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Czym jest SKO

Szkolne Kasy Oszczędności to program 
edukacyjny PKO Banku Polskiego, który od ponad 
75 lat uczy najmłodszych oszczędzania 
i przedsiębiorczości.

Cele SKO:

• Praktyczna nauka zarządzania finansami 
osobistymi

• Przekazanie wiedzy na temat oszczędzania i roli 
pieniądza we współczesnym świecie
• Propagowanie idei oszczędzania

• Wzmocnienie postaw przedsiębiorczych



• Jeden rodzaj rachunku – wspólny rachunek 
SKO szkoły

• Pięć rodzajów rachunków w ramach trzech grup – Konto dla 
Ucznia, Konta dla Nauczyciela i Konta dla Rady Rodziców

•Środki gromadzone na wspólnym rachunku 
SKO szkoły

•Środki gromadzone na indywidualnych rachunkach 
SKO – w tym dziecka

•Odsetki na wspólny rachunek SKO szkoły 
(„szkoła zarabia”)

•Odsetki na indywidualny rachunek SKO dziecka („dziecko 
zarabia”)

• Stan środków monitorowany tylko przez 
książeczkę SKO nauczyciela/dziecka

• Podgląd środków w Internecie przez dedykowany serwis 
internetowy (dla wszystkich typów rachunków)

•Oprocentowanie 0,01% •Oprocentowanie 5% (Konto dla Ucznia, dla kwoty do 2 500 
zł)

• Roczna kapitalizacja odsetek • Tygodniowa (SKO dziecka) i miesięczna (pozostałe 
rachunki) kapitalizacja odsetek

• Brak możliwości tworzenia rachunków 
celowych

•Możliwość tworzenia rachunków celowych (subkont), 
np. dzieci – „skarbonki”, szkoła – wymiana okien, boisko

• Brak NRB – wpłaty gotówkowe tylko 
bezpośrednio u nauczyciela

•NRB dla każdego rachunku – wpłaty przelewem
i gotówkową

• Rodzic może zweryfikować stan środków 
przez książeczkę dziecka/nauczyciela

• Podgląd konta dziecka przez serwis transakcyjny rodzica

•Nauczyciel musi udać się do oddziału Banku, 
aby wpłacić na rachunek SKO pieniądze

•Możliwość wpłaty pieniędzy przez nauczyciela na rachunki 
dzieci bez wizyty w Banku (debet w rachunku nauczyciela)
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Stare a nowe SKO
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Oferta SKO

KONTO
DLA UCZNIA

KONTA
DLA SZKOŁY

KONTA
DLA RADY 
RODZICÓW

Oprocentowanie
5% do 2 500 zł

2% od nadwyżki 2 500 zł
0% - SKO Konto dla Szkoły
2% - SKO Konto Plan Szkoły

0% - SKO Konto dla Rady 
Rodziców

2% - SKO Konto Plan Rady 
Rodziców

Prowadzenie Konta Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie

Kapitalizacja 
odsetek

Tygodniowa Miesięczna Miesięczna

Dostęp
Dedykowany serwis 

internetowy
Dedykowana aplikacja w 

iPKO
Serwis iPKO

Obsługa Dziecko Opiekun SKO Członek Rady Rodziców 
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Proces przystąpienia do SKO

1. Podpisanie umowy
2. Przekazanie materiałów edukacyjnych
3. Wsparcie merytoryczne w zakresie 

obsługi produktu jak i edukacji

Wybó
r opie

kuna 
SKO

Zgoda na udział

dziecka w
 SKO

Zarządzanie 
własnym kontem 
SKONauczyciel

(Opiekun SKO) Rodzice

Numer 
indywidualnego 
konta SKO (NRB)

Szkoła

Dzieci
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Edukacja/wsparcie merytoryczne

Przewodnik po 
finansach dla 
nauczyciela

Smakowite SKO

Szkolne BlogiWycieczki do Banku

Publikacje dla dzieci

Profil na NK

SKO – Słuchaj, Kalkuluj, 
Oszczędzaj

Brawo Bank
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Edukacja/wsparcie merytoryczne

O tym, że „Batman popiera SKO” dowiedzieliśmy się od uczniów
z Elbląga. Nie ukrywamy, że po uzyskaniu tej informacji odetchnęliśmy 
z wyraźną ulgą. W ten sposób SKO-wicze przypomnieli nam, że trwa 
karnawał i jednocześnie udowodnili, że zabawa w rytm SKO po prostu nie 
może być nudna. 

Adoptowana przez PKO Bank Polski mieszkanka warszawskiego ZOO –
Żyrafa Lokatka niezwykle żywo podziałała na wyobraźnię wielu dzieci.  
W Raciborzu SKO-wicze stworzyli pierwszą niemal pełnowymiarową
rzeźbę Żyrafy!
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Promocja SKO

Konkurs dla 
Opiekunów SKO –

Konkurs z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej

Pakiety powitalne
i promocyjne

Finansowe wsparcie 
działań edukacyjnych 

w szkołach

Współpraca
z Planetarium

Konkursy na 
platformie blogowej
SzkolneBlogi.pl – SKO 

Blog miesiąca

Konkurs dla szkół –
Konkurs dla 
Szkolnych Kas 
Oszczędności

Eventy na poziomie 
lokalnym
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Serwis internetowy SKO dla dzieci

Pierwszy w Polsce i prawdopodobnie na świecie serwis bankowości internetowej dla najmłodszych –
animowany, udźwiękowiony, z możliwością personalizacji. Uczy oszczędzania i zarządzania swoimi 
oszczędnościami poprzez zabawę.

Dzieci poprzez serwis mogą:

• Mieć wgląd do stanu i historii konta SKO
• Oszczędzać na wybrane cele – poprzez zakładanie 
wirtualnych skarbonek

• Korzystać z narzędzi finansowych

• Zdobywać odznaki
• Personalizować wygląd i zachowanie serwisu
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Dziękujemy za uwagę!


