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TalentowiSKO – talenty dodajemy, mnożymy, potęgujemy 
 
Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. 
Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.  
Programem objęci są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w całej Polsce. 
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Załącznik nr 2 

Raport z udziału w Konkursie  
„SPÓŁDZIELNIA DOBRYCH SERC” 

„Talenty mnożymy” 
w ramach Programu TalentowiSKO 

w roku szkolnym .........../............. 
 

 

 

Gimnazjum w  

adres: 

powiat:  

nr telefonu:  

Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) działająca pod patronatem:  

Banku Spółdzielczego w  

Nazwisko i imię opiekuna SKO:   

 
 

Podsumowanie działań konkursowych 
 
 
1. Organizacja działań w Konkursie „Spółdzielnia dobrych serc”- 

materiały dokumentujące realizacje zadania należy umieścić w prezentacji power 
point i na blogu szkoły (w ramach TalentowiSKO.pl) – to podstawa do oceny 
realizacji działań przez Komisję Konkursową. W przypadku braku dokumentacji 
Komisja Konkursowa odejmuje 50 % punktów uzyskanych przez szkołę za tę 
kategorię). 
 

a) cel, na który grupa zbierała pieniądze (proszę opisać cel, na który były zbierane 
pieniądze, wskazać powiązanie z potrzebami lokalnej społeczności oraz przedstawić,  
w jaki sposób cel zostały wyłoniony - z czyjej inicjatywy): 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):…………………………………………… 

 
 

b) sposób realizacji głównego działania, za pośrednictwem którego grupa zbierała środki na 
wybrany cel (proszę opisać, w jaki sposób grupa zebrała pieniądze na wybrane cel, kto 
został zaproszony do wzięcia udziału w wydarzeniu, jak długo trwały przygotowania, jaki 
był przebieg procesu - proszę opisać etapy – od pomysłu po realizację): 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):…………………………………………….. 
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c) realizacja innych działań służących wsparciu wybranego celu (proszę wymienić i krótko 
opisać inne, mniejsze działania wspierające wybrany cel): 

…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):…………………………………………… 

 
d) promocja inicjatywy (proszę opisać jak wyglądała promocja przedsięwzięcia, kto został 

nią objęty, jakie środki i media zostały użyte do promocji oraz ocenić, jakie efekty 
przyniosła): 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):…………………………………………… 
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e) liczba osób zaangażowanych w działania konkursowe w stosunku do ogólnej liczby 
członków SKO (proszę podać liczbę osób zaangażowanych w działania konkursowe oraz 
liczbę członków SKO): 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):…………………………………………… 

 
f) liczba zebranych pieniędzy w przeliczeniu na jedną osobę zaangażowaną w zbiórkę na 

wybrany cel (proszę podać liczbę globalną oraz w przeliczeniu na jednego członka grupy 
realizującej cel): 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):……………………………………………. 
 

 
 
Liczba punktów ogółem za kategorię: Organizacja działań w 
konkursie „Spółdzielnia dobrych serc”………………………………… 
 
 

 
Promocja i popularyzowanie działań konkursowych i SKO: 

 
 

1) Prezentacja multimedialna z działań konkursowych oraz innych inicjatyw realizowanych 

w ramach SKO, dostarczona na płycie CD lub DVD, jako „Dokument Szkoły nr 1”, 

 

a) pomysł na prezentację działań, 

Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):………………………………….. 

 

b) wielość podejmowanych działań w ramach SKO (nie związanych z zadaniem 

konkursowym), 

Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):………………………………….. 

 

c) jakość zaprezentowanych materiałów (merytoryczna, graficzna). 

Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):………………………………….. 
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2) aktywność szkoły na blogu dostępnym w ramach strony www.TalentowiSKO.pl 
 

Czy szkoła prowadzi blog w ramach strony www.TalentowisKO.pl ? (proszę wpisać: tak lub 
nie) ...................................... 
 

a) pomysł na prezentację działań, 

Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):………………………………….. 

 

b) wielość podejmowanych działań (nie związanych z zadaniem konkursowym), 

Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):………………………………….. 

 

c) jakość zaprezentowanych materiałów (merytoryczna, graficzna). 

Liczba punktów (wypełnia Komisja Konkursowa):………………………………….. 

 
 
 
Liczba punktów ogółem za kategorię: Promocja i popularyzowanie 
działań konkursowych i SKO (wypełnia Komisja Konkursowa)…… 
 
 
 
 
 
 
 
Potwierdzam zgodność danych z dokumentacją: 
 
 
..................................................                                                ................................................. 
 (data i podpis Opiekuna SKO)                                                (data i podpis Dyrektora Szkoły)       
   
 
                                     .................................................................................... 
                    (data i podpis Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.talentowisko.pl/
http://www.talentowisko.pl/
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Podsumowanie wyników (wypełnia Komisja Konkursowa): 
 

 
Kategoria 

 

 
Liczba punktów 

 
Wyniki działalności SKO:  
 

 

 
Udział członków SKO w popularyzacji 
oszczędzania:  
 

 

 
Promocja i popularyzowanie działań 
SKO: 
 

 

 
Razem:  
 

 

 
 
Potwierdzam zgodność danych z dokumentacją: 
 
 
 
Podpisy członków Komisji Konkursowej: 
 
..........................................   ............................................ 

..........................................   ............................................ 

..........................................   ……………………………. 

Podpisy opiekunów SKO ( losowo wybranych obserwatorów bez prawa głosu) 
 
..........................................   ............................................... 
 
..........................................   ............................................... 


