
 

 
 

Załącznik nr 3 do  
Regulaminu Konkursu dla szkół gimnazjalnych i podstawowych kl. 7-8 

  „Spółdzielnia Dobrych Serc” 
 
 

Raport z udziału w Konkursie  
„SPÓŁDZIELNIA DOBRYCH SERC” 

„Talenty mnożymy” 
w ramach Programu TalentowiSKO 

 

 

RAPORT NALEŻY WYPEŁNIĆ NA KOMPUTERZE LUB DRKOWANYMI LITERAMI 

 
 

UWAGA - Ocenie podlegają Raporty wypełnione w minimum 50 %, co oznacza, że aby 

Raport został przekazany do ceny Komisji Konkursowej, musi zawierać minimum cztery  

(z ośmiu oznaczonych           ) kompletnie wypełnione punkty.  

 
 
Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) przy Gimnazjum w / Szkole Podstawowej w 
(proszę podać dokładną nazwę szkoły, analogiczna nazwa powinna znajdować się na blogu szkoły prowadzonym 
na TalentowiSKO.pl)  

 

 
adres  

 

 

 
nr telefonu e-mail 

 

 

 
Imię i nazwisko opiekuna SKO 

 

 
działająca pod patronatem Banku Spółdzielczego w  
(proszę podać dokładną nazwę Banku Spółdzielczego) 

 

 
Raportuje udział w Konkursie w roku szkolnym   

 

 
 

Podsumowanie działań konkursowych 
 
 
1. Organizacja działań w Konkursie „Spółdzielnia dobrych serc”-  

(UWAGA - materiały dokumentujące realizacje zadania należy umieścić w prezentacji 
multimedialnej/filmie lub na blogu szkoły prowadzonym w ramach talentowisko.pl (szkoła 
może udokumentować działania w obu miejscach lub wybrać jedno) – to podstawa do  



 

 
 
oceny realizacji zadań przez Komisję Konkursową. W przypadku braku dokumentacji 
Komisja Konkursowa odejmuje 50 % punktów uzyskanych przez szkołę za 
nieudokumentowane zadanie). 
 
 

1) Cel, na który grupa zbierała pieniądze (proszę opisać cel, na który były zbierane 
pieniądze, wskazać powiązanie z potrzebami lokalnej społeczności oraz przedstawić,  
w jaki sposób cel zostały wyłoniony - z czyjej inicjatywy): 
 

(UWAGA – SKO powinno wskazać jeden cel. W przypadku wskazania większej ilości 
celów Komisja oceni jedynie pierwszy z opisanych.) 

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

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

2) Sposób realizacji głównego działania, za pośrednictwem którego grupa zbierała 
środki na wybrany cel (proszę opisać główne działanie, za pośrednictwem którego 
grupa zbierała pieniądze na wybrane cel, kto został zaproszony do wzięcia udziału w 
wydarzeniu, jak długo trwały przygotowania, jaki był przebieg procesu - proszę opisać 
etapy – od pomysłu po realizację): 

 
(UWAGA – SKO powinno opisać jedno działanie główne. W przypadku wskazania 
większej ilości działań Komisja oceni jedynie pierwsze z opisanych.) 

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



 

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

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

3) Realizacja innych działań służących zebraniu pieniędzy na wybrany cel (proszę 
wymienić i krótko opisać inne, mniejsze działania realizowane w celu zebrania 
pieniędzy na wybrany cel): 

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

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



 

 
 

4) Promocja inicjatywy (proszę opisać jak wyglądała promocja przedsięwzięcia, kto 
został nią objęty, jakie środki i media zostały użyte do promocji oraz ocenić, jakie 
efekty przyniosła): 

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

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

5) Liczba uczniów zaangażowanych w działania konkursowe w stosunku do 
ogólnej liczby uczniów w szkole (proszę podać liczbę uczniów zaangażowanych w 
działania konkursowe /wszystkie podejmowane aktywności w ramach zbierania 
pieniędzy na wybrany cel/ oraz liczbę uczniów w szkole): 

 
(UWAGA: W przypadku kl. 7-8 szkół podstawowych liczbę uczniów w szkole należy 
traktować jako liczbę uczniów w kl. 7-8.) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
6) Liczba zebranych pieniędzy w przeliczeniu na jednego ucznia zaangażowanego 

w zbiórki na wybrany cel (proszę podać liczbę globalną zebraną w ramach 
wszystkich podjętych aktywności służących wsparciu wybranego celu oraz w 
przeliczeniu na jednego ucznia zaangażowanego w zbiórki): 

 



 

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

 
     Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):…………………………………………. 
 
