
PLAN PRACY SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI  

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Cel: 

Kształtowanie u uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego 

gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi, celowego ich wykorzystania 

oraz świadome planowanie. 

Wzbudzenie wśród uczniów potrzeby oszczędzania i właściwego gospodarowania 

posiadanymi funduszami własnymi i społecznymi. 

Współorganizowanie imprez szkolnych wg potrzeb. 

 

Przyjmowanie wpłat: 

poniedziałek, wtorek, środa :10:15 -10:25; 

czwartek:  11:10 - 11:20; 

piątek: 08:25 - 08:35 

 

Wrzesień: 

1. Pozyskanie nowych członków - przyjęcie uczniów kl. I w poczet członków SKO - 

"Pasowanie na grosika". 

3. Współzawodnictwo w oszczędzaniu między uczniami, klasami i samorządami 

"Złotówka do złotówki" 

4. Konkurs plastyczny "Czarodziejska moneta" . 

5. Prowadzenie kroniki szkolnej oraz gazetki ściennej. 

6. Zorganizowanie zbiórki kasztanów. 

 

Październik: 

Październik miesiącem oszczędzania. 

1. Zbiórka kasztanów - kontynuacja 



2. Konkurs "Matematyka i Ekonomia" 

3. Wystawa prac jako zaakcentowanie "Światowego Dnia Oszczędzania". 

4. Współzawodnictwo w oszczędzaniu między uczniami, klasami i samorządami 

"Złotówka do złotówki" - kontynuacja. 

5. Prowadzenie kroniki szkolnej oraz gazetki ściennej. 

6. Apel szkolny - "Światowy Dzień Oszczędzania" - rozdanie dyplomów i nagród 

Listopad: 

1. Udział w mini - konkursie ogłoszonym na stronie internetowej www.skowsgb.pl 

2. Konkurs plastyczny  "Uczę się oszczędzania od zwierząt zachowania" 

3. Współzawodnictwo w oszczędzaniu między uczniami, klasami i samorządami 

"Złotówka do złotówki" - kontynuacja. 

4. Zbiórka materiałów do recyklingu na cele charytatywne - nakrętki 

5. Prowadzenie kroniki szkolnej oraz gazetki ściennej. 

6. Apel szkolny. 

Grudzień: 

1. Udział w mini - konkursie ogłoszonym na stronie internetowej www.skowsgb.pl 

2.Zbiórka materiałów do recyklingu na cele charytatywne - kontynuacja. 

3. Współzawodnictwo w oszczędzaniu między uczniami, klasami i samorządami 

"Złotówka do złotówki" - kontynuacja 

4. Konkurs literacki: "Skąd Mikołaj czerpie pieniądze na prezenty?" 

5. Akcja charytatywna "Góra grosza". 

6. Prowadzenie kroniki szkolnej oraz gazetki ściennej. 

7. Apel szkolny i rozdanie nagród za udział w konkursach. 

Styczeń: 

1. Konkurs plastyczny pt. "Książeczka SKO -projekt". 

2. Zbiórka materiałów do recyklingu na cele charytatywne -zakończenie. 

3. Współzawodnictwo w oszczędzaniu między uczniami, klasami i samorządami 

"Złotówka do złotówki" - kontynuacja. 



4. Prowadzenie kroniki szkolnej oraz gazetki ściennej. 

5. Apel szkolny. 

Luty: 

1. Wystawa prac dot. różnych form oszczędzania. 

2.Udział w mini - konkursie ogłoszonym na stronie internetowej www.skowsgb.pl 

3. Współzawodnictwo w oszczędzaniu między uczniami, klasami i samorządami 

"Złotówka do złotówki" - kontynuacja. 

4. Prowadzenie kroniki szkolnej oraz gazetki ściennej. 

5. Apel szkolny. 

Marzec: 

1. Zajęcia lekcyjne: "Czy pieniądze nam są potrzebne". 

2. Konkurs wiedzy: "Historia pieniądza i bankowości" 

3. Współzawodnictwo w oszczędzaniu między uczniami, klasami i samorządami 

"Złotówka do złotówki" - kontynuacja. 

4. Prowadzenie kroniki szkolnej oraz gazetki ściennej. 

5. Apel szkolny. 

Kwiecień: 

1. Konkurs wiedzy "Pojęcia bankowe" 

2. Współzawodnictwo w oszczędzaniu między uczniami, klasami i samorządami 

"Złotówka do złotówki" - kontynuacja. 

3. Prowadzenie kroniki szkolnej oraz gazetki ściennej. 

4. Apel szkolny. 

Maj: 

1. Udział w mini- konkursie  ogłoszonym na stronie internetowej www.skowsgb.pl. 

2. Warsztaty pt. "Szukanie inspiracji do oszczędzania w przyrodzie" - kl. III. 

3. Współzawodnictwo w oszczędzaniu między uczniami, klasami i samorządami 

"Złotówka do złotówki" - kontynuacja. 

4. Prowadzenie kroniki szkolnej oraz gazetki ściennej. 



5. Apel szkolny. 

Czerwiec: 

1. Współzawodnictwo w oszczędzaniu między uczniami, klasami i samorządami 

"Złotówka do złotówki" -podsumowanie. 

2. Wybór Ucznia systematycznego oszczędzania. 

3. Prowadzenie kroniki szkolnej oraz gazetki ściennej. 

4. Apel szkolny - podsumowanie działalności SKO,  rozdanie nagród. 

 

 

 

Termin realizacji może ulec zmianie. 

 

 

 

 


