
KRONIKA SKO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

Szkoła Podstawowa nr 15
w Poznaniu 



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
- Liderzy w oszczędzaniu! 

Szkolna Kasa 
Oszczędności w 

ZSP nr 6 w 
Poznaniu działa 

od bardzo 
dawna a od 3 

lat funkcję 
opiekuna pełni 
pani Krystyna 

Hakowska.

W chwili obecnej 

SKO
liczy 156 
CZŁONKÓW

W tym roku szkolnym 
14 OSÓB 

założyło nowe konta 

Stale współpracujemy ze 
środowiskiem lokalnym i 
1 Oddziałem Banku PKO BP 
w Poznaniu

Stan konta na
26.05. 2018r. 

To, aż: 
54,552,36zł!



Lekcje przedsiębiorczości
Bardzo chętnie uczestniczymy 

w zajęciach matematyczno- ekonomicznych.
Lekcje z 

przedsiębiorczości 
rozbudziły nasze 
umiejętności w 

zakresie pożyczania i 
inwestowania 

własnych pieniędzy.  

Poruszone tematy:
• Historia pieniądza
• Co to jest dług?- Czy 

warto oszczędzać?
• Żyrafa Lokatka u 

pierwszaków -
zapoznanie z 

przygodami żyrafy 
Lokatki i Kuby 

Pieniążka



Współpraca lokalna

S K O

• Wycieczka do policji i pokaz tresury psów. 
Wizyta w straży pożarnej.



Wycieczki - w tym roku 
odwiedziliśmy wspaniałe miejsca…  

• Festiwal „Ale kino” - bilety 
zostały sponsorowane przez  

PKO BP!
• Wycieczka do Polskiego 

Radia Poznań.
• Wycieczka do Łysego Młyna.

• Wycieczka klasy IV do 
Trójmiasta.

• Wycieczka  po Poznaniu-
„Tramwajada”.

• Zajęcia organizowane przez 
Autostradę Wielkopolską 
SA w ramach programu 

społeczno- edukacyjnego.



Wizyta w Banku PKO BP

Dzięki uprzejmości Pani 
Ewy Zielińskiej mogliśmy 
zwiedzić siedzibę Banku 

PKO BP oraz dowiedzieć się 
wielu ciekawych informacji. 

Dziękujemy ! 



Konkursy
• Konkursy organizowane w naszej szkole i przedszkolu: 

„Patyczaki”, „Miś”, „Pisanka wielkanocna”, Świetlicowy konkurs 

znajomości gwary poznańskiej „Szneka z glancem”, „Maska 

karnawałowa”, „Twoja twarz brzmi znajomo”, „ Konkurs 

recytatorski” i wiele innych wspaniałych konkursów. 

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

matematycznych m.in.  Międzynarodowym Konkursie 
Kangur, Archimedes Plus, Międzyszkolnym Turnieju Sudoku
w których zajęli wysokie lokaty.



Uroczystości szkolne

Jasełka

Dzień 
babci i 
dziadka

Pasowanie 
na pierwszo 

-klasistę

Nowi  
członkowie 

w SKO 

W naszej placówce odbywają się wspaniałe 
uroczystości szkolne, które integrują dzieci, 

nauczycieli i rodziny uczniów. 



Inne ważne wydarzenia szkolne i 
przedszkolne…

• Dzień mamy w przedszkolu

• Bal karnawałowy



Inspirujące spotkanie – wioślarka złota mistrzyni 
Natalia Madaj oraz kolarze z Lubonia

Nasza wybitna złota mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro

Natalia Madaj oraz kolarze ze Zgrupowania Luboń
Zainspirowani chcemy zostać  mistrzami w oszczędzaniu w SKO! 



Wizyta w Tesco:  „Od uprawy do potrawy”,  projekt dzięki 

któremu  poznaliśmy zasady zdrowego odżywiania. 

Zgodne z ideą świadomego kupowania i niemarnowania żywności  w 

aplikacji SKO.

Dbamy o środowisko i przyrodę



Szkolny konkurs „Patyczaki”-
wykorzystujemy surowce naturalne



Wykorzystujemy surowce wtórne –
chronimy środowisko

W ZSP nr6 w Poznaniu został zorganizowany konkurs, 
którego celem było wykorzystanie różnych materiałów. 

Prace wyszły wspaniałe i zaskakujące! 



Kiermasz 
Bożonarodzeniowy

Średnio  każda klasa 
zebrała około 670zł! 

Nauka przedsiębiorczości oraz 
rozsądnego  gospodarowania 

gotówką 

Festyn sportowy 
– zabawa i nauka 

Zarabiamy– Festyn i kiermasz świąteczny, czyli 
wykorzystanie teorii w praktyce



Jesteśmy bardzo wrażliwi na pomoc 
innym i z chęcią wspieramy różne akcje 

dobroczynne

Pomagamy i wspieramy

Szlachetna Paczka
Łącznie przygotowaliśmy 

43 paczki
podarowaliśmy: lodówkę, 

łóżko, pralkę oraz wiertarkę

Kartka urodzinowa dla 
Joasi

Dla chorej Joasi 
przygotowaliśmy 
wesołe kartki urodzinowe



Opatrunek na ratunek
Akcja humanitarna w której
zebraliśmy  bandaże , 
opatrunki, rękawiczki, 
zebraliśmy, aż 15 kartonów.

Pomagamy i wspieramy

Nakrętki dla Jacka
Akcja w której

zebraliśmy, aż 15 worków 
nakrętek.



Dobroczynność jest w cenie…

Akcja Góra Grosza
W tym roku zebraliśmy, 

Aż 672,62 zł! 

Wolontariusze i koncert 
dla Alberta
wolontariusze z ZSP nr 6 

w Poznaniu oraz 

uczniowie działający w 

SKO chętnie biorą udział 

w wielu akcjach i 

zbiórkach. Podczas 

wspaniałego koncertu dla 

„Alberta” zebraliśmy, 

aż 9 tysięcy złoty! 



W Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 w 
Poznaniu dbamy o zdrowie i  

bezpieczeństwo! 
• Niezwykle cenne zajęcia o udzielaniu pierwszej pomocy. 
• Zorganizowane były także zajęcia przez Autostradę Wielkopolską SA  w 

ramach programu społeczno- edukacyjnego na temat bezpieczeństwa.



Grunt to zdrowie i pierwsza pomoc!
W naszej szkole i przedszkolu regularnie 

przeprowadzamy zajęcia o tematyce pro zdrowotnej 
a uczniowie dowiadują się w jaki sposób można 

uratować życie.



Turnieje i zawody sportowo – rowerowe
Wszystkie dzieci z ZSP nr 6 w Poznaniu wzięły udział w zawodach 

dotyczących pierwszej pomocy

• Wzięliśmy również udział w Wojewódzkim Turnieju Ruchu 
Drogowego


