Plan pracy SKO

rok szkolny 2018/2019

Plan realizowany z uczniami wszystkich klas

OGÓLNE ZAŁOŻENIA
Plan przeznaczony jest do realizacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Mokrzyskach. Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności
kierowana jest przez opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony w szkole. W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy
chętni uczniowie. Patronat nad Szkolną Kasą Oszczędności sprawuje bank PKO BP w Brzesku.
CELE:
-kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania,
- kształtowanie wśród uczniów nawyku racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,
- praktyczna nauka oszczędzania, przedsiębiorczości i zarządzania środkami finansowymi
-podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego środowiska( zbieranie makulatury, puszek aluminiowych i innych
surowców wtórnych),
- wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów,
- kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,
- przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych,
- pozyskiwanie uczniów jako potencjalnych klientów.
FORMY PRACY Z UCZNIEM
- Wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji.
- Dokonywanie wpłat i wypłat na książeczki SKO.
- Organizowanie i przeprowadzanie konkursów.
- Przeprowadzenie zajęć w klasach I-III o tematyce oszczędzania
- Umieszczanie aktualnych informacji o działalności SKO na stronie internetowej szkoły, na gazetce szkolnej.
-Włączanie się w akcje charytatywne.
- Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
- Spotkania z pracownikami banku PKO na terenie szkoły i w oddziale banku ,
-Przystąpienie do ogólnopolskiego konkursu SKO organizowanego przez PKO BP
PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Uczeń:
- zdobywa wiedzę o bankowości,
- uczy się przedsiębiorczości.

CELE

Zorganizowanie
pracy w nowym roku
szkolnym

FORMA REALIZACJI
 Opracowanie planu pracy SKO na bieżący rok szkolny
 Nawiązanie kontaktu i systematyczna współpraca z kierownikiem działu
i dyrektorem banku PKO BP w Brzesku
 Zakładanie dzieciom internetowych kont osobistych.
 Przygotowanie dzieci klasy I do korzystania z internetowych kont.

 Rozdanie dzieciom gadżetów sponsorowanych przez Bank PKO.
 Spotkanie z pracownikami Banku w czasie Ślubowania klasy I.
 Przyjmowanie indywidualnych wpłat uczniów.
Propagowanie idei
oszczędzania wśród  Prowadzenie szkolnego konta internetowego w banku PKO
uczniów naszej szkoły  Przyjmowanie nowych członków SKO:
- przyjęcie uczniów klas I do grona członków SKO podczas „Pasowania na
ucznia” , wręczenie książeczek oszczędnościowych.
 „Październik miesiącem oszczędzania"- gazetka propagująca oszczędzanie.
 Zorganizowanie konkursu na projekt plakatu reklamującego ideę oszczędzania.
„ Oszczędzam w SKO bo marzę o….”
 Dokonywanie wpisów na stronę internetową szkoły.
 Konkurs Matematyczno-Ekonomiczny SKO.
Kształtowanie nawyku
systematycznego
oszczędzania
Racjonalne
gospodarowanie
posiadanymi
środkami
finansowymi
i celowe ich
wykorzystanie

 Przyjmowanie indywidualnych wpłat.
 Nagrodzenie najsystematyczniej oszczędzających uczniów.
 „ Coś z niczego-prace z odpadów”- konkurs plastyczny.
 Zakup nagród dla najlepiej oszczędzających oraz dla laureatów
organizowanych konkursów.
 Udział uczniów w konkursie „ Czysta Gmina”
 Lekcje oszczędzania i dysponowania oszczędnościami dla uczniów klas I-III.
 Lekcja przedsiębiorczości dla klasy VI –spotkanie z pracownikami banku.
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Podejmowanie
inicjatyw
zmierzających do
ochrony naturalnego
środowiska
i pomocy
potrzebującym

Rozbudzanie
pomysłowości i
przedsiębiorczości

 Udział w akcji „ Sprzątanie Świata”.
 Włączenie się w zbiórkę puszek aluminiowych, makulatury, baterii i
plastikowych nakrętek.
 Poszerzenie w ramach akcji „Październik miesiącem oszczędzania" działań o
treści proekologiczne (oszczędzamy: wodę prąd….itd)
 Udział w akcjach charytatywnych.
 Podejmowanie działań na rzecz schronisk dla zwierząt.
 Przeprowadzenie akcji „Góra Grosza”.

 Zorganizowanie „Tygodnia przedsiębiorczości i oszczędności”( kiermasz ozdób
bożonarodzeniowych)
 Andrzejkowy kiermasz
 Walentynkowa poczta.

 Wykonanie gazetki szkolnej prezentującej ideę działalności SKO oraz
Popularyzowanie
popularyzującej działalność banku PKO
wiedzy ekonomicznej.
Zapoznanie uczniów z  Przeprowadzanie lekcji przez pracownika banku w klasach I – III.
 Pogadanka z rodzicami uczniów klasy I w czasie pasowania na ucznia przez
działalnością Banku
pracownika banku.
PKO.
 Czytanie czasopisma „Brawo Bank”.
 Wycieczka do I Oddziału Banku PKO w Brzesku.
Przyzwyczajanie do
korzystania
z usług bankowych.

 Korzystanie ze strony internetowej htps//bankomania.pkobp.pl
 Dokonywanie wpłat przez uczniów na własne książeczki oszczędnościowe
SKO i konto bankowe.

Opracowała: Małgorzata Mleczko
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