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WYJĄTKOWY ROK 2019/2020
                                                Co przed nami :

                                 Ferie zimowe 13 -26  stycznia  2020r

                     Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2020r

                                          Egzamin ósmoklasisty 

           Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
                                           26 czerwca 2020r.

                         Ferie letnie – 27 czerwca- 31 sierpnia 2020r.

dziękujemy

Styczeń i luty to bardzo
intensywne miesiące.
Cieszymy się bo od 13

stycznia zaczynamy ferie.
Nauczyciele dbając o nasze

bezpieczeństwo
zorganizowali spotkanie

abyśmy szczęśliwie z nich
wrócili. 

Patrycja Miśków
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       BEZPIECZNE FERIE 2019/2020

W związku z tym, że mieszkamy w województwie łódzkim, nasza szkoła
od 13 stycznia do 24 stycznia 2020 roku rozpoczyna ferie zimowe. Z
inicjatywy pedagoga oraz opiekuna samorządu uczniowskiego do
szkoły została zaproszona pani policjanta, aby wyjaśniła uczniom „jak
ważne jest dbanie o własne bezpieczeństwo podczas wypoczynku”.
Wspólnie z uczniami analizowała, jak należy zachowywać się, aby
radośnie spędzać czas na nartach i łyżwach. Dzieci zostały również
poinformowane o potrzebie zakładania odblasków, które zwiększają ich
bezpieczeństwo wieczornymi porami. Przestrzegała również o
zachowaniu czujności podczas korzystania z Internetu. 

Bezpieczne ferie Patrycja Miśków
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Dzień TIK

W szkole został zorganizowany i przygotowany "DZIEŃ TIK" podczas
którego została wyświetlona prezentacja na temat bezpieczeństwa w
Sieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zwrócono uwagę uczniów na
zachowanie czujności podczas kontaktów z niebezpiecznymi treściami,
nieznajomymi osobami, cyberprzemocy oraz wskazano jak
niebezpieczne jest uzależnienie od Internetu i komputera. Zajęcia
zakończyły się wspólną pracą w grupach i zabawami z wykorzystaniem
gier edukacyjnych.

Dzień TIK Patrycja Miśków
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         Bezpieczni w sieci.....

W dniu 05.02.2020 roku w naszej szkole z inicjatywy pani Patrycji Miśków uczniowie spotkali się z przedstawicielami
Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu. Pani sierżant sztabową Ewa Klasztorną i młodszym asp. Damianem
Grobelnym wyjaśnili uczniom szereg pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci:
·  przemoc werbalna (straszenie, szantażowanie, ośmieszanie, wulgarne wyzwiska, poniżanie)
·  nagrywanie filmów i robienie zdjęć wbrew woli dziecka
·  zamieszczanie w sieci ośmieszających filmów czy zdjęć
·  tworzenie kont anonimowych i podszywanie się pod inną osobę.

Policjanci dostosowując przekazywane treści do wieku uczniów i ich niepełnosprawności intelektualnej szczegółowo
omówili zagrożenie internetowe, konsekwencje z nich wynikające przestrzegali przed niebezpiecznymi treściami i
kontaktami oraz wskazali możliwości szukania pomocy.

Pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu przyczyniła się do wzrostu świadomości naszych uczniów w zakresie
zachowań ryzykownych i niebezpiecznych. Stanowiła impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego
człowieka.

Lekcja pozytywnie wpłynęła na zachowania uczniów w szkole i poza nią. 
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        WALENTYNKI hm.....

Walentynki

                                      W dniu tak pięknym i wspaniałym
                                             życzę Tobie sercem całym
                                           dużo szczęścia, namiętności,
                                             niekończącej się miłości.....
                                               Te życzenia Ci przesyła
                                               Walentynka pewna miła.

W dniach od 27 stycznia do 12 lutego 2020 roku w szkole zorganizowana została poczta
walentynkowa. Samorząd uczniowski z opiekunem panią Patrycją Miśków przygotowali
skrzynkę do której zainteresowane osoby mogły wrzucać swoje KARTKI WALENTYNKOWE.
Rozdanie przygotowanych niespodzianek odbyło się 12 lutego o godzinie 10.00.        
Wszystkim życzymy bardzo dużo miłości.

Patrycja Miśków
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Bal na sto par.....

