
KTO MA MARZEŃ STO - OSZCZĘDZA W SKO..!

Opiekun SKO: Bożena Zielonka



PROMUJEMY SKO W NASZEJ SZKOLE!

Jak co roku podczas pierwszych, wrześniowych 
zebrań z rodzicami, 15 września 2017 r. uczniowie 
klas IV B rozdawali ulotki i deklaracje. 
Zachęcali rodziców pierwszaków do zakładania 
swoim pociechom kont oszczędnościowych 
w naszej Szkolnej Kasie Oszczędności.

Przedstawienie SKO - wiczów "Co już wiemy o SKO?„ 
4 listopada 2016 r. uczniowie klasy II D przedstawili pierwszakom inscenizację pt. 

„Co już wiemy o SKO?" Atrakcją była wizyta pancernika Hatetepesa.

Miło było przytulić się do 
maskotki pancernika. 

Pierwszaki uważnie słuchały i o 
SKO wiele się dowiedziały. 

Ponownie przed wywiadówkami dla 
rodziców, zachęcaliśmy ich do 
zakładania swoim milusińskim kont w 
SKO. Swoją fachową pomocą służyła 
pani Wiesia z naszego oddziału banku 
PKO BP.



Lekcja matematyki z „Brawo Bank” 
Matematyczne łamigłówki - "od złotówki do gotówki„ 
Uczniowie klas drugich wzięli udział w kolejnej lekcji matematyki
z gazetką Brawo Bank. Dzieci z zapałem rozwiązywały matematyczne
łamigłówki - "od złotówki do gotówki. Rozwijali i zgłębiali podstawową
wiedzę o oszczędzaniu i bankowości.

Wszyscy z chęcią i zainteresowaniem gazetkę przeglądali; 
dodawali, odejmowali, porównywali i zadania z „ Brawo Bank” 
rozwiązywali.

Czekamy na 
kolejne numery 
gazetki Brawo 

Bank!

W ciągu roku szkolnego uczniowie klasy drugich brali udział w nietypowych lekcjach matematyki z gazetką „Brawo Bank”.

EDUKACJA FINANSOWA – CIEKAWE LEKCJE MATEMATYKI



Serdecznie do odwiedzania naszego szkolnego bloga SKO.
Adres bloga: http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp-48-gdansk-zaspa

Nasi mali, aktywni blogerzy. Uczniowie klasy II C i II D najaktywniej odwiedzają 
naszego szkolnego bloga.

Nasi najlepsi, mali blogowicze 
niespodzianki od SKO otrzymali - odblask z 

żyrafką Lokatką dostali.

Na zajęciach komputerowych uczniowie najmłodszych klas uczą się umiejętności  
korzystania z naszego szkolnego bloga SKO. Potrafią już wpisywać komentarze, sprawia im 
to wiele radości i satysfakcji. Na naszym szkolnym blogu SKO zamieszczane są na nim na 
bieżąco informacje o działaniach naszego SKO związane m.in. z oszczędzaniem, 
przedsiębiorczością, ekologii, codziennym życiem naszej społeczności uczniowskiej oraz 
informacje o konkursach. 

SZKOLNY BLOG – NASI BLOGERZY

http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp-48-gdansk-zaspa


Uczniowie klas I - III cały rok szkolny 
nakrętki zbierają i choremu Nikodemowi 

bardzo pomagają!

Pomagamy i nakrętki 
zbieramy i ty także zbieraj 

z nami, przynoś worki z 
nakrętkami!

Przed feriami dzieci z klas I - III włączyły się do akcji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W ramach tej akcji uczniowie z każdej klasy 
przynieśli ciasta upieczone przez mamy, babcie na kiermasz ciast. Zebrane 
pieniądze z kiermaszu zostały przekazane na konto WOŚP.

Pomagamy dzieciom z hospicjum.

Uczniowie klasy II D zorganizowali kiermasz mufinek dla dziewczynek. 
Babeczki piekły babcie, mamy z pomocą dzieci. Ostatecznie zebraliśmy 130 
złotych. Zebraną sumę pieniędzy przekazaliśmy na hospicjum dla dzieci w 
Gdyni.

POMAGAMY! – NASZE AKCJE CHARYTATYWNE



Jesteśmy EKO !

Szkolna zbiórka 

zużytych baterii!

W naszej szkole trwa akcja zbiórki zużytych baterii. 
Przy wejściu do szatni stoi pojemnik na zużyte 

baterie. O, tym pamiętany i tu je do tego pojemnika 
wrzucamy!

Baterie zbieramy , bo o przyrodę bardzo dbamy i 
czyste środowisko dzięki temu mamy.

