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Załącznik nr 2 
 
 

Raport z udziału w Konkursie  
„DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO, JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM”  

„Talenty dodajemy” 
w ramach Programu Talentowi SKO 

w roku szkolnym .........../............. 
 

 

 

Szkoła Podstawowa w  

adres: 

powiat:  

nr telefonu:  

Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) działająca pod patronatem:  

Banku Spółdzielczego w  

Nazwisko i imię opiekuna SKO:   

 

 
 

Podsumowanie działa ń konkursowych 
 
 

1. Wynik działalno ści SKO  
 

1) liczba uczniów − członków SKO w dniu zakończenia Konkursu w stosunku do ogólnej 
liczby uczniów: 
• Liczba uczniów w szkole w dniu zakończenia Konkursu…………………………… 
• Liczba członków SKO w dniu zakończenia Konkursu……………………………… 

 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… ………………………… 

 
2) liczba uczniów − członków SKO, systematycznie oszczędzających (wnoszących 

wpłat na ksiąŜeczki SKO co najmniej raz w miesiącu w czasie trwania Konkursu) − w 
stosunku do ogólnej liczby członków SKO: 
• Liczba uczniów systematycznie wpłacających na ksiąŜeczkę SKO w czasie 

trwania konkursu……………………………………………………………………….. 
 

Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… ……………………… 
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3) wartość zgromadzonych środków na ksiąŜeczce SKO (od 1 września 2013 r.  
do 30 kwietnia 2014 r.) przypadająca na jednego ucznia:  
• Stan konta na początku roku szkolnego……………………………………………… 
• Stan konta na koniec roku szkolnego…………………………………………………… 

 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… ………………………… 

 
4) wyniki współzawodnictwa między klasami. Do oceny naleŜy przedstawić „Dokument 

Szkoły nr 1” przygotowany przez szkołę i dołączony do „Raportu z działań 
konkursowych”. Dokument powinien zawierać informacje na temat liczby klas 
uczestniczących we współzawodnictwie (brane są pod uwagę klasy, w których jest 
przynajmniej jeden członek SKO),  informacje na temat ogólnej liczby klas w szkole, 
zestawienie oszczędzania w tych klasach oraz krótki (½ str.) opis współzawodnictwa 
wraz z dokumentacją zdjęciową/filmową. 

 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… ………………………… 

 
 
Liczba punktów ogółem za kategori ę: Wyniki działalno ści SKO 
(wypełnia Komisja Konkursowa)…………………………………… ........... 
 
 
2. Udział członków SKO w popularyzacji oszcz ędzania  (zdjęcia, 

materiały graficzne, prace plastyczne itp., dokumen tujące wykonanie zada ń 
konkursowych nale Ŝy umie ścić w Kronice SKO i na blogu szkoły – to podstawa do 
oceny realizacji zada ń przez Komisj ę Konkursow ą. W przypadku braku 
dokumentacji Komisja Konkursowa odejmuje 50 % punkt ów uzyskanych przez 
szkoł ę za dany punkt).  

 
1) ogólnoszkolny konkurs o oszczędzaniu: 

 
a) pomysł na konkursu (proszę krótko opisać pomysł, ideę konkursu): 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… …………………… 
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b) przykładowe pytania (proszę podać minimum 15 pytań z róŜnych zakresów 

wiedzy lub umiejętności): 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… …………………… 
 

c) liczba zaangaŜowanych osób w stosunku do ogólnej liczby członków SKO (proszę 
wpisać liczbę osób zaangaŜowanych w konkurs oraz liczbę członków SKO): 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… …………………… 
 

2) przedstawienie zorganizowane przez uczniów na większym niŜ jedna klasa forum na 
temat związany z oszczędzaniem i rozwijaniem talentów: 
 
a) pomysł na przedstawienie (proszę krótko opisać zasadniczy temat, ideę 

przedstawienia): 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… …………………… 
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b) opis scenariusza (proszę krótko przedstawić fabułę, wymienić postacie, określić 

relacje między nimi, przedstawić morał płynący z przedstawienia lub jego 
wymowę): 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… …………………… 
 

c) liczba zaangaŜowanych osób (nie tylko aktorów, ale równieŜ uczniów 
pomagających przy wykonaniu scenografii, itp.) w stosunku do ogólnej liczby 
członków SKO (proszę wpisać liczbę osób zaangaŜowanych w konkurs oraz 
liczbę członków SKO): 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… …………………… 

