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dydaktyka Nauka małej ekonomii
wychowanie

Zakres działania:

opieka
organizacja pracy szkoły
inne obszary

Temat działania:
Działalność organizacji uczniowskiej SKO w szkole
Cele działania:
szerzenie idei oszczędzania wśród uczniów
kształtowanie nawyku oszczędzania wśród uczniów
rozwijanie pomysłowości i przedsiębiorczości w organizowaniu źródeł dochodów
popularyzacja wiedzy ekonomicznej
wdrażanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne - recykling
rozwijanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania potrzeb drugiego człowieka oraz zwierząt
kultywowanie tradycji ludowych (wykonywanie kart i stroików świątecznych oraz baranków
wielkanocnych)
doskonalenie umiejętności matematycznych
umożliwienie rozwijania talentów plastycznych, technicznych i literackich
integracja zespołów klasowych
kształtowanie umiejętności pracy w grupie
prowadzenie szkolnego bloga
udział w konkursach organizowanych pod patronatem Banku PKO
reklamowanie Banku PKO
Opis działania:

Organizacja SKO działa w Szkole Podstawowej Nr 3 w Górze od października 2005r. Szczególną
uwagę zwracamy na popularyzację i świadomość wiedzy związanej z oszczędzaniem. Ważną rolę
odgrywa tu współpraca z Bankiem PKO. Staramy się reklamować go w środowisku lokalnym
poprzez konkursy, happeningi i rozdawanie bankowych ulotek dla rodziców naszych uczniów. Bank
patronacki dostarcza nam liczne nagrody, gadżety, plakaty. Rokrocznie organizujemy wycieczki do
Banku PKO, gdzie uczniowie poznają patronacką placówkę. Zapraszamy do szkoły pracowników
banku, którzy prowadzą ciekawe zajęcia dotyczące polskiej waluty, euro i wprowadzają podstawowe
pojęcia bankowe dla uczniów klas młodszych. Zachęcają oni starsze klasy do założenia kont
internetowych. Dużą popularnością cieszą się turnieje wiedzy bankowej organizowane dla uczniów
naszej szkoły oraz szkół powiatu górowskiego. Zapraszamy na nie dyrektora i naczelnika banku,
dyrektora i wicedyrektora szkoły, przewodniczącą Rady Rodziców i opiekunów SKO wraz z
drużynami. Spotkania takie prowadzone są w myśl motta „ Nieważne kto wygra, nieważne kto gra,
byleby zabawa była na sto dwa”.

