
Opiekun SKO: Bożena Zielonka



PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA

Dzisiaj 25 października 2017 r. uczniowie klasy III D zaprosili uczniów klas 
pierwszych na spotkanie z żyrafką Lokatką, na którym to przedstawili 

inscenizację "Lekcja oszczędzania". Na naszej szkolnej uroczystości gościliśmy 
pracowników IX oddziału Banku PKO BP, dyrekcję naszej szkoły i rodziców. 

Pierwszoklasiści z zainteresowaniem przedstawienie oglądali, uważnie 
słuchali i dużo informacji o Szkolnej Kasie Oszczędności otrzymali. Na 
zadane pytania poprawnie odpowiadali. Dowiedzieli się, że już uczeń 
pierwszej klasy może oszczędzać w szkolnej kasie.

Jak co roku podczas pierwszych, wrześniowych 
zebrań z rodzicami, 15 września 2017 r. uczniowie klas IV B rozdawali 
ulotki i deklaracje. 
Zachęcali rodziców pierwszaków do zakładania swoim pociechom kont 
oszczędnościowych w naszej Szkolnej Kasie Oszczędności.

Jak co roku przed wywiadówkami dla rodziców, zachęcaliśmy ich do 
zakładania swoim milusińskim kont w SKO. Swoją fachową pomocą 
służyła pani Wiesia z naszego oddziału banku PKO BP.



SZKOLNY BLOG SKO I NASI BLOGERZY

Serdecznie do odwiedzania naszego szkolnego bloga SKO.
Adres bloga: http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp-48-gdansk-zaspa

Na zajęciach komputerowych uczniowie najmłodszych klas uczą się umiejętności  
korzystania z naszego szkolnego bloga SKO. Potrafią już wpisywać komentarze, 
sprawia im to wiele radości i satysfakcji. Na naszym szkolnym blogu SKO 
zamieszczane są na nim na bieżąco informacje o działaniach naszego SKO związane 
m.in. z oszczędzaniem, przedsiębiorczością, ekologii, codziennym życiem naszej 
społeczności uczniowskiej oraz informacje o konkursach. 

Nasi najmłodsi, aktywni blogerzy. Uczniowie klasy III C i III D najaktywniej 
odwiedzają naszego szkolnego bloga.

http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp-48-gdansk-zaspa


MĄDRZE OSZCZĘDZAMY

Już oszczędzamy, bo konto,  książeczkę i legitymację SKO posiadamy 

Witamy, w tym roku szkolnym pierwszą "eskaowiczkę" - Laurę z klasy III D.

Wielka radość - list od żyrafki Lokatki, a w nim upragniona legitymacja. Oni już oszczędzają 
i na SKO wpłacają! Emila z kl. I A i Staś z kl. I B, mają rację i zbierają na wakacje!

Kolejni uczniowie lubiący oszczędzać. Wytrwałości w oszczędzaniu!

Uczymy się oszczędzać. Każdy grosik zbieramy i na SKO wpłacamy!

Pierwszaki mądrze oszczędzają 
i na SKO swoje pieniądze 
wpłacają. Emilka z klasy I A 
sumiennie oszczędza każdego 
dnia. Kuba Pieniążek jej w tym 
pomaga.

W naszej szkole prowadzone są 
spotkania z SKO, na których 
uczniowie zgłębiają i poszerzają 
wiedzę związaną z oszczędzaniem, 
przedsiębiorczością, ekonomią
i ekologią poprzez czytanie 
czasopism „Brawo Bank” i książek.

We wtorek 31 października 2017 r. 
w Światowy Dzień Oszczędzania do naszej 
szkoły zawitała żyrafka Lokatka. 
Odwiedziła uczniów klas pierwszych 
zachęcając pierwszaków do oszczędzania.



WSPÓŁPRACA Z BANKIEM – PIERWSZAKI W BANKU

Dnia 23 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy I A, 26 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy I C i 11 maja 2018 r. uczniowie klasy I B 
byli z wizytą na wycieczce w naszym oddziale Banku PKO BP. W trakcie spotkania z pracownikami banku dzieci zdobyły 
podstawowy wiedzy z dziedziny bankowości. Dowiedziały się kto pracuje w banku i na czym polega praca bankowca.

Dzieci poznały odpowiedzi na pytania:
1. Skąd się biorą pieniądze w banku?
2. Po co ludziom potrzebny jest bank?
3. Do czego służy bankomat i karta bankomatowa?
4. Co to jest konto?

