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KONKURS DLA OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KAS 

OSZCZĘDNOŚCI Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

 /  

Rok szkolny 

 

Numer oddziału, w którym prowadzony jest rachunek SKO Konto dla Szkoły, miejscowość (np. Oddział 1, Warszawa) 

 

Numer rachunku (NRB) SKO Konto dla Szkoły 

 

Nazwa szkoły 

 

 

                                                                                                                                                                                               -  

Ulica                                                                                                                                                                                            Kod pocztowy 

 

Miejscowość 

 

  

Adres e-mail Numer telefonu 

 

Imię i nazwisko Uczestnika – Opiekuna SKO 

 

Zorganizowane w szkole lekcje przedsiębiorczości z udziałem pracownika Organizatora, w okresie od 1 września danego roku kalendarzowego do 
15 czerwca roku kalendarzowego następnego (można wskazać maksymalnie 4) 

   

Temat lekcji Imię i nazwisko pracownika Organizatora Data lekcji 

   

Temat lekcji Imię i nazwisko pracownika Organizatora Data lekcji 

   

Temat lekcji Imię i nazwisko pracownika Organizatora Data lekcji 

   

Temat lekcji Imię i nazwisko pracownika Organizatora Data lekcji 

 

Zorganizowane wycieczki edukacyjne do oddziału Organizatora, w okresie od 1 września danego roku kalendarzowego do 15 czerwca roku 
kalendarzowego następnego (można wskazać maksymalnie 4) 

  

Oddział organizatora Data wycieczki 

  

Oddział organizatora Data wycieczki 

  

Oddział organizatora Data wycieczki 

  

Oddział organizatora Data wycieczki 

 

 

Województwo 



strona 2 / 3 

Zorganizowane szkolne pikniki, festyny, imprezy plenerowe itp. ukierunkowane na promocję przedsiębiorczości i oszczędzania, w okresie od 1 
września danego roku kalendarzowego do 15 czerwca roku kalendarzowego następnego (można wskazać maksymalnie 3) 

  

Lokalizacja wydarzenia Data wydarzenia 

  

Lokalizacja wydarzenia Data wydarzenia 

  

Lokalizacja wydarzenia Data wydarzenia 

 

Artykuły opublikowane w prasie i na portalach internetowych o tematyce informacyjnej, audycje radiowe i telewizyjne, które promują SKO 
działającą przy Szkole, w której zatrudniony jest Uczestnik – Opiekun SKO, w okresie od 1 września danego roku kalendarzowego do 15 czerwca 
roku kalendarzowego następnego (można wskazać maksymalnie 3) 

   

Nazwa medium Tytuł artykułu/audycji Data publikacji 

   

Nazwa medium Tytuł artykułu/audycji Data publikacji 

   

Nazwa medium Tytuł artykułu/audycji Data publikacji 

 

Konkursy wewnątrzszkolne z zakresu matematyki, przedsiębiorczości, ekonomii itp. zorganizowane przez Uczestnika – Opiekuna SKO, w okresie od 1 
września danego roku kalendarzowego do 15 czerwca roku kalendarzowego następnego (można wskazać maksymalnie 2) 

  

Nazwa konkursu Data przeprowadzenia konkursu 

  

Nazwa konkursu Data przeprowadzenia konkursu 

 

Konkursy międzyszkolne z zakresu matematyki, przedsiębiorczości, ekonomii itp., w których uczestniczyli uczniowie ze Szkoły, w której zatrudniony 
jest Uczestnik – Opiekun SKO, w okresie od 1 września danego roku kalendarzowego do 15 czerwca roku kalendarzowego następnego (można 
wskazać maksymalnie 4) 

   

Nazwa organizatora Nazwa konkursu Data przeprowadzenia konkursu 

   

Nazwa organizatora Nazwa konkursu Data przeprowadzenia konkursu 

   

Nazwa organizatora Nazwa konkursu Data przeprowadzenia konkursu 

   

Nazwa organizatora Nazwa konkursu Data przeprowadzenia konkursu 

 

