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POCZĄTKI SKO
      Pierwsza wzmianka dotycząca oszczędzania, w kronice szkoły jest          

z roku szkolnego 1952/1953, kiedy to Szkolne Koło Oszczędnosści 
zaoszczędziło 315,00 zł.



POCZĄTKI SKO
Szkolna Kasa Oszczędnosści regularnie działała w naszej szkole  od lat 
60 – tych  XX wieku (zapiski z kronik szkolnych)
W roku szkolnym 1962/1963 zajęła II miejsce w powiecie lęborskim  
w krajowym konkursie „Oszczędzaj i ucz oszczędzacś”



DZIEŃŃ  DZIECKA 1964
W roku szkolnym 
1963/1964,  a dokładnie    
 6 czerwca obchodzono 
w szkole Dzienś  Dziecka, 
w ktoś rym uczestniczyły 
delegacje MO, ORMO, 
PKO, RR. Podczas apelu 
przedstawiciele PKO 
wręczyli na ręce opiekuna 
SKO  nagrodę – odznakę 
SKO za zdobycie I miejsca 
w powiecie.



I MIEJSCE W SKALI WOJEWOŃ DZTWA – ROK 1966

Szkoła w konkursie na 
trwały element 
propagandowy, 
ogłoszony przez Oddział
Wojewoś dzki PKO,  
otrzymała I miejsce       
w wojewoś dztwie.
(błąd w nazwie szkoły)



„DOBRZE GOSPODARUJEMY W ZIMIE, PRZYJEMŃIE SPĘDZAMY CZAS W LECIE”

      Pod takim hasłem w roku szkolnym 1966/1967, od wrzesśnia do 
marca, przystąpiono do konkursu  SKO. W tym czasie liczyła ona 670 
członkoś w. W roku szkolnym uczniowie zaoszczędzili 25.514,73 zł.  
Stan zbiorczej ksiązżeczki wynosił 75.880, 79 zł. 



IMPREZA SKO – ROK SZKOLŃY 1968/1969
10 grudnia w ramach akcji 
propagandowej zarząd SKO 
zorganizował seans filmowy 
„Czterej pancerni i pies” 
opłacony z funduszy SKO. 
Przystąpiono po raz kolejny 
do konkursu organizowanego 
przez ”Błękitną sztafetę” 
konkursu „Dziś oszczędzam    
w SKO – jutro w PKO”
W biezżącym roku 

       oszczędzono w SKO
       16376,80 zł



SKO – LATA SIEDEMDZIESIĄTE
W  roku szkolnym 1970/1971 roku  SKO zdobyła w konkursie 
międzyszkolnym I miejsce w wojewoś dztwie.
W roku szkolnym 1971/1972  otrzymała I miejsce w powiecie, II 
miejsce w wojewoś dztwie.
Organizowano  coroczne apele  z okazji „Październik miesiącem 
oszczędności”.
Członkowie SKO brali udział w pracach społecznych, w ogrodzie 
szkolnym.
W 1978 ogłoszono akcję zbierania butelek. Uzyskane fundusze 
przeznaczono na opłatę biletoś w do kina. Dotacji udzieliła tezż  Szkolna 
Kasa Oszczędnosści.    





SKO – LATA OD 1980 DO 1992
W 1983 odbył się apel               
z wręczeniem odznaczenś  SKO
Rok 1992 to ostatnia 
wzmianka o działalnosści SKO 
w naszej szkole,  w XX wieku.



REAKTYWACJA SKO – ROK 2012
Szkolna Kasa Oszczędnosści 
reaktywowana została  w 2012 
roku. Działa nieprzerwanie do 
czasoś w obecnych. Oczywisście na
nowych zasadach. 
Uczniowie posiadają własne
konta bankowe, karty bankomatowe, 
uczestniczą w imprezach szkolnych  
o charakterze ekonomiczno – 
matematycznym, konkursach.
SKO osiąga roś wniezż  wspoś łczesśnie 
nagrody dla szkoś ł i nauczycieli- 
kilkukrotnie III stopnia, brązową 
odznakę, a takzże nagrodę II stopnia        
i srebrną odznakę.





KSIĄZŻ ECZKI SKO 
KSIĄŻECZKI DAWNIEJ



KSIĄZŻ ECZKI SKO 
KSIĄZŻ ECZKA DZISŃ KARTA JUŃIOR

ŹRÓDŁO: KRONIKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.  
A. MICKIEWICZA  (F. DZIERŻYŃSKIEGO)
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