
Plan pracy SKO na rok szkolny 2016/2017

Członkami SKO są uczniowie klas I-VI SP.

Opiekunem SKO jest pani Karolina Sawicka, dzielnie pomaga jej pani

Katarzyna Gorzycka.

Każdy uczeń szkoły podstawowej może wziąć udział w programie!!!

1. Kontynuowanie w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim w roku

szkolnym 2016/2017 działalności Szkolnej Kasy Oszczędności:

- wznowienie współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Brześciu Kujawskim,

- przygotowanie dokumentacji:

a) aktualizacja kart wpłat i wypłat SKO uczniom klas I-VI

b) przeniesienie wkładów pieniężnych z ubiegłego roku.

2. Przyjęcie 1 września w poczet członków SKO uczniów klas pierwszych.

3. Zapoznanie rady pedagogicznej z planem pracy na bieżący rok szkolny.

4. Organizacja konkursów :

- "Październik Miesiącem Oszczędzania"- konkurs plastyczny - "Gdy uzbieram

w SKO kupię sobie - co?" (październik),

- konkurs poetycki na najciekawszą rymowankę o oszczędzaniu

- oszczędnościowe na najlepiej oszczędzającą klasę i najlepiej oszczędzającego

ucznia w szkole, rozstrzygnięcie nastąpi na koniec roku szkolnego.

5. Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów.

6. Udział w akcjach charytatywnych.

7. Współpraca z organizacjami szkolnymi, Małym Samorządem Uczniowskim

8. Prowadzenie dokumentacji SKO.

9. Przechowywanie w sposób zabezpieczony gotówki niezbędnej do

dokonywania bieżących wypłat oraz odprowadzanie na rachunek



oszczędnościowy SKO pozostałych środków pieniężnych. Administrowanie

wkładami zgromadzonymi na zbiorczej książeczce oszczędnościowej SKO.

10. Różne formy propagujące oszczędzanie :

- pogadanki,

- rozprowadzanie materiałów reklamowych,

- prezentacja gazetek na korytarzu szkolnym,

- zamieszczanie zdjęć i osiągnięć na stronie internetowej szkoły.

11. Zakup nagród rzeczowych dla uczniów najlepiej oszczędzających.

Wręczenie nagród – czerwiec, koniec roku szkolnego. Podsumowanie

wszystkich konkursów i pracy w SKO w danym roku szkolnym.

12. Sporządzenie sprawozdania z działalności SKO w pierwszym i drugim

semestrze. Rozliczenie działalności SKO i podsumowanie wyników na Radzie

Pedagogicznej.

13. Wypłata oszczędności pieniężnych z książeczek uczniowskich.

14. Sporządzenie zestawienia rocznego .

Dzięki udziale w programie uczniowie:

 nauczą się zarządzania finansami osobistymi

 wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania

 zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym

świecie

 nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.



PLAN PRACY

Wrzesień 2016

 Opracowanie planu pracy SKO.

 Przyjęcia nowych członków do SKO.

Październik 2016

 "Październik miesiącem oszczędzania" – rymowanki o oszczędzaniu dla klas I – VI

 Przekazanie informacji o SKO na stronę internetową szkoły.

 Ogłoszenie konkursu "Mistrz oszczędzania".

 Ogłoszenie konkursu międzyklasowego "Najlepsza w oszczędzaniu".

Listopad 2016

 Zgłoszenie do konkursu " Dziś oszczędzam w SKO , jutro w BS"

 Uaktualnienie informacji na stronie WWW szkoły

 Konkurs na najciekawszy plakat zachęcający do oszczędzania dla klas I-VI

Grudzień 2016

 Konkurs plastyczny

 Rozstrzygnięcie konkursu .

Styczeń 2017

 Konkurs na najciekawszy bankomat.

 Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy bankomat.

 Podsumowanie pracy za I semestr.

Luty 2017

 Uaktualnienie informacji na stronie WWW szkoły.

 Quiz wiedzy bankowej dla uczniów klas IV-VI.



Marzec 2017

 "Polskie Euro"- jak może wyglądać? - konkurs plastyczny.

 Quiz o oszczędzaniu dla klas I-III

Kwiecień 2017

 Zorganizowanie wystawy "Polskie Euro" – jak może wyglądać.

 Ogłoszenie konkursu plastycznego "Jak można oszczędzać pieniądze" dla klas I-III

Maj 2017

 Konkurs klasowy „Hasła i przysłowia o oszczędzaniu"

 Podsumowanie wyników konkursu międzyklasowego.

Czerwiec 2017

 Wręczenie nagród członkom SKO systematycznie oszczędzającym na szkolnych

książeczkach SKO.

 Podsumowanie wszystkich konkursów i pracy SKO w roku szkolnym 2012/2013.


