
 

PROGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ujanowicach 

Opiekun: Barbara Krzyżak         Rok szkolny 2021/22 

  I.OGÓLNE ZAŁOŻENIA 

Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności kierowana jest przez opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony 

w Szkole Podstawowej w Ujanowicach. W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni 

uczniowie. Zwycięzcy w konkursach, quizach i turniejach otrzymują nagrody fundowane przez Bank 

Spółdzielczy  Limanowa, sprawujący patronat nad  Szkolną Kasą Oszczędności. 

 II. CELE  KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA                                                                                     

Kształtowanie wśród uczniów nawyku:                                                                                                                               

-  systematycznego oszczędzania,                                                                                                                                      

-   racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,                                                                                                                                           

-   podejmowania inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego   środowiska,                                                                                                                                   

·   wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów,                                                                                              

·   kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,                                                                                                                             

·   popularyzacja wiedzy o działalności Banku Spóldzielczego w Limanowej                                                                                     

·   przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,                                                                      

·   pozyskiwanie uczniów jako potencjalnych klientów,                                                                            

·   doskonalenie umiejętności redagowania tekstów                                                                                       

·    rozwijanie wrażliwości estetycznej,                                                                                           

·   wzbogacanie słownictwa ucznia,                                                                                                                      

·    rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólne działania. 

 

 III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

1. Powołanie opiekuna SKO spośród nauczycieli.                                                                                                           

2. Zgłoszenie szkoły do konkursu "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym".                                                                                                                                                 

3. Opracowanie Planu Pracy SKO na rok szkolny 2021/2022.                                                                                        

5. Opracowanie Regulaminu Działania Szkolnej Kasy Oszczędności oraz zadań i obowiązków opiekuna SKO.                                                                                                                        

6. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, quizów, zbiórek surowców wtórnych, imprez 

ogólnoszkolnych.                                                                                                                                                                                      



7. Zorganizowanie między klasowego współzawodnictwa.                                                                                              

8. Sprawozdanie z udziału w konkursie "Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym " 

  

IV. FORMY PRACY Z UCZNIEM  
 

 ·  Wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji. 

·    Dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO. 

·   Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, quizów i turniejów. 

·   Udział w konkursie pozaszkolnym. 

·   Organizowanie i przeprowadzanie zbiórek surowców wtórnych. 

·   Redagowanie tekstów własnych. 

·   Wykonywanie comiesięcznych zestawień. 

·   Wyszukiwanie informacji w Internecie i innych źródłach. 

  

V. PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 
  

Uczeń:                                                                                                                                                          

·         zdobywa wiedzę o bankowości,                                                                                                      

·         uczy się przedsiębiorczości,                                                                                                                          

·         bierze udział w konkursach, quizach, turniejach,                                                                              

·         dokonuje selekcji zgromadzonych materiałów,                                                                                       

·         potrafi wykonać zestawienia wykorzystując komputer,                                                                  

·        znajduje w Internecie innych źródłach informacje na temat bankowości, historii  pieniądza i  inne.                                                                                                                  

·        zdobywa umiejętności redakcyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Uczymy się być oszczędnym” 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

termin zadania 

Wrzesień 

1. Opracowanie planu pracy SKO. 

2. Rozprowadzenie materiałów reklamujących SKO.  

3. Systematyczna współpraca  z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej. 

Październik 

1. Przyjęcie nowych członków SKO. 

2. Rozdanie książeczek.  

3. Ogłoszenie całorocznego konkursu " Od  złotówki do stówki". 

5. Wykonanie gazetki szkolnej „Październik miesiącem oszczędzania”. 

6. Podsumowanie międzyklasowego współzawodnictwa za miesiąc październik. 

Listopad 

1.Udział w akcji ,,Góra Grosza”. 

2. Zbiórka surowców wtórnych ( zakrętek, baterii, tuszy od drukarek). 

3. Podsumowanie międzyklasowego współzawodnictwa za miesiąc listopad. 

Grudzień 

1. Akcja charytatywna ,, I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”. 

2. Wesołe rymowanki propagujące SKO.. 

3. Wykonanie ozdób świątecznych z logo SKO. 

4. Podsumowanie międzyklasowego współzawodnictwa za miesiąc grudzień. 

Styczeń 

1. Konkurs ,,Pojęcia bankowe’’ dla kl. IV – VI. 

2. Quiz o oszczędzaniu dla kl. I - III. 

3. Podsumowanie międzyklasowego współzawodnictwa za miesiąc styczeń. 

Luty 

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III „Skąd się wzięły 

pieniądze?” 