W naszej szkole dbamy o naturalne środowisko. Przez 
kolejny rok szkolny zbieraliśmy elektrośmieci o małych 
gabarytach: np. zużyte myszki, klawiatury, suszarki i 
lokówki do włosów, młynki do kawy, żelazka, laptopy, 
drukarki, ładowarki, przepalone żarówki, mały sprzęt AGD 
itp. Akcją koordynowała razem ze swoimi uczniami klasy II 
D wychowawczyni pani Bożena Zielonka.

KAŻDY UCZEŃ DOBRZE WIE CO Z ELEKTROŚMIECIEM DZIEJE SIĘ!

Przez cały rok szkolny uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskim konkursie „Moje miasto bez elektrośmieci”.

Uczniowie z wielkim zapałem  pomagali przy 
załadunku na samochód zebrane elektrośmieci.  

Taka pomoc to wielka frajda. 

To jest efekt naszej całorocznej zbiórki 
elektrośmieci.

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT



Lekkoatletyka dla każdego!
Mali sportowcy.

10 października 2016 roku uczniowie klas drugich wzięli udział w zawodach sportowych 
"Lekkoatletyka dla każdego", na które złożyły się konkurencje sportowe z elementami lekkiej 

atletyki.

Skupienie i koncentracja przed startem. Zawodnicy z uwagą obserwowali 
pokazywane konkurencje.

Każdy dał z siebie wszystko - ile miał sił...
Było wiele emocji i mnóstwo wrażeń, ale przede wszystkim liczyła się dobra, 

sportowa zabawa.

Każdy uczestnik udekorowany został pamiątkowym medalem. 
To było super!

„Eskaowicze” lubią zmagania 
sportowe.

PROMUJEMY SPORT – SPORTOWO I ZDROWO



Jesienne dni są smutne i szare, ale dzieci z klasy II c nie dały się 
smutnej jesieni. Razem ze swoimi babciami przygotowały bardzo 

zdrowe, kolorowe drugie śniadanie.

Jesteśmy zdrowi jak ryba!

Babcie dzieciom 
pomagały, wskazówki 

każdemu 
dawały, żeby witaminki na 

kanapkach wylądowały.

Kuchenne ABC - uczniowie klasy II e dzisiaj 
przygotowali dla pań i uczniów zdrowe soki, 

koktajle i mini kanapki.
Dzień Zdrowego Śniadania - śniadawe daje 

nam moc!

Dzisiaj klasa zmieniła się w 
wielką pracownię 

kuchenną. Ale było 
zamieszanie, i kto to będzie 

sprzątał?

Soczki, koktajle i sałatki owocowe cieszyły się 
wielkim powodzeniem - pycha!

Mini kanapki były smaczne, zdrowe i kolorowe, 
ale to pyszne mniam, mniam... Ale głodomory!

Wiemy już jak układać zdrowy jadłospis. 
Uczniowie klasy II d układali piramidę zdrowego żywienia.

JEMY ZDROWO I KOLOROWO



PKO Bieg Charytatywny Młodych
Finał akcji Sport Generacja - Bieg Charytatywny Młodych !

W sobotę 17 września 2016 r. na stadionie AWFiS w 
Gdańsku odbył się Finał akcji Sport Generacja - Bieg 

Charytatywny Młodych pod patronatem PKO BP. W biegu 
wzięli udział uczniowie naszej szkoły: dziewczęta i chłopcy 
startowali w sztafetach 12x200 m. Łączny czas dziewcząt 
i chłopców zadecydował o miejscu drużyny naszej szkoły.

Wywalczyliśmy II miejsce i zdobyliśmy czek na 
2500 zł dla naszej szkoły na sprzęt sportowy.

Hura! Mamy II miejsce! 

BIEG PKO BP SPORTGENERACJA



Już oszczędzamy!
Witamy nowych oszczędnych!

Serdecznie powitaliśmy nowych SKO - wiczów.

Już oszczędzamy, bo konto,  książeczkę i legitymację SKO posiadamy!

W miesiącu oszczędności w naszej szkole gościliśmy panią dyrektor naszego Oddziału Banku PKO BP, która 
uroczyście w towarzystwie Pancerniak wręczyła kolejnym SKO- wiczom legitymację i książeczki SKO.

Do Szkolnej Kasy Oszczędności dołączyli 
kolejni oszczędni, uczniowie z klasy II D.
Uczniowie otrzymali upragnioną 
legitymację i książeczkę SKO.

Nowi oszczędni. Dzisiaj zostały wręczone książeczki i legitymacje 
SKO kolejnym, nowym eskaowiczom.