W środę, 12.02.2020r. w naszej szkole odbył się Bal Karnawałowo-Walentynkowy.
Uczestnikami balu byli uczniowie Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Był to dzień niecierpliwie wyczekiwany przez uczniów.  Tego dnia sala zmieniła się w salę
balową. Wcześniej uczniowie wraz  z nauczycielkami dekorowali salę. Zjawiskowy wygląd
wprowadził dzieci  i młodzież w wesoły nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy. Wśród
uczestników trudno było rozpoznać uczniów jak również, niektórych nauczycieli. Rodzice
zadbali o wspaniałe stroje i przebrania, które umożliwiły dzieciom wcielenie się w ulubionych
bohaterów znanych bajek i filmów. Na parkiecie pojawiły się księżniczki, panny młode, pirat,
piratka, krasnal, dama, rycerz, duch, żołnierz, strażak, sułtan, meksykanin i różne
zwierzątka:kotek, biedronka, pszczoła. Dostarczyły emocji ,budziły zaskoczenie i zachwyt.
Wszyscy przy muzyce bawili się wyśmienicie, gdyż zabawę szkolną ,dźwiękami muzyki
uatrakcyjnił w ramach aktywizacji zawodowej - uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Olewinie- DJ Przemo.
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Dzień Kobiet w naszej szkole 

       W dniu 4 marca 2020 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet.
Dedykowana ona była kochanym mamą naszych uczniów i wszystkim uczennicą i paniom

pracującym w naszej szkole. Swoja obecnością zaszczyciły nas panie z Kół Gospodyń
Wiejskich z Dzietrznik, Kamionki, Mierzyc i Toporowa.

Dzień Kobiet jest wspaniałą okazją, podczas której możemy podziękować paniom za trud i wysiłek, jaki wkładają każdego dnia w swoją pracę.
Chociaż często nie doceniamy ich pracy to musimy jednak przyznać, że świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów.
Każdego roku w naszej szkole Święto Pań przygotowujemy z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem. Tak też było tym razem.
Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia wszystkich chłopców, którzy zaśpiewali piosenkę „Dzień kobiet”. Mieliśmy okazję podziwiać
występy wokalne i taneczne w wykonaniu naszych uczniów oraz grupę grającą na dzwoneczkach utwór „Rondo Russo” – fragment z koncertu
E-moll na flet.
Nie mogło zabraknąć również serdecznych życzeń skierowanych do wszystkich naszych cudownych Pań, zarówno tych dużych jak i małych.
Każda została obdarowana kwiatami. I dla wszystkich zaproszonych gości czekał słodki poczęstunek oraz filiżanka pysznej herbaty czy kawy.
Panie miały także możliwość uczestniczenia w szkoleniu przygotowanym przez panią Dorotę Derkowska, która opowiadała, jak kobiety w
każdym wieku powinny dbać o swój piękny wygląd zewnętrzny. Zostały także przygotowane dwa stanowiska, przy pierwszym kosmetolog pani
Joanna Majnert udzielała indywidualnych konsultacji dotyczących pielęgnacji skóry a przy drugim uczennice Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu
dokonywały pięknych stylizacji fryzur naszym małym i dużym kobietką.
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Oszczędzanie to także odzyskiwanie 
surowców wtórnych.

SKO

Szkolna Kasa Oszczędności zaprosiła uczniów do zbiórki makulatury. Hasłem przewodnim
zbiórki była myśl: ,, 1 tona makulatury = 17 drzew”. Zachęcaliśmy od oszczędzania przyrody,
a jednocześnie wskazywaliśmy możliwości pozyskiwania środków finansowych. Uzyskane ze

zbiórki pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie w przyszłym roku szkolnym:
wyjazdu na Koncert Mikołajkowy w Atlas Arenie- grudzień 2020r oraz dowolne działanie
uczniów związane z walentynkami- luty 2021 r. W ramach tej akcji zorganizowana została

również zdalna lekcja biblioteczna pn. Jak powstaje papier. Uczniowie ponadto
zaprojektowali i wykonali  plakat  dotyczący zbiórki surowców wtórnych. Oczywiście

wykorzystaliśmy do tego papier tylko i wyłącznie pochodzący z makulatury.

SKO
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Oszczędzanie....

Temat oszczędzania i
gospodarowania środkami
materialnymi nie jest łatwy

dla uczniów mających
problemy z myśleniem

przyczynowo- skutkowym i
logicznym. Niezwykle ważne
jest więc realizowanie tych

zagadnień w oparciu o
wycieczki edukacyjne, zajęcia

out door, praktyczne
działanie. 

