicze dn. 16.06.2015r.: 
„Oszczędzamy dla PRZYRODY  i z nią”  (cyt.:  ucz. kl. III)  

„Pieniądze znajdziesz w makulaturze,  złomie  i  zakrętce  PET”  (cyt. ucz. Kl. III)  

Akcje całoroczne ekologiczno-charytatywne :  

 „Zbieramy baterie”, „Zbieramy makulaturę”, „Zbieramy złom”. 

Fot. z dn. 12.06.2015r.  

„Zbieramy nakrętki PET” dla dziecka 

niepełnosprawnego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego  

(od trzech lat). 

Cel akcji: usuwanie z przyrody zanieczyszczeń,  pozyskiwanie 

funduszy,  głównie na realizację konkursów SKO i charytatywne. 

Fot. z dn. 05.12.2014r.  

„Mikołajki” z  naszą 
koleżanką” 



Na korytarzu szkolnym tworzymy 

gazetkę SKO,  

którą z zaangażowaniem  

cały rok szkolny uaktualniamy... 

Czytamy Brawo Bank Poradnik 

ekonomiczny dla najmłodszych,  
który znajdujemy w magazynie dla 

klientów PKO BP 



SKRÓTEM PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY 
 – PODSUMOWANIE  

KONKURSY PROMUJĄCE SKO 
 

1. Ogólnopolski „Pocztówka do św. Mikołaja” (28.11.2014r.) 

2. Międzypowiatowy Konkurs „Zielono mi” (03.12.2014r.) 
3. „Żyrafa Lokatka - rysunek kredką” (12.11.2014r.) 
4. „Razem raźniej” (11.12.2014r.) 
4. Gminny „Baśnie to nie tylko radość czytania” (20.01.2015r.) 
5. Ogólnopolski SKO „Mój kalendarz” (10.02.2015r.) 
6. Powiatowy „Marzanka – Kurpianka” (21.03.2015r.) 

7. Ogólnopolski „Bezpiecznie na wsi - zwierzaki to nie pluszaki !” 

(25.03.2015r.)  
8. „Już wkrótce zostanę przedsiębiorcą” (21.04.2015r.) 

9. Wojewódzki  „XXXVIII edycja Turnieju Wiedzy Pożarniczej” 

(25.04.2015r.)  
10. Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy  

„Drugie życie gazety.” (25.04.2015r.) 

11. Gminna Mała Olimpiada Matematyczna klas II-III 
(25.04.2015r.) 
12. Gminny „Z Tuwimem weselej” (28.04.2015r.) 
13. Ogólnopolski SKO  „Oszczędzaj i działaj” (11.05.2015r.)    

14. Gminny Konkurs Ortograficzny (25.05.2015r.) 
15. Powiatowy „Ja też mam talent” (31.05.2015r.) 
16. Gminny „Konkurs plastyczny o Unii Europejskiej” (08.05.2015r.) 
17. „Pewne jak w SKO Banku PKO”  (09.06.2015r.) 



FESTYNY,  PIKNIKI,  IMPREZY PLENEROWE  - PROMOCJA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI … 

1. Pożegnanie lata -  festyn  (03.10.14r.) 

2. Choinka dla zwierząt   
    - akcja przyrodniczo – ekologiczna (15.12.2014r.) 
3. Choinka nadziei  
    - akcja  charytatywno – ekologiczna (17.12.2014r.) 
4. Choinka Noworoczna  (17.01.2015r.) 
4. Festyn Rodzinny (31.05.2015r.) 
5. Grillowanie z  ŻYRAFKĄ SKO – 

    piknik  (10.06.2015r.) 
6.  Kurpiowski  piknik z  przyjaciółmi  Lokatki    

   (11.06.2015r.) 

Lekcje  przedsiębiorczości 
 Z UDZIAŁEM DYREKTOR PKO BP   
     ODDZIAŁ 1 w Kadzidle 
1. SKO  i  My – przygody Żyrafy Lokatki  (07.11.2014r.) 

2. Warto oszczędzać  w SKO  (14.11.2014r.) 
3. SKO w naszej szkole  (11.12.2014r.) 
4. Działaj z SKO (16.03.2015r.) 
5. Lekcja przedsiębiorczości (21.04.2015r.) 
6. Smocze chochliki dla Żyrafy Lokatki z SKO  
    (23.04.2015r.)  



WYCIECZKI EDUKACYJNE  

do PKO BP Oddział 1 w Kadzidle  

1.  5 marca 2015r. 

2.  15 kwietnia 2015r. 
3.  3 czerwca 2015r. 
4.  12 czerwca 2015r. 

PROMOCJA SKO  

W  LOKALNYCH  MEDIACH  

1.    Wiadmości szkolne Newsletter SKO (15.11.2014r.) 

2.   www.spjazgarka.edupage.org  
      „Uczymy się oszczędzania”  (11.12.2014r.) 
3.   www.kadzidlo.pl    „SKO w Zespole Szkół  
      w Jazgarce”   (01.12.2014r.) 
4. www.nowaostroleka.pl „Dzieci ze szkoły w Jazgarce 

uczyły się oszczędzania z Bankiem PKO”   
(16.01.2015r.). 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI  

przez SKO-wiczów  
1. Sprzedaż złomu 

2. Zbiórka makulatury 

3. Zbiórka zakrętek PET 

4. Zbiórka baterii 

5. Pieczenie ciast w ramach gromadzenia 

    funduszy 

 
„Wypieki…” 
13.04.2015r. 

http://www.spjazgarka.edupage.org/
http://www.kadzidlo.pl/
http://www.nowaostroleka.pl/


Brązowa Odznaka   

w Konkursie dla Opiekunów SKO  

z okazji DEN na pracę na rzecz 

edukacji ekonomicznej 

edycja 2013/2014 

 

    Brązowa Odznaka   

dla szkoły  

Nagroda III stopnia w Etapie 

Regionalnym Konkursu dla SKO  

 edycja 2013/2014 



Dziękujemy za uwagę ! 
Pozdrawiamy z Kurpi ! 

Opracowanie:    Marzena Joanna Zera  i  Hanna Faderewska 
 opiekunowie  SKO  w szkole  

12 czerwca 2015r. 