Oszczędzamy, oszczędzamy, bo na spore pieniądze z 
oszczędności ochotę mamy...

Och, jacy oni są szczęśliwi!

Do grona "eskaowiczów" 
dołączył kolejny oszczędny. 
Otrzymał długo oczekiwaną 

książeczkę i legitymację.

Brawo Michał !
Wytrwałości w oszczędzaniu!

W naszej szkole prowadzone są spotkania z SKO, 
na których uczniowie zgłębiają i poszerzają 
wiedzę związaną z oszczędzaniem, 
przedsiębiorczością, ekonomią i ekologią poprzez 
czytanie czasopism „Brawo Bank” i książek.

OSZCZĘDZAMY – KOLEJNI OSZCZĘDNI



Dnia 11 maja 2017 r. uczniowie klasy I A  i 25 maja 2017 
r. uczniowie klasy I B byli z wizytą na wycieczce 
w naszym oddziale Banku PKO BP. W trakcie spotkania
z pracownikami banku dzieci zdobyły podstawowy 
wiedzy z dziedziny bankowości. Dowiedziały się kto 
pracuje w banku i na czym polega praca bankowca.

Dzieci poznały odpowiedzi na pytania:
1. Skąd się biorą pieniądze w banku?
2. Po co ludziom potrzebny jest bank?
3. Do czego służy bankomat i karta 

bankomatowa?
4. Co to jest konto?

Uczniowie klas pierwszych: klasy I A i I B na zakończenie 
interesującej  wizyty w banku były balony i cukierki.

Wszyscy uważnie słuchali i na 
trudne pytania zgaduj zgaduli 
bankowej odpowiadali i nagrody za 
prawidłowe odpowiedzi otrzymali.

Najciekawsze było sprawdzanie prawdziwości banknotów. To było szalenie ciekawe!

PROMUJEMY SKO – PIERWSZAKI W BANKU



Konkurs ekonomiczno – bankowy dla klas VI 

"Młody Lider Bankowości"

Dnia 9 maja 2017 r zakończyła się III edycja naszego 
konkursu ekonomiczno - bankowego "Młody Lider 
Bankowości„ W konkursie udział wzięło 7 drużyn 

z trójmiejskich szkół podstawowych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w 
konkursie.

Fundatorem nagród był Bank Polski PKO
Dziękujemy!

Rywalizacja drużyn polegała na wykonaniu zadań
(nie tylko matematycznych) i zarobieniu na swoje konto
jak największej kwoty.
Uczniowie w sposób twórczy rozwiązywali zadania,
wykorzystując swoje nowatorskie pomysły. Każdy zespół
wykazał się doskonałą zaradnością.

PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI



Uczniowie klas I – III bardzo aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju kiermaszach, loteriach. Zebrane pieniądze 
z kiermaszów, loterii fantowych są przekazywane na cele charytatywne, na potrzeby zakupu naród.

Kiermasze są super! Lubimy kupować! 
Najpierw pieniądze zbieramy, a później na kiermaszach ją wydamy

Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych cieszył się dużym zainteresowaniem. 

Kiermasz domowych 
ciast 

– palce lizać!

Stoisko ze zdrowymi smakołykami:  
świeżymi owocami, warzywami i sokami.

Loteria fantowa. 

NASZE AKCJE ZAROBKOWE



Turniej gier planszowych. Lubimy gry planszowe!

Uczniowie klasy III A przyszli z wizytą do uczniów klasy II D z grami planszowymi. Postanowiliśmy, zorganizować turniej gier planszowych. Wszyscy z chęcią i 
zaangażowaniem uczestniczyli w super zabawie. Dzieci poznały zasady różnych gier planszowych. 

Balonowe przerwy! 
Przerwy z balonami 

PKO BP
Z naszego oddziału Banku 

PKOBP otrzymaliśmy stosik 
balonów. Dzieci korzystają 
z nich w czasie przerw do 

zabawy, grając nimi. W 
czasie przerw na naszych 
szkolnych korytarzach jest 

balonowo, zdrowo i 
sportowo.

Balonowy tor przeszkód !
Na lekcjach wychowania 
fizycznego rywalizujemy 
między sobą. Dzieci muszą 
się wykazać zręcznością, 
cierpliwością, bo balony 
lubią unosić w różne 
strony.

Ale te gry są wciągające...
Wszyscy świetnie się bawili!

MIŁE CHWILE Z SKO



Dnia 1 kwietnia 2017 r. dzieci razem z rodzicami odwiedzali naszą szkołę. W drzwiach witała ich 
nasza żyrafka Lokatka i wesoły klaun Wojtek.

