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AGENDA SKO W SP 13 – POPULARYZACJA WIEDZY
ZWIĄZANEJ Z OSZCZEDZANIEM W SKO
W I semestrze w roku szkolnym 2015/16 konta w SKO
miało tylko 23 dzieci. W tym niewiele osób
oszczędzało. Całkowita kwota na kontach uczniowskich
wynosiła 1284 zł.
25.11.15r. zorganizowałam spotkanie rodziców
klas młodszych z przedstawicielką PKO. Celem
spotkania było zachęcenie rodziców do zakładania
dzieciom kont i oszczędzania pieniędzy w SKO.
Po spotkaniu każdy rodzic otrzymał deklarację do
wypełnienia, a tym samym założenia dziecku konta
w SKO. W wyniku tego spotkania wpłynęło do mnie
kilkanaście deklaracji wyrażających chęć założenia
konta. Deklaracje przekazałam przedstawicielce PKO.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„WARTO OSZCZĘDZAĆ” - POPULARYZACJA
ŚWIADOMOŚCI ZWIĄZANEJ Z OSZCZĘDZANIEM

Październik to miesiąc oszczędzania. Jako opiekunka
SKO zorganizowałam konkurs na najpiękniejszy
i najciekawszy plakat propagujący oszczędzanie
pt. „Warto oszczędzać”. Laureaci otrzymali dyplomy
i prezenty w postaci gadżetów pozyskanych z PKO BP.
Nagrodzone prace znalazły się na gazetce szkolnej.

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT





W naszej szkole propagujemy
ekologiczny styl życia.
Organizujemy lekcje ekologii
we współpracy z DZPK: „Jeż to fajny
zwierz”, „Warstwy lasu”.
Byliśmydwukrotnie w Centrum Edukacji
Ekologicznej i Krajoznawstwa
„Salamandra” w Myśliborzu
na dwudniowych warsztatach
ekologicznych.

WYGRYWAMY KONKURSY ZWIĄZANE Z EKOLOGIĄ
12 września 2015r. w Transgranicznym
Centrum Turystyki Aktywnej w
Sobieszowie na Pikniku pod Chojnikiem
odbyło się ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród w konkursie „Moje
Karkonosze – Mapa Małego
Przyrodnika”.
W konkursie, organizowanym przez
Karkonoski Park Narodowy, wzięły
również uczennice z naszej szkoły.

Uczeń naszej szkoły Oliwier Frączewski
zajął I miejsce w wojewódzkim konkursie
plastycznym pt.: "Czy wiesz jaki w parku
żyje zwierz ?" przedstawiający zwierzęta
występujące na terenie dolnośląskich
parków krajobrazowych.
Był to konkurs dla uczniów klas I – III
z terenu całego województwa
dolnośląskiego zorganizowany przez
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
Oddział w Wałbrzychu.

EKOLOGIA TO TEŻ ZDROWE ODŻYWIANIE







28.09.15 r. kl. III a
zorganizowała lekcję
pełną witamin. Owoce
posłużyły dzieciom jako
materiał do tworzenia
wesołych masek
na waflach.
06.11.2015r. już po raz
drugi uczestniczyliśmy
w akcji propagującej
zdrowe odżywianie się
pt. "Śniadanie daje moc"
18.03.16 w kl. I a odbył
się „Kanapkowy zawrót
głowy”.

WYKORZYSTUJEMY SUROWCE WTÓRNE
Chronimy
środowisko!







Z kubeczków
jednorazowych klasa
sportowa wykonała
bałwana, który całą
zimę ozdabiał korytarz
szkolny.
Resztki tapety i włóczki
posłużyły do wykonania
prezentu – serca
dla mamy.
Kl. I b wykonała
z opakowań wesołe
roboty.

JESTEŚMY PRZEDSIĘBIORCZY
Rada Rodziców w szkole
działa prężnie. W grudniu zorganizowała Kiermasz Świąteczny, na którym
sprzedawano własnoręcznie zrobione
ozdoby i ciasta. Zarobiono 260 zł.
Kolejną okazją do pozyskania pieniędzy był Kiermasz Wielkanocny, który
towarzyszył Dniom Otwartym w SP 13.
Tym razem uzyskaliśmy kwotę 340 zł.

