
KRONIKA
SKO

Szkoła podstawowa nr 15

Im. Jana III Sobieskiego

W Poznaniu 

2015/2016

Prezentację przygotowała: 
Krystyna Hakowska



Początek roku szkolnego…
• Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy od przywitania pierwszoklasistów oraz od 

zapisania nowych członków  do„ Klubu Oszczędzania SKO”. 
• Uczniowie  podczas uroczystego apelu, zostali poinformowani o 

korzyściach płynących z oszczędzania i gospodarności.
• Zostały wręczone drobne upominki przygotowane przez 

Bank PKO BP.
• Rodzice zaraz na początku roku szkolnego zostali poinformowani, poprzez 

rozdanie im ulotek, o korzyściach płynących z uczestnictwa w SKO.
• We wrześniu udaliśmy się także, do oddziału Banku. Dowiedzieliśmy się 

wiele interesujących faktów o pracy instytucji finansowej. Mamy 
pamiątkowe zdjęcie z żyrafą Lokatką



Pasowanie na ucznia
• Podczas uroczystego pasowania na ucznia, SKO także 

zachęciło pierwszoklasistów drobnymi podarunkami, do 
rozpoczęcia przygody z oszczędnością. 

• W nasze szeregi trafili nowi uczniowie chętni do 
rozpoczęcia przygody ze szkolnym SKO. 



Lekcje oszczędności…
• Cały rok w naszej szkole, zostały przeprowadzone liczne 

lekcje promujące rozsądne i bezpieczne lokowanie 
pieniędzy.

• Uczniowie utrwalali poznane pojęcia z zakresu 
bankowości a także ćwiczyli jak mądrze wydawać 
zaoszczędzone pieniądze. 

• Poprzez zabawę i interakcje, utrwalali wartość 
nominałów i dokonywali wyborów finansowych. 

• Tematy poruszone na zajęciach, to między innymi: 
„Co robią banki?”, „Wydawać czy oszczędzać?”, „Moje 
wydatki”. 



Ekonomicznie – brzmi logicznie!
• W tym roku szkolnym został 

zorganizowany konkurs wiedzy na temat 
wiedzy o ekonomii. Temat finansów jest 
nam niezwykle bliski.

• Każdy oszczędzający w SKO uczeń wie, 
że trzeba dbać dobrze o nie! 



„Od grosika do złotówki”
• W tym roku zakończył się program 

edukacyjny: „ Od grosika do złotówki”. 
Uczniowie klas trzecich podsumowali 
go, podczas jednej wspólnej lekcji: 
„O rozsądnym gospodarowaniu 
pieniędzmi”. 



Konkurs plastyczny: 
„Anioły przybyły do szkoły”. 
• W związku z tym, iż leży nam na sercu los porzuconych 

zwierząt. Postanowiliśmy w tym roku aktywnie wesprzeć 
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu. 

• Przestrzenne prace przyniesione na konkurs plastyczny, 
zostały sprzedane podczas kiermaszu, na specjalnym 
charytatywnym stoisku. 

• Pieniądze ze zbiórki, zostały przekazane na konto 
schroniska. Dzieci miały okazję przeznaczyć część swoich 
oszczędności na pomoc zwierzętom.  Patrząc na ilość prac 
zaangażowanie uczniów było bardzo duże. 



„ Magia kocich oczu…”
• W II półroczu postanowiliśmy dalej wspierać schronisko w 

Poznaniu. Po sukcesie poprzedniego konkursu, uczniowie 
ponownie wykonali, tym razem, prace przestrzenne 
przedstawiające kota. Nagrody na konkurs plastyczny 
zostały w całości ufundowane przez Bank PKO BP! Aż 21 
osób cieszyło się z wyróżnień. 

• Koty zostały sprzedane podczas festynu Smaki Świata. 
Zebrane pieniądze przekazane zostały na szczytny cel. 
Uwrażliwiamy tym samym naszych uczniów na problemy 
bezbronnych zwierząt. 



Oszczędzamy w praktyce –
kiermasz świąteczny

• Podczas kiermaszu bożonarodzeniowego uczniowie 
mieli okazję wykazać się mądrym planowaniem 
wydatków a także zaangażowaniem w życie szkoły. 
Sami przygotowywali piękne dekoracje i liczne słodkości. 
Klasy miały okazję zarobić na swoich stoiskach spore 
pieniądze, które potem mogły wykorzystać na dowolne 
cele. 



„ Pomoc dla Ani Starowicz”
w szkole został zorganizowany wspaniały charytatywny 

koncert dla mamy jednej z uczennic. Motywem przewodnim 
był „Miś”. Zbiórka pieniędzy z różnych licytacji i naszych 

wyrobów trafiła na pomoc w dalszym jej leczeniu. Kolejny raz 
mieliśmy szansę wykazać się pomysłowością i 

przedsiębiorczością. 



„Moda ekologiczna”
Dbałość o nasze środowisko przyrodnicze 
jest nam bardzo bliskie. Dlatego w szkole 

przeprowadzony został konkurs  na 
najbardziej pomysłowy i oryginalny strój z 

odpadów. 



