
Katowice, 18.06.2019r.                                                                          

 

 

Szanowni Państwo, 

DYREKTORZY 

 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

 

 

 Mam przyjemność zaprosić nauczycieli i uczniów przyszłorocznych klas drugich szkół 

podstawowych do udziału w roku 2020 w kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu edukacji 

finansowej „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki”. Projekt został przygotowany  

przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Program realizowany jest we współpracy z 

RODN „WOM” w Katowicach. Projekt jest realizowany w województwie śląskim od 13 lat. 

W roku 2018 program objęło honorowym patronatem Ministerstwo Finansów. 

 

„Od grosika do złotówki” jest pierwszym projektem z zakresu edukacji finansowej                     

i bezpieczeństwa skierowanym do uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych. 

Jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz wpisuje się w priorytety 

MEN. Jest wysoko oceniany w trakcie ewaluacji zewnętrznej. 

Treści nauczania, zgodne z założeniami nowej podstawy programowej, zawarte  

w projekcie „Od grosika do złotówki” obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, 

przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną, 

dzięki temu nauczyciel może włączyć projekt w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. 

Wszystkie materiały przekazane w ramach projektu uczniom i nauczycielom są 

bezpłatne. 

  

Co zyskuje uczeń? Atrakcyjny pakiet edukacyjny, naukę poprzez zabawę, indywidualizację 

nauczania, umiejętność samooceny, kształtowanie umiejętności kluczowych.  

Co zyskuje szkoła? Dodatkową ofertę dydaktyczno-wychowawczą dla uczniów i program 

włączający rodziców w edukację finansową swoich dzieci. 

Co zyskuje nauczyciel? Pomoc i opiekę metodyczną, udział w bezpłatnym doskonaleniu, 

zestaw pomocy dydaktycznych, bazę pomysłów wzbudzających zainteresowania uczniów  

i rozwijających ich talenty.  

Co zyskuje rodzic? Bierze aktywny udział w realizacji projektu m.in. poprzez rozmowy  

z dzieckiem, poszukiwanie form oszczędzania w gospodarstwie domowym, wspieranie 

nauczyciela we wprowadzaniu dzieci w zagadnienia związane z finansami. 

Udział w projekcie jest dobrowolny, poszerza i uatrakcyjnia wybrany przez nauczyciela 

program nauczania.  

 

Do projektu mogą przystąpić pojedyncze klasy ze szkoły          

Szczegółowe informacje można uzyskać. pod numerem telefonu 600 987 880, e-mail 

mzlangner@gmail.com,  

mailto:mzlangner@gmail.com


Wstępne zgłoszenie należy przesłać do 10 września na adres e-mail 

mzlangner@gmail.com, lub ekubica@outlook.com , podając nazwę placówki, liczbę klas, 

liczbę uczniów, którzy przystąpią do realizacji projektu. 

 

Formularze zgłoszeniowe do projektu należy przesłać do dnia 15 września na adres: 

Marzena Langner                                    lub                 Elżbieta Kubica 

Szkoła Podstawowa nr 10                                              Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 

ul. J. Kochanowskiego 15                                               ul. Związkowa 14 

42-600 Tarnowskie Góry                                                41-949 Piekary Śląskie 

Z dopiskiem „Grosik”                                                     Z dopiskiem „Grosik” 

 

Szkolenia nauczycieli odbędą się w RODN „WOM” Katowice.  

UWAGA 

Projekt skierowany jest do uczniów, którzy w przyszłym roku będą w klasie II (czyli obecnie 

uczą się w klasie I). W związku z tym, deklaracje przystąpienia do projektu wypełniają 

wychowawcy tegorocznych klas I.  

 

 

  

                                                                                                                 Z poważaniem 

     Marzena Langner 

                                                                                                                        Elżbieta Kubica 

                                                                                                                         

Koordynatorzy projektu w województwie śląskim 

 

Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej  
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