 
 
Liczba punktów ogółem za kategorię: Organizacja działań w konkursie „Spółdzielnia 
dobrych serc”…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
2. Promocja i popularyzowanie działań konkursowych i SKO: 

 
1) Prezentacja multimedialna / film z działań konkursowych oraz innych inicjatyw 

realizowanych w ramach SKO, dostarczona na płycie CD, DVD lub pendrive, jako 

„Dokument Szkoły nr 1”, 

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

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

(UWAGA – Ocenie podlegają jedynie wpisy na temat działań podejmowanych w ramach 
SKO dotyczące szeroko rozumianych finansów i oszczędzania (nie wszystkie aktywności 
realizowane przez szkołę!) oraz działań konkursowych. Wpisy dublujące się nie 
podlegają ocenie.) 

 

Czy szkoła prowadzi blog w ramach strony www.talentowiSKO.pl (proszę zaznaczyć : tak lub 
nie)  

TAK   NIE 

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

 
 
 
Liczba punktów ogółem za kategorię: Promocja i popularyzowanie działań 
konkursowych i SKO (wypełnia Komisja Konkursowa)……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.talentowisko.pl/


 

 
 
 
 

Potwierdzam zgodność danych z dokumentacją i wrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych i wizerunku w celu rozstrzygnięcia i promocji Konkursu: 

 
 
 
 
..................................................                                                    .............................................. 
 (data i podpis Opiekuna SKO)                                                (data i podpis Dyrektora Szkoły)       
   
 
 
 
 
 
                                     .................................................................................... 
                    (data i podpis Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Podsumowanie wyników 

 
 

ETAP REGIONALNY 
 

(wypełnia Regionalna Komisja Konkursowa) 
 
 
 
 
 

 
Kategoria 

 

 
Liczba punktów 

 
Organizacja działań w Konkursie  

„Spółdzielnia dobrych serc” 
 

 

 
Promocja i popularyzowanie działań konkursowych 

 i SKO 
 

 

 
Razem: 

 

 

 
 
 
 

Potwierdzam zgodność danych z dokumentacją i wrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych i wizerunku w celu rozstrzygnięcia i promocji Konkursu: 

 
 
Podpisy członków Regionalnej Komisji Konkursowej: 
 

1. ..........................................   4. ............................................ 

2. ..........................................   5. ............................................ 

3. ..........................................   6. ……………………………… 

 
Podpisy opiekunów SKO ( losowo wybranych obserwatorów bez prawa głosu) 
 

1. ..........................................   3. ............................................... 
 

2. ..........................................   4. ............................................... 
 
 
 



 

 
 

 
Podsumowanie wyników 

 
 

ETAP KRAJOWY 
 

(wypełnia Krajowa Komisja Konkursowa) 
 
 
 
 
 

 
Kategoria 

 

 
Liczba punktów 

 
Organizacja działań w Konkursie  

„Spółdzielnia dobrych serc” 
 

 

 
Promocja i popularyzowanie działań konkursowych 

 i SKO 
 

 

 
Razem: 

 

 

 
 
 

Potwierdzam zgodność danych z dokumentacją i wrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych i wizerunku w celu rozstrzygnięcia i promocji Konkursu: 

 
 
Podpisy członków Regionalnej Komisji Konkursowej: 
 

1. ..........................................   4. ............................................ 

2. ..........................................   5. ............................................ 

3. ..........................................   6. ……………………………… 

 
Podpisy opiekunów SKO ( losowo wybranych obserwatorów bez prawa głosu) 
 

1. ..........................................   3. ............................................... 
 

2. ..........................................   4. ............................................... 