2. Podsumowanie międzyklasowego współzawodnictwa za miesiąc luty. 

Marzec 
1. Konkurs plastyczny –projekt banknotu z motywem naszej miejscowości, gminy. 

2. Podsumowanie międzyklasowego współzawodnictwa za miesiąc marzec. 

Kwiecień 
1. Wykonanie skarbonki z surowcw wtórnych. 

2. Podsumowanie międzyklasowego współzawodnictwa za miesiąc kwiecień. 

Maj 
1. Szansa na sukces – prezentujemy swoje talenty. 

3. Podsumowanie międzyklasowego współzawodnictwa za miesiąc maj. 

Czerwiec 

1. Podsumowanie pracy Szkolnej Kasy Oszczędności za rok 2021/22. 

2. Podsumowanie międzyklasowego współzawodnictwa za miesiąc czerwiec oraz cały 

rok szkolny. 

3. Pozyskanie nagród dla najsystematyczniej oszczędzających uczniów. 

4. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Plan Pracy SKO  
          Szkoła Podstawowa  
                                       rok szkolny 2016/2017.  

                      
Opiekun mgr  
 
 
Wrzesień 
 
1.Opracowanie planu pracy SKO. 
2.Uaktualnienie stanu uczniów w klasach 
 
Październik 
 
1.Przyjęcie nowych członków. 
2."Październik miesiącem oszczędzania" gazetka propagująca oszczędzanie. 
3.Założenie strony www. 
4.Ogłoszenie konkursu "Mistrz oszczędzania". 
5.Ogłoszenie konkursu między klasowego "Najlepsza w oszczędzaniu". 
  
Listopad 
 
1.Zgłoszenie do konkursu "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO" 
2.Uaktualnienie strony www. 
3.Ogłoszenie konkursu. 
 
Grudzień 
 
  

 
 
 
  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 

 

1.Opracowanie planu pracy SKO. 

2.Rozprowadzenie materiałów reklamujących SKO.                                                                                                                        

3. Udział w akcji ,,Sprzątanie świata” 

 

 

Październik 

 

1.Przyjęcie nowych członków – apel SKO                                                                                                                                    

2. Rejestrowanie nowych członków SKO – zakładanie kont bankowych. 

3."Październik miesiącem oszczędzania" gazetka propagująca oszczędzanie. 

4.Założenie strony www. 

5.Ogłoszenie konkursu " Dziewczyna z kasą’’ i ,,Chłopak z kasą’’ 

6. Zgłoszenie do konkursu "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO’’.                                                                                             

 

 Listopad 

 



1. Udział w akcji ,,Góra Grosza’’ 

2.Uaktualnienie strony www.                                                                                                                                                           

3. Zbiórka surowców wtórnych ( zakrętek, baterii, tuszy od drukarek) 

4. Quiz dla klas młodszych ,,Znam polskie banknoty”-  krzyżówki, rebusy.  
 

Grudzień 

 

1.Ogłoszenie konkursu na najciekawszą rymowankę o oszczędzaniu. 

2. Udział w akcji ,,I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.                                                                                               

3. Konkurs ,,Kolorowa bombka SKO’’ 

 

Styczeń 

 

1. Wystawa numizmatyczna - ,, Pieniądze świata”, ekspozycja ciekawych banknotów i monet, które były lub są 
powszechnie obowiązującym środkiem płatniczym w Polsce i na świecie. 

2. Konkurs na dokończenie bajki SKO „Był pochmurny dzień…” . 
3.Podsumowanie pracy za I semestr. 

 

 

Luty 

 

1.Uaktualnienie strony www.                                                                                                                                                         

2. Giełda prac uczniów 

 

Marzec 

 

1.Składamy życzenia wszystkim koleżankom i paniom z okazji Dnia Kobiet. 

2.Jarmark wielkanocny – wykonanie i sprzedaż ozdób i kartek wielkanocnych’’. 

3."Waluty świata"- quiz. 

 

Kwiecień 

 

1. Prace na rzecz klasy i środowiska lokalnego. 

2. Ogłoszenie konkursu plastyczno – technicznego „Znaczek pocztowy z logo SKO”.  
 

 

 

Maj             

 

1.Pamiętamy o mamach z okazji Dnia Matki. 

3.Podsumowanie pracy – rozstrzygnięcie konkursu ,,Dziewczyna z kasą’’ i ..Chłopak z kasą’’ 

3.Uaktualnienie strony www. 

 

Czerwiec 

 

1.Wręczenie nagród członkom SKO systematycznie oszczędzającym  na szkolnych książeczkach SKO. 

2.Podsumowanie wszystkich konkursów i pracy SKO w roku szkolnym 2014/2015 

 

 


