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Opis Szkolnych Kas Oszcz ędnościOpis Szkolnych Kas Oszcz ędności
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Czym są Szkolne Kasy Oszczędności?

� Najstarszy program edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieŜy w Polsce (1927 rok).

� Szkolne Kasy Oszczędności działają obecnie w oparciu o rachunek obiegowej
ksiąŜeczki oszczędnościowej z wkładem płatnym na Ŝądanie, na którym
gromadzone są środki wpłacone przez członków SKO.

� Działania Szkolnych Kas Oszczędności opierają się na aktywności (i tym samym
edukacji) uczniów w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.edukacji) uczniów w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.

� Jedną z form promocji SKO jest organizowany co roku Konkurs , w ramach którego
szkoły tworzą kronikę aktywności swojej Szkolnej Kasy Oszczędności. Najlepsze
i najbardziej aktywne szkoły otrzymują nagrody pienięŜne.

� Konkurs SKO organizowany jest przez PKO Bank Polski pod honorowym
patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Związku Harcerstwa Polskiego.
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SKO w liczbach
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Powody, dla których PKO Bank Polski 
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Powody, dla których PKO Bank Polski 
od 75 lat realizuje program SKO



Dlaczego PKO Bank Polski realizuje ten program?

� Okólnik  wydany w 1925 roku przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, Stanisława Grabskiego. Pierwsze SKO powstały w 1927 roku.

� Od 1935 roku zostały objęte zarządem ówczesnej Pocztowej Kasy Oszczędności.

� Patronat nad Szkolnymi Kasami Oszczędności trwa do dziś (75 lat). Edukacja 
ekonomiczna jest misją PKO Banku Polskiego.ekonomiczna jest misją PKO Banku Polskiego.

� Bank nie „zarabia” na SKO. Projekt jest realizowany ze względu na 
odpowiedzialność społeczną Banku w zakresie edukacji ekonomicznej.
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Oszczędzanie w śród dzieci 
– wyniki bada ń
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Oszczędności jakimi dysponują uczniowie
szkół podstawowych

Czy Pana(i) dziecko ma jakie ś pieni ądze 
do dyspozycji?

WYSOKOŚĆ KIESZONKOWEGO

JEDNORAZOWO

Średnia 17 zł
Mediana 10 zł

MIESIĘCZNIE

Średnia 45 zł
Mediana 30 zł
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Mediana 10 zł Mediana 30 zł

Dziecko-konsument – czy i jak dzieci zarz ądzają swoimi oszcz ędno ściami? 
Badanie IQS z września 2010 roku.

Cała próba (rodzice dzieci ucz ęszczających 
do szkoły podstawowej) N=400

Dzieci otrzymuj ące kieszonkowe N=250



Źródła dochodu dziecka

A sk ąd Pana(i) dziecko ma pieni ądze?
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Cała próba (rodzice dzieci ucz ęszczających 
do szkoły podstawowej) N=400

Dziecko-konsument – czy i jak dzieci zarz ądzają swoimi oszcz ędno ściami? 
Badanie IQS z września 2010 roku.



Wysokość rocznych przychodów dziecka

STRUKTURA ROCZNA PRZYCHODU  DZIECI

11Dziecko-konsument – czy i jak dzieci zarz ądzają swoimi oszcz ędno ściami? 
Badanie IQS z września 2010 roku.

Dzieci posiadaj ące dochód z przynajmniej jednego ze źródeł N=335



Kontrola rodzicielska nad wydatkami

6%

37%
Zawsze kontroluj ę 

Nie kontroluję go zupełnie, to są 
jego pieniądze, więc robi z nimi co 
chce

Przy mniejszych wydatkach nie 
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Zawsze kontroluj ę 
wydatki mojego 

dzieck a 
57%

Przy mniejszych wydatkach nie 
kontroluję go, ale jeŜeli chodzi o 
większe zakupy – trzymam nad 
tym pieczę 

Zawsze kontroluję wydatki mojego 
dziecka 

Cała próba, dzieci dysponujące pieniędzmi N=352

Dziecko-konsument – czy i jak dzieci zarz ądzają swoimi oszcz ędno ściami? 
Badanie IQS z września 2010 roku.



Jak oszczędzają dzieci?

