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SKO w Warmiaku
SKO to największy i najstarszy program edukacji ﬁnansowej. Dzięki udziałowi w programie SKO uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej SIGiE w Warmiaku uczą się oszczędnego i rozsądnego gospodarowania pieniędzmi.

W naszej szkole podejmuje się wiele ciekawych działań. W ostatnim czasie uczniowie wzięli udział w szkolnym konkursie
Skarbonka promującym oszczędzanie. Uczniowie z klas I - IV Szkoły Podstawowej przygotowali łącznie 14 skarbonek.
Wszystkie prace były starannie wykonane, a uczniowie okazali się być bardzo pomysłowi. Komisja konkursowa postanowiła
wyróżnić Wojciecha Kręciewskiego oraz Kingę Sobotkę. Najlepsze skarbonki zostały wysłane na ogólnopolski konkurs
,,Fajowy, SKO- wy portfelik dla pancernika Hatetepesa” zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu
wspólnie z Bankiem PKO BP w Orzyszu. Kinga Sobotka zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie w Orzyszu i otrzymała
nagrody rzeczowe. Podczas grudniowych zajęć natomiast, uczniowie z klas I – III własnoręcznie wykonywali ozdoby
choinkowe, które zdecydowali się wysłać do redakcji Teleekspressu. Nasze ozdoby zawisły na Teleekspressowej choince.
Każdego roku uczestnicy SKO mają okazję zaprezentować swoje osiągnięcia i wziąć udział w konkursach organizowanych
przez PKO Bank Polski. W tym roku po raz kolejny nasza szkoła otrzymała nagrodę III stopnia - 1000 zł w Etapie Regionalnym
Konkursu dla SKO. Ponadto, przez cały rok szkolny SKO-wicze chętnie reprezentują szkołę na różnego rodzaju konkursach i
konferencjach. 9 stycznia 2018r. uczniowie zaprezentowali program artystyczny na konferencji pedagogicznej nt.
"Doradztwo zawodowe, przywództwo i motywowanie jako wyzwania dla współczesnej edukacji", której organizatorami byli:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce oraz Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Gdańsku.
11 stycznia 2018r. nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu dla najlepiej oszczędzających w SKO. Nagrody główne
zdobyli uczniowie: Adrianna Kulas (I miejsce), Aleksandra Kobus (II miejsce) i Bartłomiej Kobus (III miejsce). Każdy z
laureatów zaoszczędził ponad 1000 złotych na swoim rachunku SKO. Pozostali oszczędzający otrzymali drobne upominki.
Nagrody zostały wręczone przez opiekunów SKO, jak również przez naszego gościa, panią Alinę Sadłowską, Dyrektor PKO
Banku Polskiego Oddział 1 w Kadzidle. Po wręczeniu nagród, uczniowie klas I-II oraz IV-V wzięli udział w zajęciach
prowadzonych przez panią Alinę Sadłowską nt. „Jak korzystać z rachunku SKO” (spotkanie z klasami IV-V) oraz „SKO – i co
dalej?” (spotkanie z klasami I-II). Pani Dyrektor Banku PKO bardzo dziękujemy za spotkanie oraz za owocną współpracę.
Chcemy także wspomnieć o osiągnięciach jednej z uczennic Gimnazjum w Warmiaku. W Łysych dn. 7 stycznia 2018r. odbyły
się zawody rejonowe w indywidualnym tenisie stołowym dziewcząt – Gimnazjada. Izabela Wysmułek zajęła tam I miejsce i
uzyskała awans na zawody powiatowe.
Zachęcamy do śledzenia bloga SKO naszej szkoły www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-warmiak oraz naszego Facebook-a.
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