 
3) Zbiórka pieniędzy lub aukcja na określony cel 

 
a) cel, na który zostaną przeznaczone pieniądze ze zbiórki (proszę opisać, w jaki 

sposób cel został wyłoniony, kto go zainicjował, jak słuŜy on osobie/podmiotowi, 
społeczności lokalnej, dla których zbierane są fundusze): 

 
Kto zainicjował zbiórkę……………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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Jak cel słuŜy lokalnej społeczności:………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… ……………… 

 
b) liczba osób zaangaŜowanych w zbiórkę/aukcję, w stosunku do ogólnej liczby 

członków SKO (proszę wpisać liczbę osób zaangaŜowanych w konkurs oraz 
liczbę członków SKO): 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… ……………… 
 

c) liczba zebranych pieniędzy, w przeliczeniu na jednego członka SKO, który 
uczestniczył w przygotowaniu aukcji/zbiórki (proszę podać sumę wszystkich 
zebranych pieniędzy, a następnie podać sumę przypadającą na jednego członka 
SKO): 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… ………………… 
 

 
 
 
Liczba punktów ogółem za kategori ę: Udział członków SKO w 
popularyzacji oszcz ędzania (wypełnia Komisja Konkursowa):……… . 
 
 
3. Promocja i popularyzowanie działa ń SKO:  

 
1) kronika wszystkich działań podejmowanych w ramach SKO, zawierająca opisy, 

dokumentację zdjęciową, prace plastyczne, itp (stanowiąca „Dokument Szkoły nr 2”, 
przygotowany przez szkołę i dołączony do niniejszego Raportu): 
 

a) pomysł na prezentację działań, 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… …………………… 
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b) wielość podejmowanych działań, 

Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… …………………… 
 

c) jakość zaprezentowanych materiałów (merytoryczna, graficzna). 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… …………………… 

2) aktywność szkoły na blogu dostępnym w ramach strony www.TalentowiSKO.pl 
 

Czy szkoła prowadzi blog w ramach strony www.TalentowisKO.pl ? (proszę wpisać: tak lub 
nie) ...................................... 
 

a) pomysł na prezentację działań, 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… …………………… 
 

b) wielość podejmowanych działań, 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… …………………… 
 

c) jakość zaprezentowanych materiałów (merytoryczna, graficzna). 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………… …………………… 

 
 
 
Liczba punktów ogółem za kategori ę: Promocja i popularyzowanie 
działań SKO (wypełnia Komisja Konkursowa)………………………  
 
 
 
 
 
 
 
Potwierdzam zgodno ść danych z dokumentacj ą: 
 
 
..................................................                                                    .............................................. 
 (data i podpis Opiekuna SKO)                                                (data i podpis Dyrektora Szkoły)       
   
 
 
                                     .................................................................................... 
                    (data i podpis Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego)   
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Podsumowanie wyników (wypełnia Komisja Konkursowa):  
 

 
Kategoria 

 

 
Liczba punktów 

 
Wyniki działalności SKO:  
 

 

 
Udział członków SKO w popularyzacji 
oszczędzania:  
 

 

 
Promocja i popularyzowanie działań 
SKO: 
 

 

 
Razem:  
 

 

 
 
 
 
Potwierdzam zgodno ść danych z dokumentacj ą: 
 
 
 
Podpisy członków Komisji Konkursowej: 
 
..........................................   ............................................ 

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

..........................................   ……………………………. 

Podpisy opiekunów SKO ( losowo wybranych obserwatorów bez prawa głosu) 
 
..........................................   ............................................... 
 
..........................................   ............................................... 


