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UCZESTNICY

JAK DZIAŁA PROGRAM

W programie uczestniczą nauczyciele i uczniowie klas 

7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. 

Nauczyciele mogą uczyć dowolnego przedmiotu.  

Każda szkoła może być zgłoszona do programu  

raz w danej edycji.

W szkole, która ubiega się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”  

i nagrody, zawiązuje się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. 

Drużyna to minimum dwóch nauczycieli i od pięciu do maksimum 

dziesięciu uczniów. Na czele drużyny stoi nauczyciel-koordynator,  

który uzyskał zgodę dyrektora szkoły na udział w programie.

Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania trzech zadań, 

opracowuje pomysły na ich realizację, a następnie przeprowadza zadania 

w szkole lub w formie online. Na koniec nauczyciele należący do drużyny 

wysyłają relację z wykonania zadań za pośrednictwem platformy 

zloteszkoly.nbp.pl. Zgłoszone zadania są oceniane i nagradzane 

w podziale na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.



EDYCJA 2022/2023

Temat przewodni III edycji

POZNAJEMY  
BANK 

CENTRALNY

TRZY FUNKCJE BANKU CENTRALNEGO
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NBP

 BANK EMISYJNY ‒ ma wyłączne prawo emitowania znaków  

 pieniężnych,  tj. banknotów i monet. Ustala ich wzory, a także  

decyduje o wielkości  emisji znaków pieniężnych i o terminach  

wprowadzenia ich do obiegu.

01

 BANK BANKÓW – reguluje płynność  

 banków, podejmuje działania  

na rzecz  stabilności krajowego  

systemu finansowego, organizuje  

rozliczenia pieniężne oraz  

przyczynia się do rozwoju  

systemu bankowego.

02

 BANK PAŃSTWA  

 – prowadzi rachunki  

bankowe budżetu państwa  oraz  

zarządza rezerwami dewizowymi.

03



KATEGORIE ZADAŃ

Przygotujcie LEKCJĘ Z EKONOMIĄ

Poprowadźcie SZKOLNĄ DEBATĘ

Zadanie polega na organizacji debaty szkolnej poświęconej tematowi 

przewodniemu programu z zaangażowaniem jak największej liczby uczestników. 

Można wybrać dowolną formę debaty, np. debatę „za i przeciw”, dyskusję 

moderowaną czy debatę panelową. Debata może być przeprowadzona tradycyjnie 

w szkole lub w innym wybranym miejscu. Można ją również zorganizować przy 

użyciu dostępnych aplikacji internetowych do wideokonferencji. W debacie mogą 

uczestniczyć eksperci, którzy powinni wyróżniać się wiedzą z zakresu tematu 

przewodniego. Ekspertami mogą być np. przedstawiciele instytucji publicznych, 

uczelni lub innych placówek naukowych.

Zorganizujcie WARSZTAT UCZNIOWSKI

Zadanie polega na przeprowadzeniu przez uczniów z drużyny zajęć 

edukacyjnych dla uczestników, które będą dotyczyć tematu przewodniego. 

Warsztat może być przeprowadzony np. z wykorzystaniem metody 

lekcji odwróconej, gry symulacyjnej czy studium przypadku, z użyciem 

materiałów edukacyjnych takich jak prezentacja, film czy karty pracy. Można 

przeprowadzić jeden warsztat lub cykl zajęć. Przy przygotowaniu warsztatu 

uczniowie mają wsparcie opiekuna merytorycznego, którym może być 

nauczyciel ze szkoły, z uczelni lub innej placówki naukowej.

Zadanie polega na przeprowadzeniu stacjonarnie lub online lekcji 

szkolnej na temat przewodni programu w ramach dowolnego 

przedmiotu. Lekcja powinna mieć charakter interdyscyplinarny, 

tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja 

może być przeprowadzona przez jednego nauczyciela lub kilku 

nauczycieli różnych przedmiotów. Przykładowo: na lekcji podstaw 

przedsiębiorczości można dowiedzieć się, czym bank centralny różni 

się od innych banków oraz jaką rolę pełni NBP w polskim systemie 

bankowym, a na lekcji chemii poznać zabezpieczenia polskich 

banknotów i sprawdzić, z czego zrobione są monety. Lekcja może  

trwać więcej niż jedną godzinę lekcyjną.



I miejsce: 10 000 zł 
w trzech kategoriach zadań

II miejsce: 8 000 zł 
w trzech kategoriach zadań

III miejsce: 6 000 zł 
w trzech kategoriach zadań

Wyróżnienie: 4 000 zł 
w każdej lub wybranych kategoriach zadań

100 nagród: 2000 zł 
za najlepiej wykonane wszystkie zadania 

Nagroda Specjalna: 15 000 zł

Nagroda Prezesa NBP: 15 000 zł

NAGRODY

O tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegają się szkoły, które zdobyły 

najwięcej punktów za zrealizowane zadania. Na podstawie 

rankingu szkół NBP określi próg punktowy, który zdecyduje 

o przyznaniu tytułu. 

Tytuł „Złotej Szkoły NBP” jest przepustką do nagród. Spośród 

wszystkich Złotych Szkół III edycji zostaną nagrodzone 

te, które najlepiej zrealizowały zadania programu. Nagrody 

zostaną przyznane w dwóch odrębnych pulach: dla szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych.

TYTUŁ „ZŁOTA SZKOŁA NBP”

Nagrody będą przyznane oddzielnie dla szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, z wyjątkiem Nagrody Specjalnej i Nagrody Prezesa NBP.

2022/2023



REJESTRACJA  
W PROGRAMIE

Nauczyciel–koordynator drużyny rejestruje się na platformie 

zloteszkoly.nbp.pl. Nauczyciele, którzy uczestniczyli 

w poprzednich edycjach, logują się na swoje konta.

Nauczyciel–koordynator zgłasza swoją szkołę do III edycji 

programu. Uwaga! Niezbędny jest skan zgody dyrektora 

szkoły na udział w programie.

Nauczyciel–koordynator zgłasza do programu drużynę 

tj. minimum jeszcze jednego nauczyciela i od pięciu 

do dziesięciu uczniów.

Po wykonaniu zadań nauczyciele z drużyny umieszczają 

na platformie zloteszkoly.nbp.pl opisy z przebiegu zadań. 

Na koniec wysyłają je do NBP do 27 marca 2023 r.

1. KROK 

2. KROK 

3. KROK 

4. KROK 

HARMONOGRAM

1 grudnia 2022 r.
start III edycji programu

do 27 marca 2023 r.
termin rejestracji i zgłaszania  
wykonanych zadań

do 31 maja 2023 r.
ogłoszenie zwycięzców III edycji



WIĘCEJ O PROGRAMIE  
I REGULAMIN

www.nbp.pl/zloteszkoly

REJESTRACJA W PROGRAMIE

www.zloteszkoly.nbp.pl



www.zloteszkoly.nbp.pl


