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WIELKIE ZMIANY
Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ od września 2016r. został 

utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 15 

i Przedszkole nr 191.

Szkoła 
Podstawowa 

nr 15 

Przedszkole nr 
191



PASOWANIE NA UCZNIA
� Na początku roku szkolnego rodzice  uczniów zostali poinformowani 

poprzez ulotki informacyjne o możliwościach jakie daje uczestnictwo 

dzieci w programie SKO.

� Podczas ślubowania klas I opiekun SKO wręczyła dzieciom hasła i 

loginy do kont. Pozostałych uczniów zachęciła do założenia konta i 

oszczędzania pieniędzy. 



BĄDŹ WIDOCZNY NA 
DRODZE 

• We wrześniu odbyło się spotkanie ze

st. sier p. Magdaleną Kołodziej, która przypomniała 

zasady bezpiecznego poruszania się  na drodze

• Dodatkowo otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego 70 kamizelek odblaskowych. 



Uczniowie klasy IIIa i IIId uczestniczyli 
w pokazach pierwszej pomocy 

zorganizowanej przez
Straż Pożarną  nad jeziorem Rusałka.



KORZYŚCI PŁYNĄCE Z 
OSZCZĘDZANIA

W nagrodę za założenie kont i systematyczne oszczędzanie Bank 
PKO BP ufundował 30 biletów do kina. Mogliśmy uczestniczyć w 

pokazie filmowym z okazji Festiwalu ALE KINO. Obejrzeliśmy film 
pt.:”Solan i Ludwik – wielki wyścig z serem”.  Bardzo dziękujemy!

Dzięki 
SKO

14 czerwca 2017r wybieramy się na spektakl, pt.:. 

’’ Królowa Śniegu” który odbędzie się w Teatrze Polskim w 
Warszawie. Bilety na przedstawienie również ufundował nam  

Bank PKO BP . Korzystając z okazji będąc w Warszawie odwiedzimy 

Centrum Nauki Kopernik - wstęp opłacimy z naszych oszczędności i 

funduszy, które zgromadziliśmy podczas kiermaszu.
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rok szkolny

OSZCZĘDZAMY I DZIAŁAMY! 
W ciągu minionego roku szkolnego na terenie szkoły 

zostały przeprowadzone następujące akcje:

2016 2017

WYKONAJ KARTKI 
ANIOŁA,

zostań Aniołem dla 

małych pacjentów 

zmagających się z 

chorobą nowotworową

GÓRA GROSZA,
której celem było zebranie 
funduszy na pomoc dzieciom 
wychowującym się poza własną 
rodziną ,w rodzinach zastępczych 
domach dziecka. W tym roku udało 

się zebrać aż: 762, 59 zł!

DLA JACKA przez 

cały rok zbieraliśmy 

nakrętki dla Jacusia

WIELKA ORKIESTRA 
KUDŁATEJ POMOCY  
zorganizowaliśmy zbiórkę 

karmy i kocy dla zwierząt 
ze schroniska w Poznaniu

SZLACHETNA PACZKA
Nasza szkoła objęła pomocą 

jedną rodzinę wielodzietną z 
naszego miasta. Zaangażowanie 
rodziców i nauczycieli przyniosło 
nieoczekiwane efekty 





EDUKACJA 
OSZCZĘDNOŚCIOWA

� Gościliśmy przedstawiciela Banku PKO BP p. Ewę Zielińską która  
przeprowadziła lekcje z przedsiębiorczości. Dziękujemy za tak 
cenne informacje! 

� Dlaczego warto oszczędzać ?
Dziewczynki z klasy IIa Tatiana Gędziorowska i Lena Lipska wzięły udział w zajęciach 
Kolorowego  Uniwersytetu na których zaprezentowały i zachęcały słuchaczy  do 

udziału w programie SKO.