Pierwszego kwietnia w naszej Szkole Podstawowej nr 48 odbył się Dzień Otwarty. Na naszych gości dużych i małych 
czekało mnóstwo atrakcji. Wszyscy kandydaci do klas 0, I oraz IV, V i VII mogli obejrzeć naszą szkołę i poznać 
nauczycieli. Każdy odważny uczeń mógł zapoznać się z naszym uwięzionym szkieletem Mścisławem, który nie 
przygotował się do lekcji oraz pomalować swoją buźkę i wcielić się w swojego ulubionego bohatera. Tor przeszkód 
najbardziej przypadł do gustu naszym sportowcom a kiermasz ciast naszym łasuchom.

Wspólne ćwiczenia 
- podskok - hop, 

ręka w bok...

Przytulasy z żyrafką Lokatką

DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE – PROMUJEMY SKO



Sportowo - Zdrowo – Kolorowo                                                                                                    
Dnia 26 kwietnia 2017 r. gościliśmy w naszej szkole najstarsze grupy przedszkolaków                    
i zerówek. Dzieci wzięły udział w VII Turnieju sportowo - edukacyjnym pod hasłem: 
"Sportowo - Zdrowo - Kolorowo". Uczestnicy sportowo - edukacyjnych zmagań zostali 
przywitani krótkim występem dzieci z klasy II D i tańczącą żyrafką Lokatką, która 
zapraszała przyszłych pierwszaków na przygodę z SKO.                                                                         
Było to okazją do promowania naszego SKO w środowisku lokalnym.

I miejsce Przedszkole nr 5 
"Róża Wiatrów"

II miejsce zerówki ze Szkoły 
Podstawowej nr 48

III miejsce Przedszkole 
"Nasza Szkoła" 

IV miejsce 
Przedszkole nr 13

V miejsce 
Przedszkole nr 86

Gratulujemy!

Były dyplomy, super nagrody, cukierki, uściski i gratulacje od 
żyrafki Loaktki.

TURNIEJ SPORTOWO-EDUKACYJNY dla PRZEDSZKOLAKÓW



EDUKACJA FINANSOWA – LICZYMY PIENIĄDZE

Uczymy się kupować i liczyć pieniądze.
Warto 

oszczędzać, 
bo wtedy 

możemy iść 
na lody
i ciacho.

Skąd w domu biorą się pieniądze ?
Uczniowie klas drugich na lekcjach matematyki poznawali historię pieniędzy i dowiedzieli się skąd w domu biorą się pieniądze? Poszerzali słownictwo 

związane z płaceniem. Porównywali wartości banknotów.

Pani Ania z klasy II C pokazała dzieciom stare banknoty - to 
było bardzo interesujące.

To jest ciekawe – „Historia pieniędzy”

Uczymy się dokonywać zamiany groszy na złote i grosze. Dziewczynki pilnie rozwiązują 
zadania. Liczą ile to złotych.

Już znamy się na pieniądzach. 
Uczniowie klas I - III byli w kinie na spotkaniu z Akademią bezpieczeństwa i projekcji filmu. Wizyta w kinie zakończyła się pójściem do lodziarni. W trakcie 
kupowania lodów, dzieci uczyły się przeliczać i odliczać pieniądze. Sprawdzały czy ilość posiadanych pieniędzy wystarczy na zakup lodów lub ciacha.



Nasi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie " Planszowe rozgrywki z 
żyrafką Lokatką". Było wiele pomysłowych prac konkursowych, jedna z nich została 
doceniona przez organizatorów konkursu. Do naszej szkoły dotarła miła wiadomość, 
że praca Kuby z klasy II B została wyróżniona. 

Nagroda dotarła pocztą 
- wielka radość Kuby!

Konkurs plastyczny „Moja wizyta w banku”.

Sukces naszych uczniów !
W XI Wojewódzkim Konkursie ”Matematyczne Ścieżki po Polsce”
W kategorii klas IV - VI SP : III m. zdobył uczeń Piotr K. - VI a
W kategorii klas II - III SP: wyróżnienie otrzymał uczeń Jarosław S. -
III d uczeń klasy III D

Gratulacje!

Po wizycie pierwszaków w naszym oddziale banku został 
ogłoszony konkurs plastyczny „Moja wizyta w banku”. 8 czerwca 
2017 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla uczniów klas 
pierwszych. 
I miejsce Dorota S. kl. I A
II miejsce Malwina Z. kl. I B
III miejsce Patrycja N. kl. I A
Wyróżnienia: Antonina Cieślik kl. I A
Julia P. kl. I B
Zuzanna Y. kl. I B
Nagrodę specjalną komisja konkursowa przyznała uczennicy 
Zuzannie S. z kl. I B 

Prace konkursowe uczniów klas 
pierwszych.

