
 

PROJEKT EDUKACYJNY  

„SKO - GROSZ DO GROSZA, UCZYMY SIĘ OSZCZĘDZAĆ” 

 

Od kilku lat w naszej szkole realizowany był program „Od pieniądza 

do karty kredytowej”. Jego następstwem jest realizacja projektu 

edukacyjnego „SKO – grosz do grosza, uczymy się oszczędzać” 

Ważną rolę w codziennym życiu człowieka odgrywa umiejętność 

właściwego gospodarowania pieniędzmi. Powinniśmy się jej uczyć od 

najmłodszych lat. Taką możliwość daje Szkolna Kasa Oszczędności 

działająca w naszej szkole. Zaoszczędzone pieniądze dają uczniom 

dużą satysfakcję i motywują do dalszego pozyskiwania pieniędzy. Za 

uzbierane i wypracowane wspólnie pieniądze uczniowie mogą 

realizować swoje marzenia: wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły, obozy, 

zakup sprzętu sportowego i inne cele. 

 

Realizowany program ma na celu: 

 

- Kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania i racjonalnego 

gospodarowania pieniędzmi. 

 

- Celowe ich wykorzystanie. 

 

- Popularyzacja wiedzy ekonomicznej. 

 

- Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza. 

 

- Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły. 



 

- Propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO. 

 

- Uczniowie biorą udział w konkursach organizowanych przez bank. 
 

 Koordynatorem jest bank PKO BP, który wspiera i pomaga w 

sprawnym działaniu Szkolnych Kas Oszczędności. 

W Szkole Podstawowej nr 146 działalność Szkolnego Koła SKO 

(Szkolna Kasa Oszczędności) prowadzona jest przez panie: 

Agnieszkę Krawczyk /klasy I – III/ i Alicję Marczuk /klasy IV – VI/. 

 

 

 

W roku szkolnym 2015 / 2016 pieniądze przyjmują panie: 

 

p. Agnieszka Krawczyk klasy I – III w (sala 120) 

 

i p. Alicja Marczuk klasy IV – VI (sala 310). 

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM SKO - INSTRUKCJA 

 

1) Zgłoś się do Opiekuna SKO w Twojej szkole (p. Agnieszka Krawczyk 

– kl. I - III, p. Alicja Marczuk - kl. IV - VI) i odbierz deklarację. 

2)  Wypełnioną przez rodziców Deklarację dostarcz do jednego z 

Opiekunów. 

3)  Na podstawie Deklaracji bank założy Ci konto. 

4)  Po kilku dniach Opiekun wręczy Ci Książeczkę SKO, kopertę z 

numerem konta, loginem i hasłem oraz Kartę bankową ( tych 

dokumentów nie wolno zgubić). 



5)  Teraz możesz już zacząć oszczędzać. 

6)  Wpłat możesz dokonywać bezpośrednio w Banku PKO BP, 

przelewem na własne konto, albo u Opiekunów. 

7) U Opiekunów możesz dokonywać wpłat od 5 zł. 

8) Pieniądze wypłacamy bezpośrednio w Banku PKO BP, uczeń zabiera 

legitymację oraz rodzica/opiekuna. 

8)  Po zalogowaniu się na stronie Banku PKO SA możesz mieć wgląd do 

swojego konta i wirtualnie nim zarządzać. 

 

Przewodnik po serwisie SKO 

- sko.pkobp.pl 

- pkobp.pl/sko/lokatka 

Dla zainteresowanych: 

- sko.pkobp.pl/demo?movie  id=1 