Na zakończenie pełnej wrażeń wizyty w banku, dzieci 
otrzymały balony i cukierki.

Najciekawsze było sprawdzanie 
prawdziwości banknotów. 
To było szalenie ciekawe!

Wszyscy uważnie słuchali i na trudne pytania 
zgaduj zgaduli bankowej odpowiadali i nagrody 
za prawidłowe odpowiedzi otrzymali.

Pierwszaki były bardzo 
ciekawe, skąd się biorą 
pieniądze w bankomacie?



PROPAGOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Konkurs ekonomiczno – bankowy dla klas VI "Młody Lider Bankowości"

Fundatorem nagród był Bank Polski PKO
Dziękujemy!Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Dnia 10 maja 2018 r zakończyła się już IV 
edycja naszego konkursu ekonomiczno -
bankowego "Młody Lider Bankowości„ 
W konkursie udział wzięło 7 drużyn z 
trójmiejskich szkół podstawowych.

Rywalizacja drużyn polegała na wykonaniu zadań
(nie tylko matematycznych) i zarobieniu na swoje konto jak
największej kwoty.
Uczniowie w sposób twórczy rozwiązywali zadania, wykorzystując
swoje nowatorskie pomysły. Każdy zespół wykazał się doskonałą
zaradnością. Nie było łatwo - nawet pancernik Hatetepes również
główkował nad zadaniami.

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdańsku
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 W Gdańsku



POMAGAMY! – NASZE AKCJE CHARYTATYWNE

Uczniowie klasy III D dwukrotnie w ciągu tego roku szkolnego zorganizowali kiermasz mufinek. Do pieczenia 

babeczek zaangażowały się babcie, mamy. Pomocą służyli mali „eskaowiecze”. 

9 października 2017 r. nasze szkolne SKO z kiermaszu mufinek przekazało 396,40 złotych na hospicjum dla dzieci

im. św. Wawrzyńca w Gdyni.

Natomiast z kiermaszu mufinek zorganizowanym 8 marca 2018 r. z okazji Dnia Kobiet "eskaowicze„

zebrali 444,57 złotych. Zebrane pieniądze przekazali Pomorskiemu Hospicjum Dla Dzieci w Gdańsku.

Uczniowie klas I - III cały rok szkolny 
nakrętki zbierają i chorym 

niepełnosprawnym dzieciom bardzo 
pomagają!

Pomagamy i nakrętki 
zbieramy i ty także 

zbieraj z nami, przynoś 
worki z nakrętkami!

Nasi „eskaowicze” włączyli się do akcji 26 finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Uczniowie z każdej klasy dostarczyli domowe 
wypieki, które przekazali na kiermasz smakowitych 
ciast, zebrane pieniądze ze sprzedaży domowych 
przysmaków przekażemy na WOŚP.

Dzielimy się szkolnymi przyborami!
Nasi mali 'eskaowicze„ włączyli się do akcji 

"Podziel się ołówkiem".
Dzieci chętnie przybory szkolne zebrały
i potrzebującym dzieciom przekazały.

Pamiętamy o  zwierzętach ze schroniska.
Jak co roku do akcji włączyli się również 
nasi "eskaowiecze". Przynosili to co 
potrzebne jest pieskom i kotkom.
Zuza i Kajtek o czworonogach pamiętali i 
to co potrzebne zwierzakom ofiarowali.



Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

Jesteśmy 

EKO !

Szkolna 

zbiórka 

zużytych 

baterii!

W naszej szkole dbamy o naturalne środowisko. Przez kolejny rok szkolny zbieraliśmy elektrośmieci o małych 
gabarytach: np. zużyte myszki, klawiatury, suszarki i lokówki do włosów, młynki do kawy, żelazka, laptopy, 
drukarki, ładowarki, przepalone żarówki, mały sprzęt AGD itp. Akcją koordynowała razem ze swoimi uczniami 
klasy III D wychowawczyni pani Bożena Zielonka.

W naszej szkole trwa akcja zbiórki zużytych baterii. 
Przy wejściu do szatni stoi pojemnik na zużyte baterie. 

O, tym pamiętany i tu je do tego pojemnika wrzucamy!
Baterie zbieramy , bo o przyrodę bardzo dbamy i czyste 

środowisko dzięki temu mamy.

KAŻDY Z NAS DOBRZE WIE, CO Z ELEKTROŚMIECIEM DZIEJE SIĘ!

