BIULETYN NR 1 (29) rok szkolny 2009/2010
SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI
przy Gimnazjum im. por J. Czumy-”Skrytego” w Celestynowie
październik 2009 r.

Szkolna Kasa Oszczędności działa od początku istnienia naszego gimnazjum !
Zapraszam wszystkich uczniów naszego gimnazjum do oszczędzania w SKO i udziału
w konkursie pod hasłem „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”. Celem konkursu jest wyrabianie
u młodzieży nawyku świadomego oszczędzania i gospodarowania własnymi środkami pieniężnymi,
wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym wypracowywaniu dochodów, a także
przygotowanie do korzystania z usług PKO Banku Polskiego.

Zapraszam szczególnie uczniów klas pierwszych, do oszczędzania oraz wzięcia udziału
w planowanych konkursach i imprezach !
Dlaczego warto oszczędzać w SKO ?
1. Zdobywamy umiejętność gospodarowania własnymi funduszami.
2. Gromadzimy pieniądze potrzebne do realizacji większego przedsięwzięcia /wycieczki szkolne,
sprzęt komputerowy, rekreacyjny, kieszonkowe na wakacje, inne wydatki/.
3. Uczymy się przejawiania inicjatywy i przedsiębiorczości (np. zbierając surowce wtórne).
4. Poznajemy działalność prowadzoną przez banki /po co są banki, w jakim celu korzysta się z ich
usług, jaka jest podstawowa oferta banków, itp./.
5. Zdobywamy punkty dla klasy w konkursie o Puchar Dyrektora Szkoły!
Jak działa Szkolna Kasa Oszczędności ?
1. Pieniądze wpłacane przez uczniów w SKO są gromadzone na książeczce oszczędnościowej
w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA.
2. Środki na koncie pochodzą również ze wspólnego działania członków SKO, np. zbiórek
surowców wtórnych, organizowanych przez szkołę imprez (dyskotek szkolnych, loterii,
konkursów itp.).
3. Należy zaznaczyć, że liczy się systematyczność wpłat, nawet niewielkich – np. wynikających
z regularnego przekazywania do SKO części otrzymywanego od rodziców kieszonkowego.

W ramach działalności SKO w roku szkolnym 2009/2010 zaplanowano:

wrzesień 2009 r.
październik 2009 r. –
do 26.10.2009 r.

1 października 2009r.
15 kwietnia 2010 r.

Wybory skarbników SKO w poszczególnych klasach. Zebranie
skarbników, poinformowanie o obowiązkach i zadaniach
w bieżącym roku szkolnym.
Szkolny konkurs na plakat i hasło propagujące oszczędzanie
w SKO
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2007 r. Uczniowie, którzy
zwyciężą w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe. Klasy najliczniej
biorące udział zdobędą punkty w konkurencji o puchar Dyrektora Szkoły
Konkurs oszczędnego gospodarowania
OSZCZĘDZAM W SKO – JUTRO W PKO”.

pod

hasłem

„DZIŚ

Kryteria oceniania:
Powszechność oszczędzania w szkole,
Formy działalności gospodarczej, pomysłowość i przedsiębiorczość
w organizowaniu źródeł dochodów,
Akcje na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,
Popularyzacja wśród młodzieży wiedzy ekonomicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności PKO BP SA,
Średnia wysokość wkładów przypadających na członka SKO,
Wielkość samodzielnie wypracowanych i udokumentowanych dochodów
zgromadzonych na książeczkach SKO.
I etap (regionalny) konkursu zostanie rozstrzygnięty w maju 2010 r.
Przyznane zostaną następujące nagrody:
Dyplomy uznania,
Nagrody zespołowe dla szkół,
Nagrody indywidualne dla uczniów,
Wyróżnienia.
II etap - po zakończeniu eliminacji, w październiku 2010 r. Centralna Komisja
Ocen wyłoni laureatów ogólnopolskich miejsc I, II, III i wyróżnień.

październik 2009 r.
Cały rok
Cały rok

Zorganizowanie dyskoteki dla wszystkich uczniów Gimnazjum.
Zbiórka makulatury.
Zbiórka innych surowców wtórnych (np. puszki, baterie)

styczeń 2010 r.

Prezentacja dotychczasowych efektów oszczędzania w szkole.

marzec 20010 r.
kwiecień 2010 r.
czerwiec 2010 r.

Szkolny konkurs wiedzy ekonomicznej.
Podsumowanie wyników konkursu „Dziś oszczędzam w SKO –
w PKO”.
Wręczenie nagród na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów.
Uczniowie oszczędzający systematycznie w trakcie trwania konkursu,
którzy zgromadzą najwięcej oszczędności otrzymają cenne nagrody
rzeczowe. Klasy, w których będzie największa liczba oszczędzających
zdobędą punkty w konkurencji o puchar Dyrektora Szkoły .

Przedstawiony program SKO w bieżącym roku szkolnym nie jest zamknięty. Oczekujemy na inne
propozycje prowadzenia działalności gospodarczej przez członków SKO.
Zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w oszczędzaniu w ramach SKO.
Liczę również na zrozumienie i pomoc ze strony rodziców oraz wychowawców klas.
Opiekun SKO
Marzena Kuczyńska