NIEOBCA JEST NAM PRACA NA RZECZ ŚRODOWISKA
LOKALNEGO




25.09.15 sprzątaliśmy
świat.
W grudniu zbieraliśmy karmę
do schroniska dla zwierząt.
Nasza szkoła uczestniczyła
w akcji charytatywnej „Zostań
z nami Św. Mikołajem”
i zdobyła tytuł
„Wolontariusza 2015”

NAWIĄZALIŚMY WSPÓŁPRACĘ Z JELENIOGÓRSKIMI
PRZEDSZKOLAMI.
„Mikołajki z Trzynastką”
to impreza, która stała
się już tradycją naszej
szkoły. Każdego roku
zapraszamy
przedszkolaków
do wspólnej zabawy.
Pierwszy Dzień Wiosny
stał się pretekstem do
ponownego zaproszenia
dzieci z przedszkoli do
wspólnego świętowania.

Kolejne odwiedziny
przedszkolaków odbywały się
pod hasłami: „Czytamy
dzieciom – Szewczyk
Dratewka”, „Brzechwa
dzieciom” - inscenizacja dla
maluchów, „Łąka pełna
kwiatów” - warsztaty
plastyczne. Na zakończenie
dzieci zwiedzały szkołę
i otrzymywały podarunki –
notesiki z Żyrafą Lokatką,
z którą w przyszłym roku
w szkole będą oszczędzać
w SKO.

W SP 13 DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO!

03.11.2015 r. klasy
pierwsze naszej szkoły
aktywnie przyłączyły się
do programu edukacyjnego
propagującego wiedzę
o zasadach bezpiecznego
użytkowania energii
pt. "Bezpieczniki Taurona
włącz dla dobra dziecka".

8 marca, w ramach akcji
"Bezpieczniki Taurona"
uczniowie z klas II i III
uczestniczyli w pogadance
"Ostrożnie z prądem". Po
obejrzeniu filmu udzielali
odpowiedzi na pytania –
udowadniając, że wiedzą
jak bezpiecznie korzystać
z urządzeń elektrycznych.
Uczniowie naszej szkoły
zdobyli II i III miejsca
w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Zapobiegajmy
pożarom”, organizowanym
przez Zarząd Oddziału
Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży
Pożarnych w Jeleniej Górze.

WIEMY JAK ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJI ZAGROŻENIA.
W styczniu, tak jak
w latach ubiegłych,
jeleniogórska Straż
Miejska przeprowadziła
w naszej szkole akcję
pod nazwą „Bezpieczne
Ferie”.
12.05.2016 r. odbył
się próbny alarm
przeciwpożarowy.
Podczas ćwiczeń
ewakuowaliśmy się.
Wszystko
nadzorowała Straż
Pożarna.

ZOSTALIŚMY WYRÓŻNIENI W KONKURSIE
„BANK PRZYSZŁOŚCI”

Wśród laureatów konkursu
plastycznego „Bank
Przyszłości”
zorganizowanego przez
PKO BP znaleźli się
uczniowie naszej szkoły,
zdobywając dwa
wyróżnienia specjalne:
I wyróżnienie Daniel Bialik
z kl. V „b” i II wyróżnienie
Martyna Zwierzchowska
z kl. I „b” oraz jedno
wyróżnienie: Maja
Nowińska z kl. V „b”.
Gratulujemy!

POGŁĘBIAMY NASZE WIADOMOŚCI O BANKOWOŚCI.
PRZYBYWA NAS W SKO.
14.04.2016 r. gościliśmy w naszej
szkole przedstawicielki Banku PKO
BP w Jeleniej Górze, które
w ramach promocji oszczędzania
w SKO przeprowadziły 3 lekcje
bankowości dla ośmiu klas I-III.
Dzieci dowiedziały się jak na
przestrzeni wieków rozwijały się
formy płatności na świecie, od
handlu wymiennego po dzisiejsze
„plastikowe pieniądze.” Uczniowie
poznali także zasady oszczędzania
w SKO, oglądając prezentację
multimedialną.
Podczas zajęć chętni uczniowie
zostali uroczyście przyjęci w poczet
członków SKO. Otrzymali oni karty
SKO oraz dyplomy powitalne.
Od dziś 19 nowych członków
SKO będzie mogło oszczędzać,
aby spełniać swoje marzenia.