W ramach realizacji wspomnianych
zagadnień odbyły się:

- 11.10.2019r wycieczka do banku.
Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy na temat jego
funkcjonowania, pracy kasjerów, doradców finansowych.
Pracownice banku PKO BP przybliżyły zakres usług
oferowanych przez bank. Uczniowie poznali podstawowe
zasady funkcjonowania tej instytucji, charakter pracy
bankowców w różnych działach banku. Poznaliśmy zasady
korzystania z bankomatu i wpłatomatu 

- 18.05.2020r. Internetowa wyprawa do bankomatu – 
lekcja w zdalnym nauczaniu dla klasy I-III 
https://view.genial.ly/5efa4199a91a2e0d1ceb5435/presentation-
jak-dzialabankomat?fbclid=IwAR0zR4fAH6zCx
BWq7OuktoouhCqezfGZZlzOue3KU5TDBA-rV1wCx49taXY

SKO SKO

https://view.genial.ly/5efa4199a91a2e0d1ceb5435/presentation-jak-dziala-bankomat?fbclid=IwAR0zR4fAH6zCxBWq7OuktoouhCqezfGZZlzOue3KU5TDBA-rV1wCx49taXY
https://view.genial.ly/5efa4199a91a2e0d1ceb5435/presentation-jak-dziala-bankomat?fbclid=IwAR0zR4fAH6zCxBWq7OuktoouhCqezfGZZlzOue3KU5TDBA-rV1wCx49taXY
https://view.genial.ly/5efa4199a91a2e0d1ceb5435/presentation-jak-dziala-bankomat?fbclid=IwAR0zR4fAH6zCxBWq7OuktoouhCqezfGZZlzOue3KU5TDBA-rV1wCx49taXY
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        27.11.2019r. wycieczka do bankomatu 
  i kawiarni.  

  
W jej trakcie uczniowie zapoznali się z
dostępnymi formami płatności oraz uczyli się
wypłacać pieniądze z bankomatu

25.06.2020r wycieczka do sklepu. 

SKO

SKO

W trakcie wycieczki uczniowie doskonalili
praktyczne umiejętności w zakresie
dokonywania płatności. Operacji dokonywali
w formie tradycyjnej  oraz z wykorzystaniem
terminalu płatniczego

SKO

SKO
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W szkole prowadzi się wiele inicjatyw ukierunkowanych na
promocję przedsiębiorczości i oszczędzania wśród uczniów. 

We wszystkich działaniach uczestniczą członkowie Szkolnej Kasy
Oszczędności.

             

Członkowie SKO wraz z opiekunami aktywnie
włączyli się w przygotowania i realizację gali.

Ze zgromadzonych środków zakupili
produkty i upiekli rogaliki z andrzejkową

wróżbą. 

Na balu witali gości, wręczali nagrody oraz
obdarowywali uczestników własnoręcznymi

wypiekami. Bardzo czynnie przyczynili się do
gromadzenia środków wspierających zakup

do szkoły nowoczesnego sprzętu do
neurorehabilitacji.

SKO SKO

SKO

  Gala Sportu ( 30.11.2019r.) 

SKO SKO

SKO
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Jarmark Bożonarodzeniowy ( 15.12.2019r.)
Uczniowie należący do SKO w
ramach zajęć szkolnych oraz
w czasie wolnym wykonywali

różnorodne ozdoby
świąteczne z przeznaczeniem

na jarmark. 

Podczas jarmarku aktywnie
uczestniczyli w sprzedaży

wytworów własnych
promując ideę zarobkowania i

oszczędzania.

SKO SKO
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SKO

SKO

Targi edukacyjne
( 27.02.2020r.) 

SKO ze zgromadzonych
środków zakupiło materiały
na drobne upominki dla gości
stoiska edukacyjnego. 

Członkowie SKO wraz z
opiekunami wykonali
prezenciki i uczestniczyli w
promocji szkoły podczas
Powiatowych Targów
Edukacyjnych 

#GaszynChallenge, czyli
pompujemy 

dla Wojtusia Howisa.
(24.05.2020r)

Wraz ze starszymi kolegami i
pracownikami szkoły
członkowie SKO pompowali
dla Wojtusia. 

W ramach szlachetnej akcji
dzielili się sercem oraz
środkami finansowymi z
potrzebującym dzieckiem. 

SKO przekazało środki
finansowe.

