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Liczba uczniów − członków SKO, systematycznie oszczędzających (wnoszących wpłat na 
książeczki SKO co najmniej raz w miesiącu w czasie trwania Konkursu, tj, w okresie od 30 

września do 31 marca) w stosunku do ogólnej liczby członków SKO

Liczba uczniów systematycznie wpłacających 
na książeczkę SKO w czasie trwania Konkursu

Raport z udziału w konkursie
„OSZCZĘDZANIE W SKO PROCENTUJE 

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM”
w ramach Programu TalentowiSKO

Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) przy Szkole Podstawowej 
(proszę podać dokładną nazwę szkoły,taką samą jak w do zgłoszenia udziału w konkursie, 

analogiczna nazwa powinna znajdować się na blogu szkoły prowadzonym na TalentowiSKO.pl) 

Dane teleadresowe szkoły

Numer telefonu

Adres e-mail

Ulica

Miejscowość 

Kod pocztowy

Region do którego przypisany jest Bank Spółdzielczy
(Uwaga: Wynika z wewnętrznego podziału, nie zawsze odpowiada regionowi geograficznemu)

Dane identyfikacyjne szkoły

Podsumowanie działań konkursowych

1. Wynik działalności SKO 

Liczba uczniów − członków SKO w dniu zakończenia Konkursu, tj. w dniu 31 marca,  w 
stosunku do ogólnej liczby uczniów

Imię i nazwisko opiekuna SKO

Szkoła działająca pod patronatem Banku Spółdzielczego

Szkoła raportuje udział w Konkursie w roku szkolnym

Liczba uczniów w szkole w dniu zakończenia 
Konkursu

Liczba członków SKO w dniu zakończenia 
Konkursu



Zadanie: Stworzenie elektronicznego albumu produktów, którym członkowie SKO znaleźli nowe 
życie lub ulepszyli je tak, by mogły być wykorzystywane dalej, a co za tym idzie zaoszczędzili 
pieniądze nie wydając ich na zakup nowych produktów.  Album powinien zawierać fotografie i 

propozycje nazw nowopowstałych produktów oraz opis wyjaśniający jakie było pierwotne 
wykorzystanie produktów, a do czego mają służyć po przerobieniu. Plik powinien być zapisany 

w formacie pdf i załaczony do niniejszego Raportu, a wykonany za pomocą np. powerpoint, 
word, kreatora graficznego lub innego programu. Waga pliku nie może przekroczyć 10 MB. 

SKO powinno wysłać do oceny jeden album. W przypadku przesłania większej liczby albumów 
Komisja ocenia jeden losowo wybrany.  

Przykład: Dziecko wykorzystuje farby plakatowe podczas zajęć plastycznych. Nadaje 
pojemniczkom nową funkcję np. opakowanie na małe części klocków lego. Tym sposobem 

zaoszczędza 5 zł, ponieważ już nie musi kupować nowych pudełek.

Stan konta w dniu rozpoczęcia Konkursu

Zadanie: Przeprowadzenie przez członków SKO serii wywiadów z dorosłymi na temat szeroko 
rozumianego oszczędzania pieniędzy. Wywiady mogą być przeprowadzone np. z rodzicami, 

rodziną, przyjaciółmi rodziny, nauczycielami oraz innymi osobami dorosłymi z otoczenia dzieci. 
Członkowie SKO muszą przygotować pytania, przeprowadzić wywiady z wybranymi osobami i 

nagrywać je w formie audio (np. na dyktafon w smartfonie). Każdy wywiad musi zawierać 
minimum dwa pytania, nie może być krótszy niż 15 sekund i dłuższy niż 1 minuta. SKO do 
oceny przesyła minimalnie 3, a maksymalnie 5 wywiadów. Wywiady należy zmontować i 

stworzyć z nich jedno nagranie lub skompresować pliki i załączyć w formacie ZIP do niniejszego 
Raportu. Łączna waga plików nie może przekroczyć 10 MB.

Suma wpłat dokonanych w czasie trwania 
Konkursu

Stan konta w dniu zakończenia Konkursu

2. Udział członków SKO w popularyzacji oszczędzania

Liczba uczniów biorących udział w zadaniu

Liczba przeprowadzonych wywiadów

3. Promocja i popularyzowanie działań SKO

Liczba członków SKO 0

Wzrost wartości zgromadzonych środków na książeczce SKO (w okresie od 30 września do 31 
marca) Przykład: W dniu startu konkursu SKO ma na koncie 2000 zł (wartość należy wpisać w 
pozycji:  Stan konta w dniu rozpoczęcia Konkursu), w czasie trwania konkursu dzieci wpłaciły 

3000 zł (wartość należy wpisać w pozycji: Suma wpłat dokonanych w czasie trwania Konkursu) i 
wypłaciły 2000 zł. W dniu zakończenia konkursu stan konta wyniósł 3000 zł (wartość należy 

wpisać w pozycji: Stan konta w dniu zakończenia Konkursu).
Jeśli SKO powstało w roku trwania konkursu w polu: Stan konta w dniu rozpoczęcia konkursu 

należy wpisać 0, takie SKO może otrzymać maksymalnie 5 pkt za tę kategorię.

Liczba członków SKO w dniu zakończenia 
Konkursu

0



Uzasadnij:
Dlaczego Twoje SKO powinno wygrać konkurs?

Liczba wpisów na blogu dotyczących działalności SKO

Aktywność SKO w Internecie. W polu poniżej, po przecinku należy podać linki np. do profili SKO 
prowadzonych w mediach społecznościowych, kanału SKO na youtube lub inne linki 

prowadzące do prezentacji działań podejmowanych przez SKO w sieci. Dodatkowo do 
niniejszego Raportu należy załączyć prezentację lub film dokumentujące aktywność SKO w 

sieci. 

Aktywność SKO na blogu dostępnym w ramach strony www.TalentowiSKO.pl
UWAGA – ocenie podlegają wpisy opisujące działania podejmowane w ramach SKO (nie 

wszystkie aktywności realizowane przez szkołę!), dotyczące szeroko rozumianych finansów i 
oszczędzania. Wpisy dublujące się nie podlegają ocenie.

Czy szkoła prowadzi blog w ramach strony www.talentowiSKO.pl?

Czy wpisy są zamieszczane systematycznie, tj. zamieszczane w 
każdym miesiącu trwania konkursu?

Prezentacja multimedialna lub film dokumentujące aktywność SKO w sieci internetowej.  Waga 
pliku nie może przekroczyć 10 MB.

Uwaga! Po zapisaniu pliku nie zmieniaj jego nazwy! Nazwa nadawana jest 
automatycznie, w wymaganym formacie.