Ucząc w szkole małej ekonomii, wykorzystujemy bankowe propozycje w postaci gotowych
scenariuszy zajęć, słuchowisk radiowych oraz czasopisma „Brawo Bank”. Przy różnych okazjach
prowadzone są zajęcia mające na celu poznanie żyrafy Lokatki – adoptowanej przez Bank PKO.
Coraz częściej wykorzystujemy technologię komputerową przygotowując różnorodne prezentacje
multimedialne. Dzięki współpracy całego grona pedagogicznego w szkole odbywają się liczne
konkursy literackie i ortograficzne, których celem jest rozwijanie zamiłowania do zabawy słowem
polskim z wykorzystaniem Banku PKO jako motywu przewodniego. Bardzo często ogłaszane są
konkursy plastyczno – techniczne mające na celu rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów i
promowanie Banku PKO. Większość konkursów organizowana jest dla poziomu klas. W ich
regulaminach podany jest temat oraz sprecyzowana technika wykonania. We wszystkich klasach
prowadzone są bankowe zajęcia. Do jednych z ciekawszych należą zabawa w sklep, wykonywanie
czeków i kart, spotkania z literaturą fachową oraz tworzenie bankowych opowieści. Uczniowie
bardzo chętnie rozwiązują bankowe łamigłówki, wykreślanki, krzyżówki, rebusy i labirynty. Na
zajęciach nie tylko uczymy, ale również sprawdzamy opanowaną przez uczniów wiedzę
ekonomiczną. Organizujemy quizy, poprzedzone prezentacjami multimedialnymi. Trzecioklasiści
rokrocznie piszą próbne kompetencje opracowane przez opiekunów SKO, których tematem
przewodnim jest bank. Składają się one z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej.
Ciekawym pomysłem zainicjowanym przez Szkolne blogi, który zagościł w naszej szkole na stałe
jest „Giełda przyjaznej wymiany”. Uczniowie przynoszą w wyznaczonym dniu niezniszczone
zabawki i książki, którymi wymieniają się z kolegami. Efektem tej akcji jest nauka rozsądnego
gospodarowania swoim mieniem, a częściowo nauka biznesu i przedsiębiorczości. W szkole
prowadzimy szereg akcji dochodowych, z których zysk przeznaczony jest na zakup nagród dla
laureatów konkursów SKO. Wraz z rodzicami uczniów wykonujemy stroiki bożonarodzeniowe i
wielkanocne. Sprzedajemy też pieczone przez nich ciasta. Zbieramy kasztany organizujemy święto
pieczonego ziemniaka. Sprzedajemy wykonane własnoręcznie kartki wielkanocne, prowadzimy mini
hodowlę rybek. Uczniowie nabywają różne łamigłówki i krzyżówki, za rozwiązanie których
otrzymują nagrody. Przed Wielkanocą wykonujemy baranki z masła. Okazjonalnie sprzedajemy
pizzę, rogale marcińskie i pączki. Opracowujemy wraz z uczniami kwartalniki pt „Biuletyn
Bankowy”. 8 marca tradycyjnie organizujemy słodką kawiarenkę, gdzie można kupić galaretkę z
bitą śmietaną. Uczniowie chętnie kupują walentynki.
Nasz dochód pochodzi również z organizowanych kiermaszów świątecznych, koncertów
muzycznych i innych imprez. Duży nacisk kładziemy też na szerzenie ekologii. Wspieramy akcje
organizowane przez Klub Gaja i Organizację odzysku Reba. Ściśle współpracujemy z
Nadleśnictwem Góra Śląska. Uczniowie opiekują się Ogródkiem Dendrologicznym przynależącym
do górowskiego nadleśnictwa. W roku 2010 nasze SKO otrzymało wyróżnienie w uznaniu
szczególnych zasług w ochronie lasów o nazwie "Lasom Przyjazny". W szkole organizujemy zbiórki
karmy dla zwierząt leśnych, bezdomnych psów, a zimą dokarmiamy ptaki. Zajmujemy się też
zbiórkami surowców wtórnych, które przyczyniają się do podniesienia świadomości ekologicznej
uczniów. Organizujemy spotkania uczniów z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska w
Górze. Przez cały rok zbieramy od uczniów wpłaty na SKO, które gromadzimy w Banku PKO.
Zdecydowana większość uczniów stanowiąca aż 80% należy do SKO.
Zachętą do oszczędzania są atrakcyjne nagrody za udział w konkursach polegających na
systematycznym oszczędzaniu pieniędzy. Swoją działalność promujemy w lokalnej prasie i na
stronach internetowych. Opublikowany przez nas „Informator dla rodziców” został zamieszczony
jako przykład „Przepisów na potrawy w Smakowitym SKO”. Jest to broszura wydana przez Bank
PKO. Niektórzy uczniowie są posiadaczami reklamowanych obecnie kont internetowych, które
cieszą się coraz większą popularnością.
Organizacja jest sponsorem licznych nagród rzeczowych dla laureatów konkursów. Najładniejsze
prace plastyczne eksponowane są w Banku PKO i na gazetkach szkolnych. Prowadzimy też szereg
działań na rzecz lokalnej społeczności. Wykonujemy prace porządkowe na cmentarzu.