SKO

SKO

http://zsswielun.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=522
http://zsswielun.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=522
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Konkursy z zakresu promowania
przedsiębiorczości:
- szkolny konkurs ,, Najlepsza klasa w oszczędzaniu”-
konkurs rozstrzygnięto 26.06. 2020r.
- szkolny konkurs,, Mistrz oszczędzania”- konkurs
rozstrzygnięto 26.06.2020r.
- szkolny konkurs ,, Fantastyczna portmonetka i
skarbonka”
- szkolny konkurs ,, Bankowa zakładka”
  
Konkursy z zakresu matematyki:
- szkolny konkurs ,, Zadania z oszczędzania”-
8.10.2019r., 10.10.2019r. 
- szkolny konkurs ,, Matematyka bankiem współczesnej
wiedzy”- 12.10.2020r. 
- szkolny konkurs ,, Czy znasz polskie pieniądze” –
16.06.2020r. 
 

SKO

SKO

SKO

Konkursy z okazji  Dnia Ziemi
promujące oszczędzanie
surowców i recykling pn. 

- „Drugie życie śmieci – żółw z
butelki”  - 21.04.2020r. 
- „Drugie życie śmieci –
muchomor”  -  21.04.2019r. 
- „ Drugie życie śmieci – pies z
butelki i wytłaczanki”  - 
24.04.2020r.

SKO
SKO

SKO

SKO

SKO

SKO
SKO
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Niestandardowe działania/
inicjatywy podejmowane przez
szkołę w ramach SKO Niebieski
Marsz dla Autyzmu
Pasowanie na ucznia czytelnika i
członka SKO
Sprzątanie świata
Tablice informacyjne dotyczące
historii oraz idei SKO oraz
propagujące oszczędzanie i
przedsiębiorczość uczniów

Akcje charytatywne polegające na
zbieraniu plastikowych nakrętek.
Jedna ma charakter wewnętrzny i
polega na wsparciu uczennicy
naszej szkoły, w drugiej
wspieramy małego mieszkańca
powiatu wieluńskiego.

SKO SKO
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	·  przemoc werbalna (straszenie, szantażowanie, ośmieszanie, wulgarne wyzwiska, poniżanie)
	·  nagrywanie filmów i robienie zdjęć wbrew woli dziecka
	·  zamieszczanie w sieci ośmieszających filmów czy zdjęć
	·  tworzenie kont anonimowych i podszywanie się pod inną osobę.
	Policjanci dostosowując przekazywane treści do wieku uczniów i ich niepełnosprawności intelektualnej szczegółowo omówili zagrożenie internetowe, konsekwencje z nich wynikające przestrzegali przed niebezpiecznymi treściami i kontaktami oraz wskazali możliwości szukania pomocy.
	Pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu przyczyniła się do wzrostu świadomości naszych uczniów w zakresie zachowań ryzykownych i niebezpiecznych. Stanowiła impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka.
	Lekcja pozytywnie wpłynęła na zachowania uczniów w szkole i poza nią.

	WALENTYNKI hm.....
	W dniu tak pięknym i wspaniałym
	życzę Tobie sercem całym
	dużo szczęścia, namiętności,
	niekończącej się miłości.....
	Te życzenia Ci przesyła
	Walentynka pewna miła.
	W dniach od 27 stycznia do 12 lutego 2020 roku w szkole zorganizowana została poczta walentynkowa. Samorząd uczniowski z opiekunem panią Patrycją Miśków przygotowali skrzynkę do której zainteresowane osoby mogły wrzucać swoje KARTKI WALENTYNKOWE. Rozdanie przygotowanych niespodzianek odbyło się 12 lutego o godzinie 10.00.         Wszystkim życzymy bardzo dużo miłości.

	Bal na sto par.....
	W środę, 12.02.2020r. w naszej szkole odbył się Bal Karnawałowo-Walentynkowy. Uczestnikami balu byli uczniowie Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Był to dzień niecierpliwie wyczekiwany przez uczniów.  Tego dnia sala zmieniła się w salę balową. Wcześniej uczniowie wraz  z nauczycielkami dekorowali salę. Zjawiskowy wygląd wprowadził dzieci  i młodzież w wesoły nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy. Wśród uczestników trudno było rozpoznać uczniów jak również, niektórych nauczycieli. Rodzice zadbali o wspaniałe stroje i przebrania, które umożliwiły dzieciom wcielenie się w ulubionych bohaterów znanych bajek i filmów. Na parkiecie pojawiły się księżniczki, panny młode, pirat, piratka, krasnal, dama, rycerz, duch, żołnierz, strażak, sułtan, meksykanin i różne zwierzątka:kotek, biedronka, pszczoła. Dostarczyły emocji ,budziły zaskoczenie i zachwyt. Wszyscy przy muzyce bawili się wyśmienicie, gdyż zabawę szkolną ,dźwiękami muzyki uatrakcyjnił w ramach aktywizacji zawodowej - uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olewinie- DJ Przemo.

