Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
SKO w SGB

SPRAWOZDANIE
z udziału w Konkursie „SKO w SGB”
w roku szkolnym 2019/2020
Szkolna

Kasa

Oszczędności

(SKO)

przy

Szkole

Podstawowej

(pełna

nazwa

szkoły

i

adres)

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

SKO współpracuje z Bankiem Spółdzielczym w .......................................................................................................................
siedziba centrali Banku Spółdzielczego

Imię i nazwisko nauczyciela – Opiekuna SKO ..........................................................................................................................
Wyniki działalności SKO w roku szkolnym, zgodnie z zasadami punktacji konkursu określonymi w § 7 Regulaminu.
1. Liczba uczniów szkoły na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania ........................................................................
Liczba członków SKO na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania .........................................................................
Liczba członków SKO systematycznie oszczędzających (wpłacających co najmniej 1 raz w miesiącu przez czas
trwania całego Konkursu) …………………………………………………………………………………………..……..
2. Udział członków SKO w popularyzacji oszczędzania:
1) zorganizowanie i podsumowanie międzyklasowego lub indywidualnego współzawodnictwa o zasięgu
ogólnoszkolnym, dotyczącego systematycznego oszczędzania pieniędzy w SKO (proszę podać datę
podsumowania i opisać w jakiej formie miało miejsce podsumowanie). Podsumowanie nie jest brane pod uwagę
jako wydarzenie w żadnej z kategorii w pkt 2).
......................................................................................................................................................................................
2) zorganizowanie udokumentowanego wydarzenia o zasięgu ogólnoszkolnym lub klasowym na temat oszczędzania
pieniędzy w SKO lub w Banku Spółdzielczym (konkursy, wystawy, wycieczki, zajęcia, warsztaty)
Konkursy:
a) ..................................................................................................................................................................................

b) ..................................................................................................................................................................................
c) ..................................................................................................................................................................................
Wystawy:
d) ..................................................................................................................................................................................
e) ..................................................................................................................................................................................
Warsztaty:
f) ..................................................................................................................................................................................
g) ..................................................................................................................................................................................
h) ..................................................................................................................................................................................
Zajęcia lekcyjne/lekcje tematyczne:
i) ................................................................................................................................................................................
j) ..................................................................................................................................................................................
3) prowadzenie kroniki działalności SKO (punkty przyznawane przez Bank Spółdzielczy)
....................................................................................................................................................................................
4) słowno–graficzna prezentacja multimedialna na temat „SGB-Bank SA – Jubileusz 30-lecia” (punkty przyznawane
przez Bank Spółdzielczy)
....................................................................................................................................................................................
5) udokumentowana organizacja konkursów na temat wiedzy o bankowości (w tym spółdzielczej), finansach,
ekonomii, historii pieniądza czy o oszczędzaniu (data przeprowadzenia konkursu, nazwa konkursu)
1. ..................................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................................
6) przeprowadzenie zbiórki pieniędzy lub materiałów do recyklingu na cele charytatywne (data przeprowadzenia
zbiórki, cel zbiórki) ……………………………………………………………………………………………………..
7) udział w mini-konkursie ogłoszonym na stronie internetowej www.skowsgb.pl (wskazać, czy szkoła wzięła udział
w konkursie)
......................................................................................................................................................................................

Potwierdzam zgodność danych z dokumentacją

.....................................................................
(data i podpis Opiekuna SKO)

....................................................................................................................
(data i podpis Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego)
Łączna liczba punktów przyznanych przez Komisję Konkursową (łączna suma punktów 1-2)

