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START
Rozpoczynamy
oszczędzanie

W roku szkolnym 

2010/2011 uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Chociwlu 

przystąpili po raz osiemnasty 

do ogólnopolskiego konkursu 

oszczędzania. Szkolna 

społeczność liczy w tym roku społeczność liczy w tym roku 

345 dzieci, z tego do SKO 

należy 181.

Apel SKO

1 października odbył się apel, na którym 

przedstawiciele banku PKO BP wręczają dyplom 

uznania i nagrody  za upowszechnianie idei i praktyki 

zorganizowanego oszczędzania wśród dzieci.



Najaktywniejsi 
członkowie SKO

Szkolna kasa  w Chociwlu zajęła 

I miejsce w regionie 

zachodniopomorskim i zdobyła 

nagrody. Systematycznie 

oszczędzający uczniowie otrzymali 

słowniki, albumy, namioty, akcesoria 

komputerowe, piłki, gry planszowe.



Pomagamy kasztanowcomEKO-AKCJE

W ramach Święta Drzewa 
uczniowie klas IV-VI włączyli się do 
akcji pomocy kasztanowcom. Z 
zapałem grabili i zbierali  opadłe 
liście zaatakowane przez szkodniki.



Tymczasem trzecioklasiści  wybrali się do 

lasu, by nauczyć się postaw proekologicznych.

Zajęcia w terenie zakończyły się pogadanką 
na temat: Dlaczego warto szanować drzewa 
i  oszczędzać  papier.  Dzieci wykorzystały 
znalezione w lesie szyszki do wykonania 
napisu SKO. 



Jesienny   narybek

8 listopada najmłodsi uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział w 
jesiennej akcji zarybiania jeziora 
Starzyc. 

By zwiększyć populację ryb 
w chociwelskim jeziorze, dzieci pomagały 
rybakom wpuszczać  do wody narybek 
szczupaka, okonia i suma.



Puszki, baterie, tonery
Jak co roku uczniowie 

zbierali aluminiowe 

puszki oraz zużyte 

kartridże i tonery.

Wszyscy starają się 

chronić środowisko, 

dlatego też   do szkoły 

dzieci przynosiły zużyte 

baterie. 



Godzina dla  Ziemi 

Zachęcaliśmy  uczniów do 
uczestnictwa w  globalnej  akcji  na uczestnictwa w  globalnej  akcji  na 
rzecz ochrony środowiska.

Dzieci otrzymały karteczki do zawieszenia w 
domu np. na lodówce z przypomnieniem daty 
i godziny  symbolicznego  zgaszenia światła.
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Kiermasze

20 października  członkowie  SKO 

zorganizowali  kiermasz dyni ozdobnych 

o różnych, dziwacznych kształtach.

… dyniowy
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o różnych, dziwacznych kształtach.

W grudniu na przygotowanych  
stoiskach  dzieci sprzedawały 
własnoręcznie wykonane ozdoby 
świąteczne, choinkowe, kartki pocztowe.

… bożonarodzeniowy



…wielkanocny
Pisanki, koszyczki, stroiki, 

kartki świąteczne, palmy 

wykonane przez uczniów 

można było nabyć na 

kiermaszu wielkanocnym. 

… wiosenny 

W marcu członkowie SKO sprzedawali 

nasiona kwiatów rabatowych oraz wykonane 

własnoręcznie oznaczniki na grządki. 



Każdy 

znalazł dla 

siebie coś 

ciekawego za 

przysłowiowe 

grosze.

CD – Bazar i Pchli  targ

Płyty  z  filmami 

(lekturami), 

programami 

edukacyjnymi oraz  

CD do nagrywania  

znalazły swoich 

nabywców na 

szkolnym bazarze.



Kiermasz
„Świąteczny Sezam”

W listopadzie i grudniu uczniowie 
uczestniczyli w konkursie 
zorganizowanym przez bank PKO BP 
„Świąteczny Sezam”. W ramach akcji SKO 
jest OK dzieci bawiąc się, uczyły się 

Nasza szkoła 
zdobyła III miejsce w 
regionie 
zachodniopo-
morskim i 500,00 zł 
nagrody.

jest OK dzieci bawiąc się, uczyły się 
gospodarności. 



Góra grosza

Po raz kolejny uczniowie z całej szkoły  

włączyli się do  charytatywnej zbiórki 

pieniędzy  w ramach akcji „Góra grosza”. 

POMAGAMY

Zbieramy 
nakrętki

Nie pozostajemy bierni wobec potrzebujących. 

Przez kilka miesięcy  uczniowie zbierali 

plastikowe korki, które przekazaliśmy na zakup 

wózka inwalidzkiego.



Wielka Orkiestra

Świątecznej Pomocy To już kolejny finał WOŚP, 

w którym wzięliśmy udział. Przy naszej 

szkole powstał sztab gminny.

Wolontariusze kwestowali na ulicach, a w holu 

hali sportowej  uczniowie  prezentowali przed 

publicznością swoje talenty.  Sprawnie funkcjonował 

„ciasteczkowy” bazar i loteria fantowa. 



Pomagamy zwierzętom

Uczniowie naszej szkoły 

przeprowadzili zbiórkę  karmy dla 

zwierząt, używanych kocy i kołderek, 

które zostały przekazane do 

schroniska w Stargardzie 

Szczecińskim.

Natomiast zebrane 
pieniądze zostały 
przesłane na konto 
fundacji EMIR w 
Warszawie 
zajmującej się 
ratowaniem 
bezdomnych 
zwierząt.