	Dzień Kobiet w naszej szkole
	W dniu 4 marca 2020 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet. Dedykowana ona była kochanym mamą naszych uczniów i wszystkim uczennicą i paniom pracującym w naszej szkole. Swoja obecnością zaszczyciły nas panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Dzietrznik, Kamionki, Mierzyc i Toporowa.
	Dzień Kobiet jest wspaniałą okazją, podczas której możemy podziękować paniom za trud i wysiłek, jaki wkładają każdego dnia w swoją pracę. Chociaż często nie doceniamy ich pracy to musimy jednak przyznać, że świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów.
	Każdego roku w naszej szkole Święto Pań przygotowujemy z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem. Tak też było tym razem.
	Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia wszystkich chłopców, którzy zaśpiewali piosenkę „Dzień kobiet”. Mieliśmy okazję podziwiać występy wokalne i taneczne w wykonaniu naszych uczniów oraz grupę grającą na dzwoneczkach utwór „Rondo Russo” – fragment z koncertu E-moll na flet.
	Nie mogło zabraknąć również serdecznych życzeń skierowanych do wszystkich naszych cudownych Pań, zarówno tych dużych jak i małych. Każda została obdarowana kwiatami. I dla wszystkich zaproszonych gości czekał słodki poczęstunek oraz filiżanka pysznej herbaty czy kawy.
	Panie miały także możliwość uczestniczenia w szkoleniu przygotowanym przez panią Dorotę Derkowska, która opowiadała, jak kobiety w każdym wieku powinny dbać o swój piękny wygląd zewnętrzny. Zostały także przygotowane dwa stanowiska, przy pierwszym kosmetolog pani Joanna Majnert udzielała indywidualnych konsultacji dotyczących pielęgnacji skóry a przy drugim uczennice Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu dokonywały pięknych stylizacji fryzur naszym małym i dużym kobietką.

	Oszczędzanie to także odzyskiwanie
	surowców wtórnych.
	Szkolna Kasa Oszczędności zaprosiła uczniów do zbiórki makulatury. Hasłem przewodnim zbiórki była myśl: ,, 1 tona makulatury = 17 drzew”. Zachęcaliśmy od oszczędzania przyrody, a jednocześnie wskazywaliśmy możliwości pozyskiwania środków finansowych. Uzyskane ze zbiórki pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie w przyszłym roku szkolnym: wyjazdu na Koncert Mikołajkowy w Atlas Arenie- grudzień 2020r oraz dowolne działanie uczniów związane z walentynkami- luty 2021 r. W ramach tej akcji zorganizowana została również zdalna lekcja biblioteczna pn. Jak powstaje papier. Uczniowie ponadto zaprojektowali i wykonali  plakat  dotyczący zbiórki surowców wtórnych. Oczywiście wykorzystaliśmy do tego papier tylko i wyłącznie pochodzący z makulatury.
	Oszczędzanie....
	Temat oszczędzania i gospodarowania środkami materialnymi nie jest łatwy dla uczniów mających problemy z myśleniem przyczynowo- skutkowym i logicznym. Niezwykle ważne jest więc realizowanie tych zagadnień w oparciu o wycieczki edukacyjne, zajęcia out door, praktyczne działanie.
	W ramach realizacji wspomnianych zagadnień odbyły się:
	- 11.10.2019r wycieczka do banku.
	Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy na temat jego funkcjonowania, pracy kasjerów, doradców finansowych. Pracownice banku PKO BP przybliżyły zakres usług oferowanych przez bank. Uczniowie poznali podstawowe zasady funkcjonowania tej instytucji, charakter pracy bankowców w różnych działach banku. Poznaliśmy zasady korzystania z bankomatu i wpłatomatu
	- 18.05.2020r. Internetowa wyprawa do bankomatu –
	lekcja w zdalnym nauczaniu dla klasy I-III
	https://view.genial.ly/5efa4199a91a2e0d1ceb5435/presentation-jak-dzialabankomat?fbclid=IwAR0zR4fAH6zCx
	BWq7OuktoouhCqezfGZZlzOue3KU5TDBA-rV1wCx49taXY