13Dziecko-konsument – czy i jak dzieci zarz ądzają swoimi oszcz ędno ściami? 
Badanie IQS z września 2010 roku.

Cała próba N=400 Dzieci, które oszcz ędzają N=315



W jakim celu dzieci oszczędzają?

14Dziecko-konsument – czy i jak dzieci zarz ądzają swoimi oszcz ędno ściami? 
Badanie IQS z września 2010 roku.

Cała próba, dzieci dysponuj ące pieni ędzmi N=352



Jak rodzice motywują dzieci do oszczędzania?

Czy zachęca Pan(i) swoje dziecko do oszcz ędzania pieni ędzy? Je Ŝeli tak, to w jaki sposób?

15Dziecko-konsument – czy i jak dzieci zarz ądzają swoimi oszcz ędno ściami? 
Badanie IQS z września 2010 roku.

Cała próba N=400



Stosunek rodziców do nauki oszczędzania
w szkole

Czy uwa Ŝa Pan(i), Ŝe dzieci powinny by ć edukowane w szkole na temat sposobów oszcz ędzania? 

16Dziecko-konsument – czy i jak dzieci zarz ądzają swoimi oszcz ędno ściami? 
Badanie IQS z września 2010 roku.

Cała próba N=400



Świadomość SKO

Czy słyszał(a) Pan(i) kiedy ś o ksi ąŜeczce SKO (Szkolna Kasa Oszcz ędności)?

17Dziecko-konsument – czy i jak dzieci zarz ądzają swoimi oszcz ędno ściami? 
Badanie IQS z września 2010 roku.

Cała próba N=400



Planowane zmiany
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Plany zmian 

Platforma blogowa dla 
nauczycieli

Konkurs dla szkół

Oferta dla nauczycieli
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Materiały dydaktyczne dla 
nauczycieli

Materiały edukacyjne dla 
dzieci udost ępnione na 

stronie Banku

Konkurs dla opiekunów 
SKO

Konkursy dla szkół 
promuj ąc19e 
oszcz ędzanie  

Konkursy dla szkół 
promuj ąc19e 
oszcz ędzanie  



Zmiany w konkursie

� Nowy regulamin Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności i Konkursu dla 
Opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

� Wprowadzenie moŜliwości przygotowania kronik w wersji elektronicznej.

� Wybór laureatów Konkursu przez powszechne głosowanie w Internecie.

Blogi dla nauczycieli ułatwiające tworzenie kronik.� Blogi dla nauczycieli ułatwiające tworzenie kronik.

� Materiały edukacyjne razem z gadŜetami w kaŜdej szkole prowadzącej SKO.

� Nowa formuła wynagradzania szkół i nauczycieli.
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Scenariusze lekcji, tablice edukacyjne
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Blogi – elektroniczne kroniki
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Konkurs dla opiekunów Szkolnych Kas 
Oszczędności z okazji Dnia Edukacji Narodowej

� W tym roku zostaną przekazane większe środki na nagrody dla najbardziej 
aktywnych nauczycieli.

� Przyznane złote, srebrne i brązowe odznaki są związane z nagrodą pienięŜną
w wysokości odpowiednio 2000, 1000 i 500 zł.w wysokości odpowiednio 2000, 1000 i 500 zł.

� Łącznie na nagrody pienięŜne zostanie przeznaczone 300 000 zł.
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Nagrody dla szkół

� I miejsce – 30 000 zł 
� II miejsce – 20 000 zł 
� III miejsce – 10 000 zł 

60 000 zł na etapie krajowym 
dla trzech najlepszych szkół.
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I miejsce w etapie 
regionalnym

w wysokości 3000 zł

50 nagród I stopnia 
w wysokości 2000 zł

200 nagród II stopnia 
w wysokości 1000 zł

300 000 zł na etapie 
regionalnym dla
262 najlepszych szkół.



Nagrody dla szkół

Łącznie na same nagrody dla szkół i opiekunów 
Szkolnych Kas Oszcz ędności PKO Bank Polski przeka Ŝe 

jeszcze w tym roku ponad 800 tys. zł.

26

jeszcze w tym roku ponad 800 tys. zł.



Dziękujemy.
Prosimy o zadawanie pyta ńProsimy o zadawanie pyta ń
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