Przez cały rok szkolny uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskim konkursie „Moje miasto bez elektrośmieci”.

Uczniowie z wielkim zapałem  pomagali przy 
załadunku na samochód zebrane elektrośmieci.  

Taka pomoc to wielka frajda. 

Odpady segregujemy i przyrodę ratujemy!
Jesteśmy "sorterami!

W naszej szkole na szkolnych korytarzach 
pojawiły się nowe pojemniki na śmieci.

Super sorterzy z III C

To efekt naszej całorocznej elektro -śmieciowej zbiórki.



PROMUJEMY SPORT – SPORTOWO I ZDROWO

Mali sportowcy na start!

Lekkoatletyka dla każdego!

Skupienie i koncentracja przed startem. 
Zawodnicy z uwagą obserwowali 

pokazywane konkurencje.
Każdy dał z siebie wszystko - ile miał sił...
Było wiele emocji i mnóstwo wrażeń, ale 

przede wszystkim liczyła się dobra, 
sportowa zabawa.

U zawodników na pierwszym miejscu 
było przygotowanie i koncentracja.
Ach, te niesforne balony, ile z nimi 

było kłopotu, żeby je utrzymać!
Każdy uczestnik udekorowany został pamiątkowym medalem. 

To było super!

W zdrowym ciele, zdrowy duch!
Dnia 8 grudnia 2017 r. jak co roku odbył się turniej sportowy dla uczniów klas I, II i III "Mikołaje na star!" 
Najpierw była rozgrzewka, a potem zawodnicy z niecierpliwością czekali na konkurencje.



ODŻYWIAMY SIĘ ZDROWO I KOLOROWO

Spiżarnia pełna witamin - mniam, mniam...
W czasie szarugi jesiennej w naszej szkole uczniowie robią 
zimowe zapasy do klasowej spiżarni. Dzieci z klasy III C 
zaprosiły koleżanki i kolegów z klasy III D do swojej klasowej 
spiżarni. Były w niej słoiki z kiszoną kapustą, suszone grzyby, 
kiszone ogórasy, kompoty i soki na zimowe, mroźne dni.

Prowadzimy zdrowy styl życia!
Dnia 21 lutego 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 
warsztatach "zdrowego stylu życia". Dzieci dowiedziały się co potrzebne 
jest naszemu organizmowi i w jaki sposób należy prowadzić zdrowy tryb 
życia. Każdy mógł przygotować swój własny, smakowity i zdrowy deser.

Jesień pachnąca jabłkami...
Kajtek, uczeń klasy III D do naszej klasy przyniósł zdrowiutkie, czerwone 
jabłuszka, które dojrzewały na jego ekologicznej działce. Samodzielnie 
je zerwał, umył i przyozdobił biedroneczką. Jabłkami rumianymi, nie 
pryskanymi poczęstował wszystkie dzieci i panią.



TURNIEJ SPORTOWO-EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Turniej sportowo – edukacyjny Sportowo - Zdrowo - Kolorowo

Tradycyjnie co roku organizujemy dla przedszkolaków turniej sportowo - edukacyjny. Dnia 23 kwietnia 2018 
r. gościliśmy w naszej szkole najstarsze grupy przedszkolaków oraz naszą szkolną zerówkę. Dzieci wzięły udział już 
w VIII turnieju pod hasłem "Sportowo - Zdrowo - Kolorowo". Uczestników sportowo - edukacyjnych zmagań 
przywitali uczniowie klas trzecich muzycznym programem w języku angielskim.

Atrakcją była maskotka SKO 
pancernik Hatetepes.

Miłą chwilą było ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów 
i nagród zwycięzcom.

I miejsce - zerówka ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdańsku
II miejsce Przedszkole nr 13 w Gdańsku

III miejsce Przedszkole nr 86 w Gdańsku
IV miejsce Przedszkole nr 10 w Gdańsku

Gratulacje!
Nagrody ufundowali: 
IX oddział PKO BP w Gdańsku
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdańsku
Dziękujemy!



EDUKACJA FINANSOWA – LICZYMY PIENIĄDZE

Już dobrze znamy się na pieniądzach.                                                                                                          
W trakcie kupowania lodów, dzieci zdobyły 
praktyczną umiejętność przeliczania i 
odliczania pieniędzy. Sprawdzały czy ilość 
posiadanej gotówki wystarczy na zakup 
lodów lub ciacha.