Występujemy w Klubie Seniora, organizujemy środowiskowy Dzień Babci i Dziadka.
Uczniowie reprezentują szkołę na występach artystycznych w Domu Kultury oraz na festynach.
Kultywujemy tradycje świąteczne i pamiętamy o świętach narodowych. Składamy okazjonalne
życzenia zaprzyjaźnionym instytucjom. Prowadzimy liczne akcje charytatywne. Zbieramy ubrania,
zabawki, słodycze, przybory szkolne dla osób potrzebujących. Poprzez zbiórki pieniędzy uczymy
bezinteresownej pomocy. Dbamy też o estetykę szkoły. W kwietniu 2011r. założony został szkolny
blog SKO SP3 Góra - http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp3-gora
Oprócz wpisów informujących o bieżących działaniach SKO raz po raz ogłaszane są tam przeróżne
konkursy dla uczniów. W październiku 2012 roku opiekunowie SKO zaproszeni zostali do
Wrocławia na uroczystą Galę rozdania nagród opiekunom SKO z regionu dolnośląskiego i
opolskiego organizowanej pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Zaprezentowali oni
zgromadzonym gościom jak działa SKO w naszej szkole. Wzięli też udział w panelu dyskusyjnym
odpowiadając na pytania zadawane przez publiczność. Swoimi pomysłami dotyczącymi działalności
SKO dzielimy się na szkolnych blogach oraz stronach Banku PKO prezentujących kroniki
dwanaście najlepszych kronik z całej Polski.
Opis sprawdzonych efektów, rezultatów, wyników, skutków działania:

Organizacja działa prężnie, o czym świadczą liczne nagrody uzyskiwane za udział w konkursach na
szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.
2005/ 2006
- wyróżnienie na szczeblu regionalnym
2006/ 007
– I miejsce na szczeblu regionalnym
- wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim
2007/2008
- I miejsce w regionie
- I miejsce na szczeblu ogólnopolskim
2008/ 2009
- I miejsce na szczeblu regionalnym
- I miejsce na szczeblu ogólnopolskim
2009/2010
- I miejsce w regionie
- I miejsce na szczeblu ogólnopolskim
2010/ 2011
- I miejsce na szczeblu regionalnym
- laureaci w konkursach „Świąteczny Sezam” oraz „Dbamy o środowiSKO”
- I m-ce w konkursie „SKO Blog miesiąca”
2011/2012
- I miejsce na szczeblu regionalnym
- I m-ce w konkursie „SKO Blog miesiąca”
2012/2013
- I miejsce na szczeblu regionalnym
- najpopularniejszy blog SKO – wyróżnienie
- laureaci w ogólnopolskim konkursie „Zimowe oszczędzanie z SKO”
Oprócz wysokich lokat zajmowanych przez SKO w konkursach niewspółmierne zyski mają też nasi
uczniowie. Wielu z nich, aby wziąć udział w wycieczce, oszczędza cały rok. Często pochodzą oni z
rodzin dotkniętych bezrobociem i jedynie systematyczne oszczędzanie drobnych kwot pozwala im
na wyjazdy. Inną korzyścią jest to, że biorąc udział w akcjach charytatywnych uczą się oni
wrażliwości. Liczne akcje ekologiczne znacznie podnoszą świadomość uczniów w tym zakresie.
Szeroki wachlarz działań ekonomicznych skierowanych do uczniów pozwala na rozwój ich
kreatywności, operatywności i zaradności życiowej.

Wnioski z realizacji:

Prowadzenie SKO znacznie podnosi jakość pracy naszej szkoły. Organizacja współpracuje z
licznymi instytucjami, co daje obopólne korzyści. Uczniowie zdobywają wszechstronną wiedzę
i nabywają nowe umiejętności, co daje im satysfakcję, a często też nagrody rzeczowe. Wiedza
zdobyta podczas nauki małej ekonomii zaprocentuje z pewnością na kolejnych etapach
edukacyjnych oraz w dorosłym życiu.
opiekunowie SKO p. Wioleta Leśniak, p. Jolanta Wilkosz
Uwagi, komentarze dotyczące działania:
Brak
Trudności w realizacji:
Nie wystąpiły

