
PLAN PRACY 

SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI (SKO) 

DZIAŁAJĄCEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W ŁASZCZOWIE 

POD PATRONATEM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁASZCZOWIE. 

 

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA 

Plan pracy przeznaczony jest do realizacji w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Łaszczowie. Działalność SKO kierowana jest przez opiekuna 

szkolnego, którym jest nauczyciel zatrudniony w szkole, pomagają mu 

opiekunowie klasowi –wychowawcy klas. W SKO mogą oszczędzać wszyscy 

chętni uczniowie. Systematyczni członkowie  i zwycięzcy w konkursach 

otrzymują nagrody lub bony pieniężne ufundowane  z odsetek od oszczędności, 

pochodzące ze sprzedaży surowców wtórnych oraz ufundowane przez BS. 

Warto rozbudzić wśród uczniów potrzebę oszczędzania i właściwego 

gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi.  

II. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

 Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły. 

 Praktyczna nauka zarządzania finansami osobistymi. 

 Kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania i wytrwałości 

w  gromadzeniu wkładów. 

 Kształcenie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy. 

 Przekazanie wiedzy na temat oszczędzania i roli pieniądza we 

współczesnym świecie. 

 Wzmocnienie postaw przedsiębiorczych. 

 Popularyzacja wiedzy o działalności banków spółdzielczych i Banku 

Spółdzielczego w Łaszczowie. 

 Rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności 

za  podejmowane wspólne działania. 

 Podejmowanie inicjatyw zmierzających do oszczędności nie tylko 

pieniędzy, ale również innych zmierzających do ochrony środowiska 

naturalnego. 

 Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza. 



 Nauka i przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych. 

 

III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

 Opracowanie planu działań SKO . 

 Opracowanie regulaminu SKO. 

 Powołanie klasowych opiekunów  SKO spośród nauczycieli. 

 Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, zbiórek surowców 

wtórnych, akcji charytatywnych. 

 Zorganizowanie między klasowego współzawodnictwa w 

oszczędzaniu oraz współzawodnictwa indywidualnego. 

 Systematyczne przyjmowanie oszczędności i wypłacanie w razie 

potrzeby. 

 Współpraca z Samorządem Szkolnym oraz pomoc i wspieranie 

różnego rodzaju imprez i akcji przeprowadzanych na terenie 

szkoły. 

IV.  FORMY PRACY Z UCZNIEM 

 Wydawanie książeczek SKO i prowadzenie ewidencji. 

 Dokonywanie wpłat i wypłat. 

 Wyszukiwanie i propagowanie informacji o oszczędzaniu. 

 Akcje charytatywne. 

 Zbiórki surowców wtórnych. 

 Organizowanie konkursów. 

 Wspólne imprezy, wycieczki. 

V. PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

Uczeń: 

Zdobywa wiedzę o bankowości. 



Uczy się przedsiębiorczości. 

Bierze udział w konkursach, akcjach charytatywnych. 

Dokonuje  selekcji zgromadzonych materiałów, dba o środowisko. 

Znajduje w różnych źródłach informacje na temat bankowości, historii 

pieniądza. 

VI. UWAGI O REALIZACJI PLANU 

Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku Spółdzielczego                

w Łaszczowie . Jest „posiadaczem” rachunku oszczędnościowego. Opiekun 

dokonuje wpłat i wypłat na zbiorczą książeczkę SKO. Kwota gromadzona                   

w banku przez członków SKO jest oprocentowana. Pieniądze pozyskane                      

z oprocentowania rachunku oraz otrzymane od BS są przeznaczane na nagrody 

dla systematycznych członków oraz zwycięzców w konkursach organizowanych 

przez SKO. Opiekun szkolny i klasowy przechowuje dokumentację SKO przez 

cały rok szkolny, do 1 września następnego roku szkolnego, kiedy zakłada nową 

dokumentację. 

 

SZKOLNY OPIEKUN SKO 

                                                                                        Elżbieta Nowosad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