Z WIZYTĄ W BANKU PKO BP
21.04.16r.; 26.04.16r. i 17.05.16r. klasy
drugie i trzecie odwiedziły Bank PKO BP
w Jeleniej Górze. Podczas wizyt dzieci
poznały pracę bankowców. To były bardzo
pouczające spotkania.

KONKURSY MATEMATYCZNE Z UDZIAŁEM NASZYCH UCZNIÓW













15.10.15 - I etap XIII Dolnośląskiego
Konkursu dla szkół podst. „zDolny
Ślązaczek 2015”.
8-21.12.15 – VI edycja Szkolnego
Konkursu dla klas IV „Mistrz Tabliczki
Mnożenia”.
8.01.16 – Szkolny Konkurs Mat.-Tech.
dla kl. IV-VI „Matematyczna Bombka
na Choinkę”.
3.03.16 – Konkurs Matematyczny
Pangea 2015/16.
17.03.16 – Międzynarodowy Konkurs
Kangur Matematyczny 2016.
1.04.16 – Szkolny Konkurs
Matematyczny dla kl. IV-VI „Wielkanoc
z Tangramem”.
26.04.16 – Międzyszkolny Drużynowy
Konkurs Matematyczny dla kl. VI.
18.06.16 – VI edycja Międzyszkolnego
Konkursu Przyr.-Matem. dla kl. V.

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ ZIEMI





Dzień Ziemi obchodziliśmy w tym
roku w różnoraki sposób:
Zorganizowaliśmy akcję
ukwiecania szkolnego podwórka
pod hasłem „Bratki na rabatki”.
Sprzątaliśmy Ziemię wokół szkoły.
Obejrzeliśmy przedstawienie
wystawione przez uczniów z kółka
przyrodniczego pt. „Palący Temat
– Niska Emisja”.

SMACZNE I ZDROWE KANAPKI SEROWE
ORAZ PRZEPYSZNE KOMPOTY JABŁKOWE





Lekcje z serowymi kanapkami
w klasach III były podsumowaniem
cyklu zajęć pt." Skąd się biorą
dziury w serze? " .
Z inicjatywy Rady Rodziców
z nadmiaru jabłek postanowiono
gotować pyszny kompot dla
ugaszenia pragnienia w gorące dni.

JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI ZWIERZĄT


21.05.16 odbyła się
na Pl. Ratuszowym
impreza przyjaciół
zwierząt - XXV
Majówka ze
Zwierzakami.
W Majówce wzięły
udział dzieci z naszej
szkoły z klas IB i IIA.



30.05.16
obchodziliśmy Dzień
Bociana Białego.
W tym dniu nastąpiło
rozstrzygnięcie
konkursu
plastycznego dla
przedszkolaków
„Bocian w oczach
dziecka”.



31.05.16 wzięliśmy
udział w warsztatach
DZPK : ” Kwiaty
wabią”.i „Świat
motyli”
Dowiedzieliśmy się
jak powstaje motyl
i jak ważna jest rola
pszczół w świecie
przyrody.

Z OSTATNIEJ CHWILI









Nasz uczennica zdobyła
wyróżnienie
w Międzynarodowym
„ Kangurze
Matematycznym”
Wzięliśmy udział
w V Międzyszkolnym
Konkursie Mat-Przyr.
pt. „ Wędrówki
matematyczne
po Cieplicach”
Przybyło nam 21
członków w SKO.
Dołączyliśmy do
Szkolnych Blogów
Nagradzamy najskuteczniej
oszczędzających.
Dzień Sportu z kiermaszem
ciast to kolejna okazja
do pozyskania pieniędzy
dla szkoły.
DZIĘKUJEMY ZA
UWAGĘ !

