W tym roku szkolnym Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół
podstawowych „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”
„Talenty Dodajemy” w ramach programu „TalentowiSKO”, dzięki któremu
promowane jest rozwijanie talentów przez edukację finansową, propagowanie
pracy, szacunku dla drugiego człowieka, umiejętności podziału zadań. Między
innymi ocenie konkursowej podlegają wyniki działalności SKO. W ramach
konkursu zorganizowaliśmy dla uczniów różnorodne konkursy: plastyczne,
techniczne, matematyczne. Uczniowie promowali swoje talenty aktorskie
podczas przedstawienia pt. „Marzenia do spełnienia – oszczędzam w SKO” na
forum szkoły. Wśród społeczności szkolnej prezentowaliśmy prace plastyczne
na korytarzu szkolnym oraz zorganizowaliśmy wystawkę ekologicznych
skarbonek.
Członkowie SKO odpowiedzieli na apel Ośrodka Pomocy Społecznej w
Chorzelach i dwukrotnie ( XII 2013r. i I 2014r.) przeprowadzili zbiórkę
pieniędzy wśród uczniów naszej szkoły dla kilku rodzin, które straciły wszystko
w wyniku pożarów domów. Były to rodziny z terenu gminy Chorzele z
miejscowości Jarzyny Kierz i Zdziwój Stary. Zebrane pieniądze zostały
przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach na zakup
niezbędnych do życia rzeczy. Po raz kolejny uczniowie pokazali, że potrafią
dzielić się z innymi tym, co sami mają. Z podejmowanych działań mają
ogromną satysfakcję.
Należy podkreślić, że

SKO ma

duże znaczenie w realizacji programu

wychowawczego szkoły, na kształtowanie postaw społecznych i prawidłowe
funkcjonowanie uczniów w społeczeństwie.

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Chorzelach w roku szkolnym 2013/2014 został zorganizowany konkurs pod
hasłem „ Mistrzowie oszczędzania”. Celem konkursu jest wyrobienie nawyku
świadomego i systematycznego oszczędzania, racjonalne gospodarowanie
posiadanymi środkami finansowymi, integrowanie zespołów klasowych i
społeczności szkolnej w różnego rodzaju akcjach oraz kształtowanie
umiejętności szanowania pieniądza.
Konkurs trwa od 1 października 2013r. do 10 maja 2014r. Mistrzem
oszczędzania w kategorii klas zostanie klasa, która w okresie trwania konkursu
zaoszczędzi największa kwotę pieniędzy. Mistrzem oszczędzania indywidualnie
zostanie osoba, która systematycznie, przynajmniej 2 razy w miesiącu wpłaca
pieniążki na książeczkę SKO i w czasie trwania konkursu nie dokona żadnej
wypłaty.
Do rywalizacji międzyklasowej przystąpiło 14 klas (na 15 klas w szkole).
Do chwili obecnej dużą szansę na zwycięstwo w tym konkursie ma klasa Ib,
która zaoszczędziła do 30 kwietnia 2014r. - 6 193,00 zł. Na drugim miejscu
uplasowała się klasa IIa z kwotą 4 174,00 zł, a na trzecim miejscu znajduje się
klasa IIIb z sumą 3 428,00 zł.
Wyniki rywalizacji klasowej co miesiąc są prezentowane na gazetce SKO.
Do współzawodnictwa indywidualnie przystąpiło 123 uczniów w szkole.
Systematycznie wpłaca 56 uczniów, największa szanse na tytuł MISTRZA
OSZCZĘDZANIA na uczennica z klasy IIa, która zaoszczędziła 1902 zł.
Konkurs zarówno w kategorii indywidualnej jak i klasowej zostanie
rozstrzygnięty 10 maja 2014. Fundatorem nagród dla zwycięzców jest Bank
Spółdzielczy w Chorzelach.

Uczniowie klas: Ib, IIa i IIIb, którzy najwięcej zaoszczędzili w rywalizacji
międzyklasowej.