Obliczenia pieniężne - lekcja matematyki.
Po zakończeniu sprzedaży mufinek, dzieci na lekcji matematyki dokonały 
obliczeń pieniężnych. Najpierw wyceniliśmy babeczki, ponieważ było ich 
kilka różnych rodzajów o różnej wielkości. Cena mufinki wynosiła od 
1,50 zł do 3,00 zł. Następnie cenę mnożyliśmy przez ilość każdego 
rodzaju mufinek, a później to wszystko zsumowaliśmy.

Oto efekt naszej sprzedaży, 
zebraliśmy ponad 300 złotych.

Znamy się na liczeniu pieniędzy.
Na lekcjach matematyki uczniowie klas 
trzecich doskonale opanowali liczenie 
pieniędzy. Z wielką ochotą rozwiązywali test 
ze znajomości monet i banknotów 
używanych w naszym kraju.

To nie było wcale takie trudne!

Sprzedajemy, kupujemy...

„Eskaowicze” bardzo uważnie liczą 
pieniądze i bezbłędnie wydają  resztę.



NASZE AKCJE ZAROBKOWE

Uczniowie klas I – III bardzo aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju kiermaszach, loteriach. 
Zebrane pieniądze z kiermaszów, loterii fantowych są przekazywane na cele charytatywne 
oraz na zakup pomocy i naród.

Kiermasze są super! Uwielbiamy kupować! 
Najpierw pieniądze zbieramy, oszczędzamy, a później z ochotą na kiermaszach je wydamy.

Kiermasz 
domowych 

ciast 
– palce lizać!

Loteria fantowa. 

Stoisko ze zdrowymi smakołykami:  
świeżymi owocami, warzywami i 
sokami.

Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych cieszą się 
dużym zainteresowaniem. 



DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE Z NASZYM SKO

Promujemy SKO w dniu otwartym naszej szkoły.
Dnia 10 marca 2018 r. był dniem otwartym naszej szkoły. 
Tego dnia dzieci razem z rodzicami odwiedziły naszą szkołę. 
Na dużych i małych Gości czekało mnóstwo atrakcji. Było 
gwarnie, wesoło i radośnie. Dzieci brały udział w 
warsztatach, programowaniu za pomocą Ozozbotów, 
rozwiązywały tajemnicę Pokoju Zagadek, ale przede 
wszystkim dobrze bawiły się.

Było ciekawie i każdy znalazł 
dla siebie coś interesującego.

Tak wyglądał pierwszy "komputer" - liczydło.
Przyszli pierwszoklasiści pod czujnym okiem "eskaowiczów" z klasy III C 
próbowali swoich sił w obliczeniach matematycznych. Za dobrze 
wykonane zadanie na dzieci czekał drobny upominek SKO.



EDUKACJA FINANSOWA – CIEKAWE LEKCJE MATEMATYKI

W ciągu roku szkolnego uczniowie klas drugich i trzecich brali udział w nietypowych lekcjach matematyki z gazetką „Brawo Bank”.

Lekcja matematyki z „Brawo Bank” 
Matematyczne łamigłówki - "od złotówki do gotówki„ 

Uczniowie na lekcjach matematyki rozwiązywali z gazetki bankowej
„Brawo Bank” nietypowe zadania. Dzieci z zapałem rozwiązywały
matematyczne łamigłówki - "od złotówki do gotówki. Uczniowie
rozwijali i zgłębiali podstawową wiedzę o oszczędzaniu i bankowości.
Każdy "łamał" sobie głowę, żeby rozwiązać łamigłówki i krzyżówki o
tematyce bankowej.

Wszyscy chętnie i z ogromnym zainteresowaniem gazetkę przeglądali; dodawali, 
odejmowali, porównywali, główkowali i zadania z „ Brawo Bank” rozwiązywali.

Wszyscy chętnie i z ogromnym 
zainteresowaniem gazetkę 
przeglądali; dodawali, 
odejmowali, porównywali, 
główkowali i zadania z 
„ Brawo Bank” rozwiązywali.

Planujemy budżet domowy...
Na lekcji matematyki uczniowie klasy III D wykonali 
mapę "Budżetu domowego". Każdy uczeń narysował portfel lub 
kartę do bankomatu. Następnie wokół portfela lub karty 
bankomatowej musiał umieścić wydatki, na które rodzina ma 
przeznaczyć pieniądze.

Powstały bardzo ciekawe projekty "Budżetu domowego"



BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Nasi eskaowieczę przez cały rok szkolny brali udział w Akademii Bezpieczeństwa – akcji 
edukacyjnej skierowanej do trójmiejskich szkół podstawowych. W ramach tego projektu 
organizowanego wspólnie przez władze kina Helios w Gdańsku oraz Komendę Miejską Policji 
w Gdańsku. Dzieci uczestniczyli w cyklu wykładów na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. 
Spotkania odbywały się co miesiąc. W ramach każdych zajęć dzieci słuchały wykładu 
zgodnego z programem profilaktyki oraz oglądały film z bieżącego repertuaru kina. Łącząc 
tym samym przyjemne z pożytecznym, a policyjna pogadanka kojarzy się dzieciom z relaksem 
i przyjemnością.

26 lutego 2018 r. uczniowie klas I - III uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami 
Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, na którym poruszono problem bezpieczeństwa 
w Internecie. Po wysłuchaniu i obejrzeniu prezentacji na temat bezpieczeństwa w 
sieci, uważni uczestnicy spotkania wzięli udział w quizie sprawdzającym zdobytą 
wiedzę. Dzieci na pytania doskonale odpowiadały, bo o bezpieczeństwie w Internecie 
po spotkaniu z policją dużo już wiedziały.

Dzieci wykonały prace plastyczne, które wzięły udział 
w konkursie plastycznym "Bezpieczeństwo w sieci". 



MIŁE CHWILE Z SKO

Lubimy wyścigi z balonami SKO! Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie klasy III D 
uwielbiają wyścigi z balonami SKO. Konkurencje z balonami to wesoła zabawa, która uczy 
cierpliwości i wytrwałości - jak w oszczędzaniu w Szkolnej Kasie Oszczędności.

Dzieci muszą się wykazać zręcznością, cierpliwością, bo balony lubią unosić w różne strony. W czasie balonowych 
zmagań sportowych było wiele emocji. Drużyny bardzo mocno się wspierały. Konkurencje z balonami wymagają 
ogromnej zręczności, balony uciekały to tu, to tam..

Wizyta w Fabryce pizzy.
Dzieci zgłębiły tajniki przygotowania i 
wyrabiania ciasta do pizzy pod kierunkiem 
profesjonalnego pizzermena. Każdy 
przygotowywał własną, ulubioną pizzę. To 
było niesamowite doświadczenie 
kulinarne. Po smakowitej pizzy, czas na 
grę w kręgle.

Mamy różne kalendarze... Posługujemy się kalendarzem.
Dzisiaj na lekcji matematyki uczniowie klas trzecich dokonywali obliczeń kalendarzowych. 
W tym zadaniu bardzo pomocne były kalendarzyki, które otrzymaliśmy z naszego 
oddziału PKO BP. Już każdy trzecioklasista wie jak kalendarzem posługiwać się!

Wszyscy z chęcią i ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli w super zabawie. Uczestnicy 
turnieju wykazali się super umiejętnościami. Dla najlepszych i wytrwałych graczy czekała 
miła niespodzianka naszej Szkolnej Kasy Oszczędności.       

30 maja 2018 r. w naszej szkole odbył się festyn 
z okazji Dnia Dziecka. Nasi mali "eskaowicze„ 
przygotowali Turniej gier planszowych”.



UDZIAŁ W KONKURSACH I NASZE SUKCESY

Miło mi ogłosić, że Kuba L. z klasy III 
B otrzymał nagrodę za pracę w 

Ogólnopolskim Konkursie SKO –
" Znaczek SKO"

Nagroda do zwycięzcy dotarła pocztą 
–wielka radość Kuby!

Prace konkursowe naszych uczniów. 

15 marca 2018 roku odbył się Międzynarodowy 
Konkurs Matematyczny  „Kangur”.

Trzecioklasiści tęgie głowy wytężali i zadania rozwiązywali.

Po wizycie pierwszaków w naszym oddziale banku został 
ogłoszony konkurs plastyczny „Moja wizyta w banku”.
4 czerwca 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs 
plastyczny dla uczniów klas pierwszych. 
I miejsce Aleksander K. kl. I B
II miejsce Dominik S. kl. I B
III miejsce Amelka Ch. kl. I A
Wyróżnienia:  Patrycja W. kl. I A
Igor Sz. kl. I A
Tomasz Sz. kl. I B
Jan Sz. kl. I

Konkurs plastyczny „Moja wizyta w banku”. Prace konkursowe uczniów klas pierwszych.