	27.11.2019r. wycieczka do bankomatu    i kawiarni.
	W jej trakcie uczniowie zapoznali się z dostępnymi formami płatności oraz uczyli się wypłacać pieniądze z bankomatu
	25.06.2020r wycieczka do sklepu.
	W trakcie wycieczki uczniowie doskonalili praktyczne umiejętności w zakresie dokonywania płatności. Operacji dokonywali w formie tradycyjnej  oraz z wykorzystaniem terminalu płatniczego
	W szkole prowadzi się wiele inicjatyw ukierunkowanych na promocję przedsiębiorczości i oszczędzania wśród uczniów.
	We wszystkich działaniach uczestniczą członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności.

	Gala Sportu ( 30.11.2019r.)
	Członkowie SKO wraz z opiekunami aktywnie włączyli się w przygotowania i realizację gali. Ze zgromadzonych środków zakupili produkty i upiekli rogaliki z andrzejkową wróżbą.
	Na balu witali gości, wręczali nagrody oraz obdarowywali uczestników własnoręcznymi wypiekami. Bardzo czynnie przyczynili się do gromadzenia środków wspierających zakup do szkoły nowoczesnego sprzętu do neurorehabilitacji.
	Jarmark Bożonarodzeniowy ( 15.12.2019r.)
	Uczniowie należący do SKO w ramach zajęć szkolnych oraz w czasie wolnym wykonywali różnorodne ozdoby świąteczne z przeznaczeniem na jarmark.
	Podczas jarmarku aktywnie uczestniczyli w sprzedaży wytworów własnych promując ideę zarobkowania i oszczędzania.
	#GaszynChallenge, czyli pompujemy
	dla Wojtusia Howisa.
	(24.05.2020r)
	Wraz ze starszymi kolegami i pracownikami szkoły członkowie SKO pompowali dla Wojtusia.
	W ramach szlachetnej akcji dzielili się sercem oraz środkami finansowymi z potrzebującym dzieckiem.
	SKO przekazało środki finansowe.
	Targi edukacyjne
	( 27.02.2020r.)
	SKO ze zgromadzonych środków zakupiło materiały na drobne upominki dla gości stoiska edukacyjnego.
	Członkowie SKO wraz z opiekunami wykonali prezenciki i uczestniczyli w promocji szkoły podczas Powiatowych Targów Edukacyjnych
	Konkursy z zakresu promowania przedsiębiorczości: - szkolny konkurs ,, Najlepsza klasa w oszczędzaniu”- konkurs rozstrzygnięto 26.06. 2020r. - szkolny konkurs,, Mistrz oszczędzania”- konkurs rozstrzygnięto 26.06.2020r. - szkolny konkurs ,, Fantastyczna portmonetka i skarbonka” - szkolny konkurs ,, Bankowa zakładka”

	Konkursy z okazji  Dnia Ziemi promujące oszczędzanie surowców i recykling pn.
	- „Drugie życie śmieci – żółw z butelki”  - 21.04.2020r.
	Konkursy z zakresu matematyki: - szkolny konkurs ,, Zadania z oszczędzania”- 8.10.2019r., 10.10.2019r.  - szkolny konkurs ,, Matematyka bankiem współczesnej wiedzy”- 12.10.2020r.  - szkolny konkurs ,, Czy znasz polskie pieniądze” – 16.06.2020r.

	- „Drugie życie śmieci – muchomor”  -  21.04.2019r.
	- „ Drugie życie śmieci – pies z butelki i wytłaczanki”  -  24.04.2020r.

	Niestandardowe działania/ inicjatywy podejmowane przez szkołę w ramach SKO Niebieski Marsz dla Autyzmu
	Pasowanie na ucznia czytelnika i członka SKO
	Sprzątanie świata
	Tablice informacyjne dotyczące historii oraz idei SKO oraz propagujące oszczędzanie i przedsiębiorczość uczniów
	Akcje charytatywne polegające na zbieraniu plastikowych nakrętek. Jedna ma charakter wewnętrzny i polega na wsparciu uczennicy naszej szkoły, w drugiej wspieramy małego mieszkańca powiatu wieluńskiego.

