SKO –
Szkolna Kasa Oszczędności

Historia
Pierwsze szkolne kasy oszczędności powstały w XIX wieku w Belgii,
następne w Anglii, Francji, Niemczech i Austrii. Na ziemiach polskich
sama idea oszczędzania przez dzieci była poruszana już przez
Komisję Edukacji Narodowej, która w 1773 roku zalecała „ćwiczyć
dzieci w oszczędności”. Od początków XX wieku były podejmowane próby
utworzenia szkolnych kas, ponieważ ziemie polskie znajdowały się
wówczas pod zaborami, powstałe szkolne kasy miały charakter lokalny.
Sytuacja zmieniła się dopiero w 1925 r., kiedy to Minister Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego, Stanisław Grabski, wydał okólnik
głoszący, że młodzieży szkolnej należy wpajać umiejętność i zasady
oszczędzania pieniędzy. Celowi temu służyć miało m.in. utworzenie
Szkolnych Kas Oszczędności. Pierwsze z nich rozpoczęły działalność
w 1927 r., a w 1935 r. zostały objęte zarządem wtedy jeszcze Pocztowej
Kasy Oszczędności. Patronat nad Szkolnymi Kasami Oszczędności
trwa do dziś i jest statutowym obowiązkiem naszego Banku.

Stan aktualny
Członkami prowadzonych przez PKO Bank Polski Szkolnych
Kas Oszczędności mogą być uczniowie ze szkół lub drużyn
harcerskich działających przy szkole. Ich interesy wobec Banku
reprezentuje nauczyciel-opiekun SKO, na nazwisko jego i dyrektora
szkoły jest wystawiana obiegowa książeczka oszczędnościowa, na
którą zbiorczo wpłacane są oszczędności uczniów - członków SKO.
Indywidualne wpłaty rejestrowane są w książeczce, której
właścicielem jest uczeń. Wkłady na książeczce SKO oprocentowane
są
zbiorczo
na
poziomie
awista.
Aktualnie działa w Polsce 3 330 Szkolnych Kas Oszczędności,
w tym 3 005 w szkołach podstawowych, 273 w gimnazjach i 52
w szkołach średnich. Zrzeszają one ok. 352 352 członków.
Głównym celem prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności
jest edukacja ekonomiczna. Taką rolę ma spełniać organizowany
dla szkół od ponad 40 lat konkurs „Dziś oszczędzam w SKO - jutro
w PKO”. Bierze w nim udział ok. 1,5 tys. SKO z całej Polski.

Wiele szkół, bazując na dotychczasowych doświadczeniach
doskonali formy oszczędzania i od lat utrzymuje się na czołowych
miejscach
list
nagrodzonych
zespołów.
Na bazie konkursu powstało wiele cennych inicjatyw. Jedną
z ważniejszych są organizowane przez szkoły turnieje wiedzy
ekonomicznej. Niektóre z nich osiągnęły już wymiar ogólnopolski.
Wpływa to korzystnie na podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej,
a co za tym idzie wzrost umiejętności i świadomości oszczędzania.
W poprzedniej edycji konkursu w ilości nagrodzonych szkół
przodowały województwa mazowieckie, małopolskie i kujawskopomorskie.

SKO w GIMNAZJUM przy ZESPOLE
SZKÓŁ w CELESTYNOWIE
SKO działa w naszej szkole od początku istnienia gimnazjum. Każdy
uczeń może oszczędzać w SKO wpłacając swoje oszczędności
do klasowych skarbików SKO. Oszczędzając w SKO, można
gromadzić pieniądze na celowe wydatki ale także można nauczyć się
mądrze dysponować własnymi środkami pieniężnymi. Oszczędności
można wykorzystać na pokrycie kosztów, w całości lub w części,
wycieczek szkolnych, wyjazdów wakacyjnych lub innych planowanych
wydatków.
Najlepiej oszczędzający uczniowie (liczy się systematyczność
i wysokość wkładów) co roku otrzymują cenne nagrody po
podsumowaniu wyników oszczędzania na zakończenie
konkursu pod hasłem „Dziś oszczędzam w SKO – jutro
w PKO”. Nasza szkoła co roku przystępuje do tego konkursu.

W ubiegłych latach odbywały się też konkursy plastyczne, w których
nasi uczniowie zajmowali II i III miejsca otrzymując cenne nagrody
i wyróżnienia (radiomagnetofon, aparat fotograficzny, portfele,
długopisy i różne gadżety PKO).
Co roku pod patronatem SKO organizowany jest konkurs zbiórki
makulatury, którego wynik jest uwzględniany w szkolnym konkursie
o Puchar Dyrektora Szkoły.
W październiku każdego roku członkowie SKO organizują dyskotekę
szkolną , z której dochód przeznaczany jest na zakup nagród dla
najlepiej oszczędzających członków SKO.
SKO wydaje też biuletyny informujące o aktualnych wynikach
oszczędzania, zbiórki makulatury i innych konkursów. W kwietniu
każdego roku na posumowanie konkursu przygotowywana jest
kronika konkursu, którą przesyłamy do oddziału regionalnego PKO
BP SA w Warszawie.
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nagradzana dyplomami za pracę w SKO oraz otrzymała złotą
i srebrną odznakę za krzewienie idei oszczędzania wśród młodzieży.
Ty też możesz zostać członkiem SKO! Wystarczy zgłosić się
do skarbnika klasowego i założyć książeczkę. Na najlepiej
oszczędzających czekają nagrody!