Prace konkursowe naszych uczniów, 
które zostały wysłane na ogólnopolski
Konkurs plastyczny „Breloczek SKO”.

Fundatorem nagród był Bank Polski PKO Dziękujemy!



NASZE OSIĄGNIĘCIA

W Konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności za rok szkolny 2016/2017 kolejny raz 
nasza szkoła otrzymała nagrodę III stopnia w Regionalnym Konkursie dla Szkolnych 
Kas Oszczędności.

Za otrzymane pieniądze 
za nagrodę III stopnia 
w konkursie Szkolnych Kas 
Oszczędności, nasze szkolne 
SKO dołożyło się do zakupu 
wykładziny na korytarz 
nauczania zintegrowanego.

Tradycyjnie 14 marca obchodziliśmy DZIEŃ LICZBY PI, zwanej Ludolfiną.
W ramach tego święta uczniowie z klas IV – VI wzięli udział w różnych 
konkursach szkolnych w poszczególnych kategoriach było: wykonanie 
projektu i modelu liczby „Pi”.

„Model przestrzenny liczby PI”
„ Portret liczby Pi”

21 listopada w naszej szkole było pomarańczowo z powodu 
szczególnego Dnia Życzliwości. Nasi wszyscy mali uczniowie klas 
0 - III perfekcyjnie przygotowali ten dzień. Głównym bohaterem 
był słonik Tumbo, który potrzebuje naszego wsparcia w 
udzielaniu pomocy każdego dnia. Pomarańczowy słonik Tumbo to 
postać z bajki dla dzieci opowiadającej o stracie, żałobie i 
sposobach radzenia sobie z emocjami, kiedy umiera nam ktoś 
bliski. Nasza Szkolna Kasa Oszczędności również włączyła się do 
akcji, zebrane pieniądze przekazaliśmy do skarbonki słonika 
Tumbo.

Opiekunka SKO otrzymała Brązową Odznakę w Konkursie dla Opiekunów SKO z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej za pracę na rzecz edukacji ekonomicznej i upowszechnianie 
idei oszczędzania wśród uczniów. 



W tym roku szkolnym 2017/2018 w klasach I – III w SKO oszczędzało 40 uczniów. Podjęte działania Szkolnej Kasy Oszczędności w naszej szkole

uświadomiły dzieciom pojęcie oszczędzania oraz różnic jakie występują między wartością monet, a ich liczbą. Uczniowie chętnie swoje oszczędności na

książeczki SKO wpłacali, dokonywali obliczeń wartości uzyskanych przez siebie oszczędności.

Lekcje o pieniądzach, wizyta w Banku PKO BP pomogły dzieci dokonywać działań manipulacyjnych na liczmanach – pieniądzach. Zrozumiały pojęcia: grosz,

moneta, banknot.

PODSUMOWANIE

Dziękuję za uwagę, opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności w klasach I – III w Szkole Podstawowej nr 48 w Gdańsku - Bożena Zielonka

Na realizację poszczególnych zadań złożyły się następujące działania:

➢ Inscenizacja dla uczniów klas pierwszych „ Co wiemy o oszczędzaniu w SKO?”

➢ Organizacja konkursów plastycznych i quizów.

➢ Edukacja finansowa - popularyzacja wiedzy ekonomicznej – ciekawe lekcje matematyki z gazetką 

„Brawo Bank”.

➢ Przygotowanie dzieci do korzystania z usług bankowych ciekawe lekcje matematyki.

➢ Wycieczki uczniów klas pierwszych do 9 Oddziału Banku PKO w Gdańsku. 

➢ Włączanie się i organizacja akcji charytatywnych i zarobkowych. 

➢ Prowadzenie szkolnego bloga: www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp-48-gdansk-zaspa

➢ Promowanie SKO w naszej szkole - przed zebraniami z rodzicami, rozdawanie broszurek 

informacyjnych,

➢ Udział uczniów w konkursach matematycznych.

➢ Współpraca z  9 Oddziałem Banku PKO BP, ul. Jana Pawła II w Gdańsku.

➢ W poziomie klas I – III zebraliśmy 1130 zł, które zostały przekazane na WOŚP i hospicjum dla 

dzieci w Gdyni, pomorskie hospicjum dla dzieci w Gdańsku.

http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp-48-gdansk-zaspa

