
Szkolne Kasy Oszczędności to 

największy i najstarszy w Polsce program edukacji 
finansowej. Pomysł  by  najmłodsi  uczyli  się 
oszczędzać ma bardzo długą historię. Wyrasta on z 
ducha oświeceniowej zasady, żeby uczyć, bawiąc.  

Jego  historia sięga  jeszcze  lat  20-tych  ubiegłego  wieku.  Od  pokoleń 
zachęcamy najmłodszych do oszczędzania  i  zdobywania  wiedzy  z  zakresu 
finansów. Obecnie to unikalne rozwiązanie w skali Europy, dostosowane do 
potrzeb polskich uczniów.

Dzięki udziale w programie uczniowie:
 uczą się zarządzania finansami osobistymi

 wyrabiają w sobie nawyk świadomego oszczędzania

 zdobywają  wiedzę  na  temat  oszczędzania  i  roli  pieniądza  we 
współczesnym świecie

 nabywają  praktyczne  umiejętności  z  zakresu  korzystania  z  usług 
bankowych.

Aktualnie w programie Szkolnych Kas Oszczędności uczestniczy blisko 2000 
szkół z całego kraju. W SKO oszczędza obecnie ok. 150 tysięcy dzieci, a oferta 
edukacyjna dociera do ponad 400 tysięcy uczniów.
SKO  jest  aktywnie  rozwijającym  się  programem  o  ogromnym  potencjale 
edukacyjnym.  Co  roku,  jego  uczestnicy  mają  okazję  zaprezentować  swoje 
osiągnięcia  i  zmierzyć  się  w konkursach organizowanych  przez  PKO  Bank 
Polski,  których  celem jest  wyróżnienie  szkół  i  nauczycieli,  którzy  aktywnie 
popularyzują idee związane z oszczędzaniem.
W ramach SKO funkcjonują serwisy internetowe skierowane do dzieci  i 
nauczycieli:

 serwis bankowości internetowej sko.pkobp.pl - pierwszy w Polsce serwis 
bankowości internetowej dla dzieci poniżej 13 roku życia

 szkolneblogi.pl     -  platforma blogowa skupiająca szkoły  uczestniczące  w 
projekcie SKO

 YouTube.com   - kanał wideo programu SKO

 NK.pl/SKO   - grupa SKO w serwisie NK.pl

http://www.pkobp.pl/uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/historia/
http://nk.pl/SKO
http://www.youtube.com/SKOedu
http://www.szkolneblogi.pl/
http://sko.pkobp.pl/
http://www.pkobp.pl/uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/konkursy/


Projekt  Szkolnych  Kas  Oszczędności,  jest  aktywnie  rozwijającym  się 
programem o ogromnym potencjale edukacyjnym. Kierunki jego rozwoju 
są wyznaczane przez kolejne pokolenia uczniów którzy,  czerpiąc z  niego 
praktyczną wiedzę o finansach i ekonomii, zyskują niezbędne narzędzia do 
radzenia sobie w dorosłym życiu.

Z KART HISTORII SKO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SWORACH
Najstarsze zapiski w dostępnej mi dokumentacji  SKO sięgają 1969 
roku , gdzie SKO przekazuje pani  Leokadia Rysztak  pani  Irenie 
Wołowik . W 1978 roku pani Irena Wołowik przekazuje SKO pani 
Annie Sajna.

W  1978rok  pani  Anna  Sajna  przekazuje  SKO  pani  Genowefie 
Kasprzuk, która piastuje  funkcję opiekuna SKO aż do 2002 roku. W 
2002  pani  Genowefa  Kasprzuk  przekazuję  opiekę  nad  SKO  pani 
Joannie Grochowskiej.

Przez te wszystkie lata szkoła oszczędza i przystępuje do konkursów 
SKO   w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej.  W 2006 roku 
Pani Joanna Grochowska przekazuje opiekę nad SKO pani  Renacie 
Tarasiuk.   Pieniądze  oszczędzane  przez  uczniów  naszej  szkoły 
zostają ulokowane  w  PKO Bank Polski Spółka Akcyjna.  Od roku 
szkolnego  2011/2012   drugim  opiekunem  SKO  zostaje  pani  Ewa 
Dzialuk.

 Praca  i  zaangażowanie  uczniów i  nauczycieli  (opiekunów SKO i 
wychowawców  poszczególnych  klas)  została  zauważona  i 
nagrodzona w konkursach organizowanych przez bank. Oto nagrody i 
wyróżnienia zdobyte przez naszą szkołę:
Rok szkolny 2006/2007 -  2 miejsce w kategorii szkół B (100 - 500 uczniów)
Rok  szkolny  2007/2008  -   wyróżnienie  w  kategorii  szkół  B  (100  -  500 
uczniów)
Rok  szkolny  2008/2009  -   wyróżnienie  w  kategorii  szkół  B  (100  -  500 
uczniów)
Rok  szkolny  2009/2010  -   wyróżnienie w  kategorii  szkół  B  (100  -  500 
uczniów)



Od 2010 roku zmienia się formuła konkursu, oraz rodzaje przydzielanych 
nagród.
W roku szkolnym 2010/2011 otrzymaliśmy  nagrodę II stopnia w regionie 
detalicznym  lubelskim  (województwo  lubelskie  +  województwo 
podkarpackie)
W roku szkolnym 2011/2012 otrzymaliśmy  nagrodę II stopnia w regionie 
detalicznym  lubelskim  (województwo  lubelskie  +  województwo 
podkarpackie)

Każda z nagród była dla nas ogromnym wyróżnieniem i motywuje do dalszej 
pracy.