W związku z  przekształceniem Szkoły Podstawowej nr 15 

w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 zostały 

przeprowadzone zajęcia pt.:” Propagowania 
oszczędzania wśród najmłodszych”



KIERMASZE – CZYLI 
Przedsiębiorczość w praktyce

• W naszej szkole odbyły się dwa kiermasze w grudniu 
BOŻONARODZENIOWY i w kwietniu WIELKANOCNY. Obydwa  
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pieniądze ze sprzedaży 
ozdób zasiliły konta klasowe. Będą dużym wsparciem finansowym 
podczas organizacji wycieczek i wyjść.



FESTYN Z OKAZJI „DNIA 
RODZINY”

� I nie mogło na nim zabraknąć  stoiska SKO, które zachęcało do przystąpienia 
do programu oszczędzania. 

� Podczas festynu dzieci wspólnie z rodzicami brali udział w konkurencjach 
sportowych, loterii fantowej, mogli podziwiać pokaz eksperymentów 
chemiczno-fizycznych przygotowanych przez studentów Uniwersytetu pod 
opieką p. Magdalena Grajek i delektować się słodkościami przygotowanymi 
przez rodziców.

� Cały dochód z Festynu zasilił konto nowoutworzonego Przedszkola nr 191.



Dzięki zgromadzonym pieniądzom 
mogliśmy wyjechać na zielone szkoły. 
Uczniowie z klasy II d i II b wybrali się 
w tym roku do Żurawińca. Gdzie miło 
spędzili czas z dala od lekcyjnych sal. 



KONKURSY 
W ciągu całego roku szkolnego odbyło się wiele 

konkursów min:

• „Świąteczną ozdobę”,” Maskę karnawałową”, Konkurs 

Recytatorski: Twórczość Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, 

Palmę wielkanocną, Turniej Mikołajkowy. Nagrody 

częściowo zostały ufundowane przez BANK PKO BP
• Uczniowie klas starszych uczestniczyli w wielu konkursach 

matematycznych: Międzynarodowym Konkursie Kangur, 

Archimedes Plus, Międzyszkolnym Turnieju Sudoku w 

których zajęli wysokie lokaty.





ZDROWO - KOLOROWO
1. Przez cały rok panie ze świetlicy szkolnej pilnowały i 

dbały o to byśmy się zdrowo odżywiali. We wrześniu 
kisiliśmy ogórki, które wszystkim bardzo smakowały.

2. Wiosną przypomnieliśmy sobie zasady zdrowego 
odżywiania. Dodatkowym praktycznym i atrakcyjnym 
dla nas działaniem było wykonanie kanapek z 
wykorzystaniem świeżych produktów.



JESTEŚMY Z NATURĄ ZA PAN 
BRAT!

1. Uczniowie klasy III D  II B wzięły udział w akcji 
„Dzieciaki sadzeniaki””

•

2. 22 kwietnia dzieci z Przedszkola 191 posadziły 
bratki które są niewątpliwie ozdobą terenu wokół 
ZSP nr 6. 



Piknik: "Powitanie jerzyka
w Poznaniu”

� Jerzyki są jednymi z najpopularniejszych ptaków miejskich, jakie 

występują w polskich miastach. Są bardzo pożyteczne dla mieszkańców 

chociażby dlatego, że zjadają komary.

� 18 maja 2017 roku na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 

odbyło się spotkania osób podejmujących działania na rzecz jerzyków w 

Poznaniu oraz przedstawicieli inwestorów, architektów, urzędów 

odpowiedzialnych za ochronę przyrody.

� W pikniku udział wzięli uczniowie naszej szkoły, którzy przygotowali prace 

plastyczne w ramach konkursu o jerzykach. Uczniowie przekazali w ten 

sposób dużo cennych informacji o tych ptakach.



MY I NASI BLISCY
o Przez cały rok pamiętaliśmy o naszych najbliższych dla których 

przygotowaliśmy program artystyczny oraz drobne samodzielnie 
wykonane upominki. Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Dzień Mamy i Taty. 

o Z okazji Dnia Babci i Dziadka gościliśmy  również osoby samotne, które 
obdarowaliśmy samodzielnie przygotowanymi laurkami i drobnymi 
upominkami.



ZAŁOŻONYCH 
KONT : 136

Kwota 
oszczędności na 
dzień 5.06.2017:

42545,25 zł
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