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w naszym Gimnazjum, jak co roku,

rozpoczęła działalność od zebrania organizacyjnego i wyboru skarbników w
klasach, które zdecydowały się oszczędzać w SKO. W każdym roku szkolnym
przystępujemy do konkursów organizowanych przez PKO BP S.A. – w tym
roku był to konkurs oszczędzania.
Wychowawcy klas w porozumieniu z opiekunem SKO wybrali skarbników
w siedmiu klasach, które zdecydowały się oszczędzać w SKO.
Na pierwszym organizacyjnym zebraniu nowi skarbnicy nauczyli się jak
przyjmować wpłaty, dokonywać wypłaty i prowadzić dokumentację SKO.
Skarbnicy

otrzymali

oszczędzania,

które

także

informacje

przekazali

uczniom

o

ogólnopolskim
swoich

klas

na

konkursie
godzinie

wychowawczej.
W tym też miesiącu ukazał się kolejny

- dwudziesty czwarty numer

Biuletynu SKO, którego zadaniem było rozpropagowanie działalności
i przedstawienie propozycji działań na bieżący rok szkolny, zapoznanie
z zasadami konkursu, przekazanie praktycznych sugestii oraz zachęcenie
uczniów, nauczycieli i rodziców do współpracy w dziedzinie oszczędzania
w ramach SKO.
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Od trzech lat działa w naszej szkole Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo.
prowadzone w formie sklepiku szkolnego. Działalność ta prowadzona jest przez
trzech

uczniów na

wzór

programu edukacyjnego

Fundacji Młodzieżowej

Przedsiębiorczości, promującej naukę przez działanie, prowadząca do lepszego
przygotowania w dorosłym życiu.
Kapitał początkowy potrzebny do

prowadzenia

działalności pochodził

z wkładów własnych założycieli (oszczędności). Uczniowie, po akceptacji opiekuna
miniprzedsiębiorstwa, sami zamawiają towar, uwzględniając popyt.
Każdego miesiąca uczniowie rozliczają wydatki związane z zakupem towarów
oraz środków niezbędnych do prowadzenia działalności, podsumowują codzienne
utargi i obliczają zysk z miesiąca. W każdym miesiącu obliczane są również składki,
które zgodnie z programem na koniec działalności, czyli 31 maja 2009 zostaną
wpłacone na konto Rady Rodziców. Składki te wynoszą obecnie 43 zł miesięcznie
z tytułu składki ZUS i 3% utargu w danym miesiącu.
Pozostała kwota zysku na koniec roku szkolnego pozostanie do dyspozycji
współzałożycieli Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa. Będzie to nagroda za ich
pracę i trud włożony w prowadzenie firmy, oraz za podejmowane ryzyko związane
z jej funkcjonowaniem. Należy dodać, że przedsiębiorstwo to działa w warunkach
konkurencji, ponieważ w szkole od lat dobrze prosperuje sklepik szkolny.
Działający od lat w naszej szkole Sklepik szkolny gromadzi część swoich
zysków na książeczce SKO. Działalność sklepiku służy uczniom nie tylko w sposób
bezpośredni poprzez zaspokajanie potrzeb kupujących ale także w postaci pomocy
finansowej dla najbiedniejszych uczniów, poprzez finansowanie lub dofinansowanie
imprez i uroczystości szkolnych – fundowanie nagród, dofinansowanie zakupów
pomocy naukowych i wyposażenia szkoły.
W październiku 2008 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili

do

ogólnopolskiego konkursu „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”.

W

październiku odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przy

współudziale Fundacji – „Nauka-Sport-Rekreacja” działającej przy naszej szkole,
której celem jest wspieranie finansowe i organizacyjne działalności szkoły, pomoc
materialna dla uczniów, propagowanie ekologicznego stylu życia, angażowanie
rodziców w życie szkoły. Członkowie SKO aktywnie włączyli się w przygotowanie
pokazów, występów, loterii, bufetu z napojami mi gorącymi przekąskami i wielu
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innych atrakcji. Zorganizowano w tym dniu na terenie szkoły zbiórkę makulatury,
puszek aluminiowych, zużytych baterii. Odbyły się także konkursy wiedzy z zakresu
ekologii, gry i zabawy, pokaz mody z odpadów i surowców wtórnych.

dochody tego bufetu przeznaczone na „Adopcję serca”

zbiórka surowców wtórnych

3

bufet zorganizowany przez Fundację NAUKA-SPORT-REKREACA

występ grupy tanecznej

4

„ekologiczna” piłka nożna

zawody w biegach na szczudłach
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W październiku 2008 r. członkowie SKO zorganizowali dyskotekę, z której
dochód przeznaczony został na powiększenie wspólnego funduszu SKO.
Rezultatem była nie tylko udana zabawa, lecz także dochód wysokości 164 zł.
W trakcie dyskoteki

rozstrzygnięty został konkurs na plakat propagujący

oszczędzanie w SKO.
Oto najlepsze plakaty

Podczas dyskoteki wybrano najładniejszą dynię i najciekawsze przebranie.
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Od 11 listopada 2008 r. jesteśmy uczestnikami programu „Adopcja
serca”. We wrześniu uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem opiekuna SKE,
wysłali zgłoszenie do Stowarzyszenia Wymiany i Pojednania MAITRI w celu
„adoptowania

dziecka

nadległość”.

Po

niespełna

dwóch

miesiącach

otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. „ Adoptowaliśmy” 12 letniego chłopca,
który nazywa się Paul Kabare. Stracił oboje rodziców. Do chwili obecnej
uczniowie i działające w szkole organizacje zebrały i wysłały 661 zł (13 EURO
miesięcznie). W dalszym ciągu organizowane są różne przedsięwzięcia
mające na celu pozyskanie środków na pomoc materialną dla adoptowanego
chłopca.
W grudniu 2008 r. uczniowie klasy II B zorganizowali „Mikołajki” dla
przedszkolaków z naszej gminy – odwiedzili przedszkola i wręczyli dzieciom
prezenty – słodycze zakupione za pieniądze zebrane podczas loterii
fantowych, ze sprzedaży w szkolnym sklepiku ciast (pieczonych przez
uczniów).
Samorząd szkolny zorganizował Mikołajki dla uczniów naszej szkoły.
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W styczniu 2008 r. w Biuletynie SKO nr 25 zaprezentowane zostały
dotychczasowe wyniki oszczędzania w poszczególnych klasach oraz wyniki
zbiórki makulatury..
11 stycznia bieżącego roku, każdy miał okazję wziąć udział we
wspaniałej szkolnej imprezie, jaką niewątpliwie był 17 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W dniu tym naszemu sztabowi udało się zebrać 24 702,72 zł.
Repertuar imprezy był bardzo bogaty. Od rana do późnych godzin wieczornych
budynku Zespołu Szkół w Celestynowie każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Loteria fantowa

8

„Kącik malucha”

Występy przedszkolaków

9

Pokaz uczniów ćwiczących Karate

Liczenie pieniędzy

10

Licytacja

Wszyscy darczyńcy mogli się pokrzepić smaczną wojskową grochówką
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Na zakończenie udanej imprezy …
Na końcowy efekt niezapomnianej uroczystości pracowało 45 wolontariuszy,
wciąż pamiętający o swojej szkole absolwenci, niemal wszyscy nauczyciele oraz
pracownicy

administracji

i

obsługi.

Pracy

było

mnóstwo

–

wypisywanie

identyfikatorów, porządkowanie szkoły, noszenie ławek, przygotowanie i zawieszenie
dekoracji, organizacja loterii, aukcji, wystawy, „kącika malucha”, występów uczniów
naszej szkoły i zaproszonych gości, długie godziny dyżurów wolontariuszy i ich
opiekunów, liczenie pieniędzy, dyżury w sztabie, w punktach wydawania posiłków itp.
W naszej szkole przez cały rok szkolny trwa konkurs o Puchar Dyrektora
Szkoły w ramach, którego odbywa się m. in. „dzień koszuli i krawata”, „dzień
spódnicy”, „kolorowy tydzień” (w każdym dniu tygodnia obowiązuje inny kolor stroju).
Uczniowie ubierają się tego dnia w specjalny sposób.
Zakres rywalizacji o Puchar Dyrektora Szkoły wchodzi wiele konkursów np. wyniki
oszczędzania, zbiórki makulatury, baterii, puszek aluminiowych i dekoracje sal
lekcyjnych, zbiórka pieniędzy w akcji „Góra grosza”, wyniki rozgrywek sportowych itp.
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Przez cały rok uczniowie naszej szkoły zbierają makulaturę. Zbiórkę
zorganizowało SKO. Do 26 marca 2009 r. zebraliśmy 6,88 ton makulatury.
Uzyskany dochód – 762,00 wpłacono na konto Rady Rodziców i przeznaczony
zostanie na nagrody dla członków SKO i PCK oraz na wydatki na potrzeby uczniów
oraz wydatki szkoły związane z obsługą ksero i drukarek.
Pierwsze miejsce w zbiórce makulatury zajęła klasa III C – 497,5 kg, drugie miejsce
klasa III D – 369,5 kg i trzecie miejsce klasa III F – 336,5 kg. Wyniki zbiórki uczniowie
zaprezentowali w formie graficznej oraz zostały ogłoszone w Biuletynie SKO,
uczniowie zwycięskich klas otrzymają dyplomy i nagrody na apelu szkolnym.

Wyniki zbiórki makulatury w dniu 31.03.2009 r.
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W ciągu całego roku szkolnego – od października do chwili obecnej trwa
zbiórka zużytych baterii. Patronat nad tą akcją objęło SKO i Samorząd
Uczniowski.

Zbiórka baterii - stan na dzień 20.04.09 r.
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Dochód ze sprzedaży odzyskiwanych surowców zasili konto Rady
Rodziców i przeznaczony będzie na potrzeby uczniów naszej szkoły (między
innymi na zakup pomocy naukowych i dofinansowanie wycieczek dla uczniów
w trudnej sytuacji materialnej).
Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury zakupione zostały
i umieszczone w dostępnym dla uczniów miejscu zgniatarki do plastikowych
i aluminiowych opakowań. Jest to jedna z form propagowania wśród uczniów
segregowania odpadów i odzyskiwania surowców wtórnych oraz oszczędzania
środowiska naturalnego.
11 lutego odbył się w naszej szkole „Maraton czytania” zorganizowany
pod kierunkiem nauczycieli polonistów. Jest on już coroczną tradycją naszej
szkoły. Uczniowie w ten dzień podczas wyjątkowych lekcji języka polskiego
mieli okazję wysłuchać swoich kolegów i koleżanek, głośno czytających
wybraną przez nas książkę.
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Jak wszyscy dobrze wiemy, od wielu lat w Polsce organizowana jest
akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. Głośne czytanie jest promowane nie tylko
w Polsce np. we Wszech odbyło się publiczne czytanie Biblii. Nasze
gimnazjum popiera głośne czytanie, więc co roku organizuje „Maraton
Czytania”. W tym roku książką wybraną przez uczniów, w drodze głosowania,
był „Mikołajek” R. Sempre.

W marcu uczniowie i nauczyciele matematyki zorganizowali w szkole
„Święto Matematyki”
Uczniowie poszczególnych klas przygotowali i prezentowali swoim
kolegom prezentacje multimedialne, poznawali historię królowej nauk i zmagali
się z łamigłówkami, zagadkami i zadaniami matematycznymi. Fundatorem
nagród w konkursach był sklepik szkolny.
Podczas

nadchodzących

wakacji

część

uczniów

wykorzysta

swoje

oszczędności na wyjazd do Hiszpaniii. Już od 5 lat uczniowie naszej szkoły
wyjeżdżają na zagraniczne wyjazdy wakacyjne. Wcześniej brali też udział
w zagranicznych

projektach

językowych.

Oszczędności

zgromadzone

na

książeczkach SKO mogli wykorzystać na pokrycie części kosztów wyjazdów lub na
kieszonkowe.

W

kwietniu

r.

2009

ukazał

się

Biuletyn

SKO,

w

którym

podsumowano wyniki konkursu „Dziś oszczędzam w SKO – jutro
w PKO”
Stan oszczędności wszystkich członków SKO ogółem w dniu 15 kwietnia
2009 r. wynosił 2.374,93 zł.

I miejsce klasa II A
II miejsce klasa III E
III miejsce klasa III A

15

Lista nagrodzonych uczniów:

za wyniki w oszczędzaniu:
1

Tomasz Kowalski III E

2

Ewelina Szopa II A

3

Małgorzata Żołądek II A

4

Kinga Strzeżysz III A

5

Dominika Rosłaniec II A

za pracę społeczną w SKO następujących skarbników klasowych:
1.

Tomasz Kowalski III E

2.

Magdalena Bajrowska II A

Biuletyny, dowody wpłaty i inne poświadczenia prowadzonej w szkole
działalności zamieszczone są na końcu kroniki.

Opiekun SKO

Marzena Kuczyńska
Celestynów, 24 kwietnia 2009 r.

16

