PROGRAM WŁASNY
SZKOLNEGO KOŁA SKO
działającego przy Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Czułczycach

„Kto nie chce wiedzieć, co to jest
nędza, niechaj od dziś z nami
oszczędza”.

Opracowała i wdrożyła
Alicja Staszewska-Rudnicka

Historia SKO
Pierwsze szkolne kasy oszczędności powstały w XIX wieku w Belgii, następne
w Anglii, Francji, Niemczech i Austrii. Na ziemiach polskich sama idea oszczędzania
przez dzieci była poruszana już przez Komisję Edukacji Narodowej, która w 1773
roku zalecała "ćwiczyć dzieci w oszczędności". Od początków XX wieku były
podejmowane próby utworzenia szkolnych kas, ponieważ ziemie polskie znajdowały
się wówczas pod zaborami, powstałe szkolne kasy miały charakter lokalny. Sytuacja
zmieniła się dopiero w 1925 r., kiedy to Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, Stanisław Grabski, wydał okólnik głoszący, że młodzieży szkolnej
należy wpajać umiejętność i zasady oszczędzania pieniędzy. Celowi temu służyć
miało m.in. utworzenie Szkolnych Kas Oszczędności. Pierwsze z nich rozpoczęły
działalność w 1927 r., a w 1935 r. zostały objęte zarządem wtedy jeszcze Pocztowej
Kasy Oszczędności. Patronat nad Szkolnymi Kasami Oszczędności trwa do dziś i jest
statutowym obowiązkiem naszego Banku.
Wstęp
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wspólnie
z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego
zachęca szkoły w całym kraju do krzewienia idei oszczędzania.
Szkolne Kolo Oszczędzania stanowi pierwszy kontakt dzieci z instytucjami
decydującymi o zasobach finansowych. Jego działalność wyrabia u uczniów nawyk
świadomego oszczędzania, uczy podejmowania własnych inicjatyw na rzecz
pozyskiwania dochodów. Ukazuje w jaki sposób systematyczne oszczędzanie daje
możliwość spełniania pragnień i marzeń.

Koncepcja programu
Podstawę do opracowania założeń programu stanowią.
1. Regulamin konkursy oszczędnego gospodarowania pod hasłem „Dziś
oszczędzam w SKO – jutro w PKO”
2. Program Wychowawczy Szkoły.

3. Program Profilaktyki Szkoły.
4. Program pracy Samorządu Uczniowskiego I-go i II-go etapu edukacyjnego.
Cel ogólny
Wyrabianie u dzieci nawyku świadomego oszczędzania, wyzwalanie inicjatywy
i

pomysłowości

w

samodzielnym

wypracowywaniu

dochodów

a

także

przygotowywanie do korzystania z usług banku.
Cele szczegółowe kształcące.
1. Zapoznanie uczniów z działalnością Banku PKO Spółka Akcyjna.
2. Zapoznanie uczniów z zasadami systematycznego oszczędzania.
3. Uświadomienie uczniom znaczenia oszczędzania w życiu człowieka.
4. Kształtowanie umiejętności organizowania i przeprowadzania akcji
dochodowych.
5. Wyzwalanie u uczniów inicjatywy i pomysłowości.
6. Uwrażliwianie na krzywdę drugiego człowieka.
7. Wdrażanie do pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym.
8. Kształcenie umiejętności korzystania z usług bankowych.
Cele szczegółowe wychowawcze
1. Wykształcenie nawyku systematycznego oszczędzania.
2. Wyzwalanie inicjatywy własnej.
3. Rozwijanie pomysłowości i operatywności.
4. Wpajanie zasad współpracy.
5. Wdrożenie do pomocy i serdeczności
6. Kształcenie odpowiedzialności.
7. Kształcenie umiejętności dążenia do osiągnięcia postawionych sobie celów.

Charakterystyka programu
Działania w ramach programu Szkolnego Koła SKO obejmują:
 przygotowanie tablicy SKO
 prowadzenie akcji ogłoszonych przez Bank Polski
 włącznie się do akcji ogólnopolskich
 prowadzenie kroniki SKO
 przystąpienie do konkursu pod hasłem „Dziś oszczędzam w SKO – jutro
w PKO”
 prowadzenie akcji dochodowych
 współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią
Kryteria ocen
Przy ocenie wyników oszczędzania będą brane pod uwagę kryteria:
 powszechność oszczędzania
 osiągnięty wkład
 udział w formach działalności gospodarczej
 pomysłowość i przedsiębiorczość w organizowaniu źródeł dochodów
 udział w akcjach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego
 zaangażowanie w działalność szkolnego koła SKO

Uczestnictwo
Członkami Szkolnego Koła SKO zostają chętni uczniowie klas „0” – VI
Efekty
 Włączanie się do idei systematycznego oszczędzania.
 Samodzielne zdobywanie wkładów finansowych.
 Włączanie się w działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Harmonogram działań Szkolnego Koła SKO
Lp.
1.
2.
3.