Konkursy wojewódzkie z zakresu matematyki, przedsiębiorczości, ekonomii itp., w których uczestniczyli uczniowie ze Szkoły, w której zatrudniony 
jest Uczestnik – Opiekun SKO, w okresie od 1 września danego roku kalendarzowego do 15 czerwca roku kalendarzowego następnego (można 
wskazać maksymalnie 4) 

   

Nazwa organizatora Nazwa konkursu Data przeprowadzenia konkursu 

   

Nazwa organizatora Nazwa konkursu Data przeprowadzenia konkursu 

   

Nazwa organizatora Nazwa konkursu Data przeprowadzenia konkursu 

   

Nazwa organizatora Nazwa konkursu Data przeprowadzenia konkursu 
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Konkursy ogólnopolskie z zakresu matematyki, przedsiębiorczości, ekonomii itp., w których uczestniczyli uczniowie ze Szkoły, w której zatrudniony 
jest Uczestnik – Opiekun SKO, w okresie od 1 września danego roku kalendarzowego do 15 czerwca roku kalendarzowego następnego (można 
wskazać maksymalnie 3) 

   

Nazwa organizatora Nazwa konkursu Data przeprowadzenia konkursu 

   

Nazwa organizatora Nazwa konkursu Data przeprowadzenia konkursu 

   

Nazwa organizatora Nazwa konkursu Data przeprowadzenia konkursu 

 

Konkursy międzynarodowe z zakresu matematyki, przedsiębiorczości, ekonomii itp., w których uczestniczyli uczniowie ze Szkoły, w której 
zatrudniony jest Uczestnik – Opiekun SKO, w okresie od 1 września danego roku kalendarzowego do 15 czerwca roku kalendarzowego następnego 
(można wskazać maksymalnie 2) 

   

Nazwa organizatora Nazwa konkursu Data przeprowadzenia konkursu 

   

Nazwa organizatora Nazwa konkursu Data przeprowadzenia konkursu 

Suma środków (w PLN) uzyskanych w ramach działań 
podejmowanych przez SKO (np. zbiórka i sprzedaż surowców 
wtórnych) w okresie od 1 września danego roku kalendarzowego do 
15 czerwca roku kalendarzowego następnego 

 

Liczba uczniów w szkole na dzień 15 czerwca roku kalendarzowego 
następnego 

 

Liczba uczniów w szkole, którzy na dzień 15 czerwca roku 
kalendarzowego następnego posiadali SKO Konto dla Ucznia i nie 
ukończyli 13. roku życia (wypełnia oddział Organizatora) 

 

Liczba uczniów, którzy przystąpili do SKO w szkole Uczestnika – 
Opiekuna SKO (posiadają SKO Konto dla Ucznia w Szkole) w okresie 
od 1 września danego roku kalendarzowego do 15 czerwca roku 
kalendarzowego następnego (wypełnia oddział Organizatora) 

 

Adres bloga na platformie www.szkolneblogi.pl (jeżeli jest prowadzony)  

Miesiąc uzyskania nagrody w konkursie SKO Blog Miesiąca w roku 
szkolnym wskazanym w górnej części formularza (jeżeli została 
uzyskana) 

 

Miesiące uzyskania wyróżnień w konkursie SKO Blog Miesiąca w roku 
szkolnym wskazanym w górnej części formularza (jeżeli zostały 
uzyskane) 

 

Liczba pełnych lat pełnienia funkcji Opiekuna SKO (wraz z datą rrrr-
mm-dd od kiedy Uczestnik – Opiekun SKO Konkursu pełni funkcję 
Opiekuna SKO) 

 

Uzyskana przez Uczestnika – Opiekuna SKO Odznaka w poprzedniej 
edycji Konkursu DEN (jeżeli została uzyskana) 

 

Uzyskana przez Szkołę, w której zatrudniony jest Uczestnik – Opiekun 
SKO nagroda w Konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności w edycji 
poprzedzającej bieżącą edycję Konkursu DEN (jeżeli została uzyskana) 

 

 

Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu dla Opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

  

Podpis Uczestnika – Opiekuna SKO Stempel imienny i podpis dyrektora szkoły 

    

Miejscowość Data (dd.mm.rrrr) Miejscowość Data (dd.mm.rrrr) 

 

  

 Pieczęć Szkoły 

 