Portret polskiej monety
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Przez cały listopad trwał konkurs 
pod hasłem Portret polskiej monety. 
Wzięli w nim udział uczniowie z 
klas I-III, którzy  różnymi 
technikami plastycznymi  wykonali  
polskie monety.
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28 lutego najmłodsi uczniowie 

uczestniczyli w konkursie plastycznym pod 

hasłem „Znam polskie banknoty”. Ich 

zadaniem było pokolorowanie  wzorów 

banknotów   10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł i 200 zł.



Bankomat w roli głównejEDUKACJA 
EKONOMICZNA

Na szkolnym holu stanął bankomat. Uczniowie 

uczyli się jak  bezpiecznie korzystać  z  tego 

urządzenia. 



Kredytodawca
Bank PKO BP 

Kredytobiorca
Klient banku PKO BP 

Marcowe rozmowy  i quiz 

toczyły się wokół tematu:   

Pożyczać czy nie?

Uczniowie próbowali zdefiniować 

pojęcie kredytu konsumpcyjnego, 

odsetek, kredytodawcy 

i kredytobiorcy.  



Reklama  dźwignią  handlu
Dopasuj lokatę 

do swoich 

potrzeb:

3 + 3  6 + 6

9 + 9

12 kwietnia 

reklamowaliśmy reklamowaliśmy 

aktualne 

produkty banku 

PKO BP.

Uczniowie układali hasła 

popularyzujące lokaty  terminowe, 

książeczkę mieszkaniową. Inni w tym 

czasie  układali puzzle z logo PKO.



Bez Vat, bez Vat 

Co to są podatki? Rodzaje podatków.

Co państwo robi z pieniędzmi, które 

trafiają do budżetu?

Takie pytania pojawiły się  w quizie  

dotyczącym podatków. 

5 %

W czasie przerw szkolnych uczniowie 

głośno śpiewali znaną reklamę telewizyjną 

„Bez Vat, bez Vat” oraz próbowali wyjaśnić 

co to jest ten Vat.

5 %

8 %

23 %



Książki, ulotki…    

Wiedzę ekonomiczną uczniowie wzbogacali 

czytając  książki, czasopisma  dziecięce, ulotki 

przygotowane przez młodzież szkolną.

CZYTAMY

Wspólnie czytaliśmy 

artykuły z poradnika 

Brawo Bank, 

rozwiązywaliśmy rebusy 

oraz krzyżówki.



Gazetki ścienne SKO

Gazetki ścienne SKO 

czytają uczniowie na 

przerwach. Każdy 

znajdzie tu cieka-

we informacje dla 

siebie. Jest  również 

kącik dla rodziców.kącik dla rodziców.



Lekcje ekonomii

Uczniowie  uczestniczyli w 

cyklu lekcji poświęconych 

ekonomii. W czasie zajęć 

dyskutowali na temat funkcji 

pieniądza, roli banku 

i korzyści płynących z 

oszczędzania.

Opiekunowie SKO wraz z członkami szkolnej 
kasy przedstawili  prezentację multimedialną 
Historia pieniądza na świecie i w Polsce. Po 
zapoznaniu się z  treścią prezentacji uczniowie 
udzielali  odpowiedzi na pytania QUIZU. 
Najaktywniejsi  zostali nagrodzeni. 



SKO – słuchaj, kalkuluj, oszczędzaj

Nasza  szkolna kasa włączyła 

się do projektu edukacyjnego 

banku PKO BP skierowanego do 

dzieci. W ramach audycji 

radiowych  z cyklu „SKO –

słuchaj, kalkuluj, oszczędzaj” 

dzieci  poznawały tajniki świata 

W styczniu i lutym słuchaliśmy 

pierwszych  pilotażowych odcinków.

SŁUCHAMY

dzieci  poznawały tajniki świata 

finansów.



BLOGUJEMY

1 lutego rozpoczęliśmy 
blogowanie na platformie 
szkolneblogi.pl. W 
przestrzeni internetowej 
dzieliliśmy się z innymi 
szkolnymi kasami swoimi 
poczynaniami i pomysłami. 

SKO  W CHOCIWLU

W pierwszym etapie 
konkursu  zostaliśmy 
nagrodzeni. 

Za prowadzenie 
najlepszego bloga
otrzymaliśmy 
dyplom i rzutnik 
multimedialny.multimedialny.



Festiwal

P
i 28 marca na Szkolnym Festiwalu 

ŚPIEWAMY
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Piosenki  uczniowie  zaprezentowali 

swoje zdolności wokalne. Konkurs 

rozpoczęli  trzecioklasiści śpiewając 

piosenkę „SKO to jest to”.  Stała się ona 

motywem przewodnim festiwalu. W 

przerwach  publiczność wspólnie 

śpiewała tegoroczny hit SKO. 

Uczestnicy  festiwalu otrzymali od 

opiekunów SKO zakładki i plany lekcji.



1) Od ponad 10 lat szkolna kasa ma własną 

stronę sko.republika.pl

2) Zakładka SKO na szkolnej stronie      

www.spchociwel.yoyo.pl

3) Artykuły w lokalnej prasie

4) Udział rodziców w apelach  szkolnej kasy

5) Kącik czytelniczy dla rodziców

PROMUJEMY SKO i PKO BP



Opracowanie :Opracowanie :Opracowanie :Opracowanie :

Ewa Falkowska
Jerzy Falkowski