Działania podejmowane przez koło
Pogadanki na temat znaczenia
oszczędzania w życiu człowieka
Włączenie członków SKO do akcji
„Sprzątanie Świata”
Pomoc w pracach polowych – liczy się
każda para rąk

4.

Przygotowanie gazetki promującej
oszczędzanie

5.

Przystąpienie do akcji „Góra grosza”
organizowanej przez Towarzystwo Nasz
Dom
Konkurs o tematyce oszczędzania i pracy
banku
Pomoc ludziom starszym w pracach
porządkowych w domu i wokół niego

6.
7.

8.

Sprzątanie opuszczonych i zaniedbanych
grobów na miejscowym cmentarzu

9.

Termin Efekty
IX
Wyrabianie nawyku
oszczędzania
IX
Dbanie o piękno
swojego otoczenia
IX - X
Pomoc rodzicom,
dziadkom i ludziom
starszym
IX
Propagowanie idei
oszczędzania,
zachęcanie do
uczestnictwa w
działalności Szkolnego
Koła SKO
XI/XII Pomoc dzieciom z
domów dziecka
X
X - IV

X

XI - III
Prowadzenie Szkolnego Bloga SKO

10.
11.
12.

13.

Przyjęcie do grona oszczędzających
uczniów klasy I
Przeprowadzenie wieczorów wróżb
Andrzejkowych
Sprzedaż ciast i słodyczy

XI

Przygotowanie i przeprowadzenie
kiermaszu kartek bożonarodzeniowych

XII

XI
XI, II,
V

Propagowanie
oszczędzania
Okazywanie szacunku i
pomocy ludziom
starszym
Okazywanie szacunku
ludziom, którzy oddali
życie w obronie
ojczyzny
Kształcenie
pomysłowości,
aktywności,
zainteresowań i
zdolności
Poszerzenie członków
szkolnego koła SKO
Zorganizowanie i
prowadzenie zabawy
Organizowanie
działalności
dochodowej i
rozwijanie inicjatyw
własnych
Sprawianie radości
najbliższym
Organizowanie

14.

Włączanie się do akcji „Gwiazdka
Czerwonokrzyska„

15.

Przystąpienie do akcji „Ogień
XII
betlejemski”
Przygotowanie i sprzedaż prezentów i kart I, V
ozdobnych z okazji Dnia Babci i Dziadka
oraz Dnia Matki
Prowadzenie cyklu lekcji o wartości
I
pieniądza w życiu człowieka

16.

17.

XII

18.

Przygotowanie i sprzedaż kartek
walentynkowych

II

19.

Przygotowanie i sprzedaż kartek i ozdób
wielkanocnych

III

20.

Przygotowanie przedstawień lub plakatów
o tematyce oszczędzania
Założenie hodowli kwiatów i roślin
ozdobnych – kiermasz kwiatów

IV

21.

V

działalności
dochodowej
Pomoc osobom
znajdującym się w
trudnej sytuacji
finansowej
Niesienie radości
innym
Okazywanie miłości i
szacunku rodzicom i
dziadkom
Popularyzowanie
znaczenia oszczędzania
w życiu człowieka,
rozbudzanie chęci
oszczędzania
Pozyskiwanie funduszy
własnych członków
SKO
Organizowanie
działalności
dochodowej
Propagowanie idei
oszczędzania
Rozwijanie własnych
inicjatyw

Sprawozdanie z realizacji zadań Szkolnego Koła SKO
Opiekun Szkolnego Koła SKO- Alicja Staszewska-Rudnicka
Celem działalności Szkolnego Koła SKO jest wyrabianie

u

dzieci

nawyku

świadomego oszczędzania, wyzwalanie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym
wypracowywaniu dochodów a także przygotowywanie do korzystania z usług banku.
W I semestrze roku szkolnego 2008/2009 przeprowadzono wśród uczniów klas I-III
pogadanki na temat:
1. Działalności Banku PKO Spółka Akcyjna.
2. Zasad systematycznego oszczędzania.
3. Znaczenia oszczędzania w życiu człowieka.
4. Sposobów rozwijania inicjatyw i pomysłowości w celu pozyskiwania
oszczędności.
5. Pomoc ludziom w trudnej sytuacji życiowej, chorym i nieszczęśliwym.
Działania w ramach programu Szkolnego Koła SKO objęły:
 przygotowanie tablicy SKO

 przystąpienie i przeprowadzenie Akcji „ GÓRA GROSZA” ogłoszonej przez
Towarzystwo „Nasz Dom” – akcję przeprowadzono wśród uczniów klas „0”VI. Zebrano 111zł 97gr w monetach o nominałach od 2gr do 2zł. Największą
liczbę monet zebrała klasa VI.
 prowadzenie akcji dochodowych (przygotowanie i sprzedaż kart świątecznych).
 współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły (SU-klas młodszych
i starszych-współudział w przygotowaniu i prowadzeniu wróżb andrzejkowych
i PCK-zbiórka produktów spożywczych przeznaczonych dla rodzin ubogich).
Najprężniej oszczędzającą klasą w I semestrze roku szkolnego 2008/2009 jest klasa II.