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu! "Planszowe rozgrywki z żyrafką Lokatką.

Wyróżnienia otrzymali:
KATEGORIA ŻACZEK:
Kasper W.  II c
Hubert B. II a
Gabriela R. II d
Emilia W.  II a
KATEGORIA MALUCH:
Nadia F. III a
Michał B. IV b
Paweł J. IV a

KATEGORIA BENIAMIN:
Małgorzata K. V a
Hanna K. V b
Piotr K. VI a
KATEGORIA KADET:
Bartłomiej B. I c
KATEGORIA JUNIOR:
Kacper S. III c

Serdecznie gratulujemy!

16 marca 2017 roku odbył się Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny  „Kangur”.

Wyróżniona praca konkursowa 
Kuby L. z klasy II B

UDZIAŁ W KONKURSACH I NASZE SUKCESY



Za pieniądze, które otrzymaliśmy za zdobycie III miejsca w 
Regionalnym konkursie SKO, zakupiliśmy na szkolne korytarze sofki.

W Regionalnym Konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności za rok 
szkolny 2015/2016 nasza szkoła w regionie zdobyła 3 miejsce.

„Model przestrzenny liczby PI”

Dzieci zdobyły 
praktyczne 
umiejętności liczenia 
pieniędzy: 
ile należy zapłacić, ile 
mam otrzymać reszty.

Uczniowie klasy II D uczestniczyli 
w konkursie „ Żyj zdrowo” 
zdobywając III miejsce i oni już 
wiedzą jak żyć zdrowo. 

Opiekunka SKO otrzymała Brązową Odznakę w Konkursie dla 
Opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej za pracę na rzecz 
edukacji ekonomicznej i upowszechnianie idei oszczędzania wśród 
uczniów. 

„ Portret liczby Pi”

14 marca obchodziliśmy DZIEŃ LICZBY PI, zwanej Ludolfiną.
W ramach tego święta uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 
różnych konkursach szkolnych. Jednym z zadań było wykonanie 
projektów i modeli liczby „Pi”.

NASZE OSIĄGNIĘCIA



Na realizację poszczególnych zadań złożyły się następujące działania:

• Inscenizacja dla uczniów klas pierwszych „ Co wiemy o oszczędzaniu w SKO?”

• Organizacja konkursów plastycznych i quizów.

• Popularyzacja wiedzy ekonomicznej – ciekawe lekcje matematyki z gazetką „Brawo Bank”.

• Przygotowanie dzieci do korzystania z usług bankowych ciekawe lekcje matematyki.

• Wycieczki uczniów klas pierwszych do 9 Oddziału Banku PKO w Gdańsku. 

• Akcje charytatywne i zarobkowe. 

• Prowadzenie szkolnego bloga: www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp-48-gdansk-zaspa

• Promowanie SKO w naszej szkole - przed zebraniami z rodzicami, rozdawanie broszurek 
informacyjnych,

• Udział uczniów w konkursach matematycznych.

Dziękuję za uwagę, opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności w klasach I – III w Szkole Podstawowej nr 48 w Gdańsku - Bożena Zielonka

W tym roku szkolnym w klasach I – III w SKO oszczędzało 40 uczniów. Podjęte działania Szkolnej Kasy Oszczędności w naszej szkole

uświadomiły dzieciom pojęcie oszczędzania oraz różnic jakie występują między wartością monet, a ich liczbą. Uczniowie chętnie swoje

oszczędności na książeczki SKO wpłacali, dokonywali obliczeń wartości uzyskanych przez siebie oszczędności.

Lekcje o pieniądzach, wizyta w Banku PKO BP pomogły dzieci dokonywać działań manipulacyjnych na liczmanach – pieniądzach. Zrozumiały pojęcia: grosz,

moneta, banknot.

• Edukacja finansowa - lekcje matematyki z Brawo Bank 
Matematyczne łamigłówki - "od złotówki do gotówki", 
nauka liczenia pieniędzy.

• Włączanie się w akcje charytatywne organizowane w naszej 
szkole. W poziomie klas I – III zebraliśmy 1130 zł, które 
zostały przekazane na WOŚP i hospicjum dla dzieci w 
Gdyni

• Współpraca z  9 Oddziałem Banku PKO BP, ul. Jana Pawła II 
w Gdańsku.

PODSUMOWANIE

http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp-48-gdansk-zaspa

