Załącznik do Regulaminu Konkursu SKO dla Szkół i Nauczycieli

KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO KONKURSU SKO DLA SZKÓŁ I NAUCZYCIELI
1. Dane formalne:
/
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

Numer rachunku (NRB) SKO Konto Plan Szkoły (jeśli SKO w danej Szkole jest posiadaczem tego typu rachunku)

Nazwa szkoły
Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Adres e-mail

Numer telefonu

Imię i nazwisko Opiekuna SKO

Imię i nazwisko drugiego Opiekuna SKO (jeśli został wskazany)

Liczba uczniów w szkole poniżej 13. roku życia na dzień zgłoszenia do Konkursu

Liczba uczniów w szkole poniżej 13. roku życia, którzy przystąpili i uzyskali pozytywny wynik w teście SKO

Liczba kont z oferty 0-13 Organizatora założonych w trakcie danej edycji Konkursu
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2. Działania wskazane do oceny w Etapie Regionalnym oraz Etapie Krajowym, opisane szerzej
w Pracy Konkursowej:

Promocja działań SKO w mediach nienależących do Szkoły (tytuł artykułu, audycji, nagrania, nazwa medium, data publikacji)

Promocja działań SKO w mediach należących do Szkoły (tytuł artykułu, audycji, nagrania, nazwa medium, data publikacji)

Aktywne prowadzenie bloga na platformie blogowej www.SzkolneBlogi.pl (nazwa bloga, zdobyte nagrody)

Suma udokumentowanych środków uzyskanych w trakcie działań podejmowanych w ramach SKO, wpłacanych na rachunek SKO Konto dla Szkoły
lub SKO Konto Plan Szkoły (np. zbiórka i sprzedaż surowców wtórnych – należy wpisać kwotę, tytuł działania, datę wpłaty na konto)

Organizacja lekcji przedsiębiorczości z udziałem pracownika Organizatora (temat lekcji, oddział PKO Banku Polskiego S.A., z którym realizowane było
działanie, data lekcji)

Organizacja wycieczek edukacyjnych do oddziału PKO Banku Polskiego S.A. (temat wycieczki, oddział PKO Banku Polskiego S.A., z którym
realizowane było działanie, data wycieczki)
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Organizacja szkolnych pikników, festynów, kiermaszów itp. ukierunkowanych na promocję przedsiębiorczości i oszczędzania (typ wydarzenia, nazwa,
data realizacji)

Odkrywanie i promowanie talentów ekonomicznych wśród dzieci i młodzieży mierzone udokumentowaną liczbą zorganizowanych konkursów
edukacyjnych z zakresu matematyki, przedsiębiorczości, ekonomii itp. (nazwa konkursu, zasięg – ponadszkolny, wewnątrzszkolny, data konkursu)

Niestandardowe działania/ inicjatywy podejmowane przez szkołę w ramach SKO
3. Akceptacje i oświadczenia:
Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu SKO dla Szkół i Nauczycieli.
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Podpis Opiekuna SKO

Miejscowość

Pieczęć szkoły

Podpis drugiego Opiekuna SKO

Data (dd.mm.rrrr)

Miejscowość

Data (dd.mm.rrrr)

Stempel imienny i podpis Dyrektora szkoły
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