„ Dzieciaki sadzeniaki” 
• Pozostając w tematyce ekologii i ochrony 

środowiska. Tym razem zaangażowaliśmy się 
w sadzenie roślin. Na specjalnie 
przygotowanych dla nas zajęciach, 
dowiedzieliśmy się najważniejszych informacji 
o prawidłowym sadzeniu roślin. W nasze ręce 
trafiły piękne wrzosy. Do dzieła! 



04.06.2016r. 
Festyn: Smaki Świata

• W tym roku również odbył się festyn:  Smaki Świata. Uczniowie klas 0- VI 
wraz z rodzicami 
i wychowawcami, przygotowali stoiska 
z różnymi potrawami, napojami charakterystyczne dla danego kraju. 

• Pieniądze uzyskane ze sprzedaży smakołyków trafiły na konta klas. Dzięki 
czemu uczniowie mogli sami zadecydować na co przeznaczą swoje 
zarobione pieniądze, ucząc się tym samym rozsądnego wydawania i 
planowania budżetu. 



SKO na festynie…
• PODCZAS FESTYNU SPECJALNIE DLA NAS 

PRZYGOTOWAŁO WSPANIAŁE STOISKO 
INFORMACYJNE, ZACHĘCAJĄCE DO OSZCZĘDZANIA Z SKO.

• KAŻDY ZAINTERESOWANY MÓGŁ  ZACZERPNĄĆ WIEDZY NA 
TEMAT OSZCZĘDZANIA, PLANOWANIA BUDŻETU U 
SPRAWDZONEGO ŹRÓDŁA. 

• PODCZAS FESTYNU ZOSTAŁY ROZDANE WSPANIAŁE 
NAGRODY UFUNDOWANE PRZEZ BANK PKO BP DLA 
UCZNIÓW, KTÓRZY WZIELI UDZIAŁ W KONKURSIE 
PLASTYCZNYM ORAZ DLA  NAJEFEKTYWNIEJ 
OSZCZĘDZAJĄCYCH!



„ Najładniejsza i 
najciekawsza skarbonka” 

• Aby zachęcić i wypromować jeszcze bardziej idee 
oszczędności w naszej szkole, postanowiliśmy 
przeprowadzić konkurs plastyczny na: „Najpiękniejszą 
skarbonkę”.

• Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, 
wpłynęło ponad 50 prac! Było z czego wybierać. 

• Laureaci zostali nagrodzeni podczas festynu Smaki 
Świata. Nagrody ufundował Bank PKO BP. 

• Skarbonki zostały sprzedane podczas festynu a 
pieniądze zasiliły konto Schroniska w Poznaniu. 

Piękne nagrody otrzymali:
• Borys Szafrański
• Casper Sobański
• Ignacy Wiśniewski
• Marta Kamińska
• Bartosz Silecki
• Dominik Krakowski
• Antonina Pachela



Żyj zdrowo - kolorowo
• Zgodnie z założeniami SKO włączyliśmy się w tym roku 

w promocję zdrowego odżywiania i promocji zdrowia. 
• Nawiązaliśmy współpracę z przedszkolem nr 174 

w Poznaniu. Przedstawiliśmy przedszkolakom dlaczego 
warto jeść warzywa oraz zrobiliśmy dla nich 
przedstawienie.  Nie zapomnieliśmy pochwalić się, że 
jesteśmy w szkolnym SKO i zbieramy pieniądze. 
Świetnie się razem bawiliśmy. 

• W klasach zaś przygotowywaliśmy pyszne sałatki i 
zdrowe przekąski pełne witamin! 



Wycieczki klasowe
• Uczniowie wyjeżdżający na wycieczki oszczędzali pieniądze na 

swój wyjazd. Dzięki temu, że rodzice rozkładali duży koszt wyjazdu 
w czasie na raty, odsetki i mogli przeznaczyć na atrakcje. 

• Był to dla nas niezwykle intensywny czas, podczas którego 
uczyliśmy się umiejętnie gospodarować swoim kieszonkowym.

• Rozsądnie planowaliśmy swoje  wydatki. Staraliśmy się przywieść  
jak najwięcej miłych wspomnień oraz pamiątki. 

• W tym roku wybraliśmy się do: 

„Kopalni Soli”, „ Stradunia – klasy Ia i IIE”, „ Jednostki wojskowej 
w Poznaniu” 



Wizyta w kinie…
• Dzięki uprzejmości i sfinansowaniu przez Bank PKO BP 

biletów do kina, mieliśmy możliwość wybrania się na 
film.

• A uczniowie za swoje zaoszczędzone pieniądze, mogli 
zrobić rozsądne zakupy w kinowym barze. 

• Wszyscy tego dnia  bardzo dobrze się bawili.
• DZIĘKUJEMY SKO!!! J



OSOBY, KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ 
DOKONYWAŁY WPŁAT NA KONTO 

SKO:

• Oskar Giermach

• Bartosz Silecki

• Casper Sobański

• Zuzanna Adamczyk

• Michalina Dąbrowska

Gratulujemy!J



Stan książeczek 
oszczędnościowych na 

dzień 15.06.2016r. 

wynosi: 30.658,56zł!!!
J

NASZE 
OSZCZĘDNOŚCI:


