POZNAJ MOC OSZCZĘDZANIA W SKO
Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!
Od ubiegłego roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II rozpoczęła swą
działalność Szkolna Kasa Oszczędności. Patronat nad SKO objął I Oddział Banku PKO BP
w Lublinie.
Pomysł powstania SKO w naszej szkole narodził się z myślą zaszczepienia wśród
uczniów idei racjonalnego gospodarowania posiadanymi oszczędnościami, kieszonkowym
i innymi środkami finansowymi. Chcemy pokazać uczniom, że nawet najmniejszy
systematycznie odkładany pieniądz w bliższej czy dalszej przyszłości przyniesie zysk
w postaci zgromadzonej kwoty np. na zakup wymarzonej rzeczy lub na wakacyjne podróże.

Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najstarszy w Polsce program edukacji
finansowej. Od pokoleń zachęca najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy
z zakresu finansów.
Dzięki udziałowi w programie dziecko:
- nauczy się dysponować swoimi pieniędzmi i świadomie oszczędzać,
- zdobędzie wiedzę na temat roli pieniądza we współczesnym świecie,
- nabędzie praktycznych umiejętności, jak korzystać z konta bankowego.
W ramach programu SKO dziecko będzie mogło korzystać z konta, które jest:
- bezpieczne - możliwość wypłaty pieniędzy z konta jedynie przez rodziców lub u szkolnego
opiekuna SKO;
- bezpłatne,
- bardzo dobrze oprocentowane – 2,5% w skali roku do 2500 zł; 0,50% od nadwyżki ponad
2500 zł,
- tygodniowa kapitalizacja odsetek /dzieci widzą jak „rosną” ich oszczędności/.

SKO to program dedykowany uczniom od 6 do 13 roku życia. W nowej ofercie, każde
dziecko oszczędzające w SKO otrzyma legitymację ze swoim indywidualnym numerem konta
SKO, na które można będzie wpłacać oszczędności w dowolnym banku, na poczcie,
u opiekuna SKO lub dokonując przelewu internetowego.
W serwisie sko.pkobp.pl dzieci będą mogły w bezpieczny sposób zarządzać swoim
kontem: podglądać stan środków, historię oszczędzania i wyliczać zysk. Serwis stwarza
również możliwość zakładania wirtualnych skarbonek i racjonalnego oszczędzania
na konkretny cel.
Serwis SKO dostosowany jest do wieku uczniów. Wykorzystuje grafikę, dźwięki
i animację.
Zachęcam uczniów naszej szkoły do oszczędzania i skorzystania z nowej oferty SKO.
Czeka na Was wiele atrakcji, konkursów i niespodzianek.

Zapraszam do odwiedzenia stron :
www.pkobp.pl/sko/lokatka
www.sko.pkobp.pl
www.sko.edu.pl

Szkolny opiekun SKO - Agata Rekiel

