
Przewodnik po Programie 
SKO dla nauczyciela-
Opiekuna SKO

Opracowanie: PKO Bank Polski



Dlaczego warto zapoznać się z tym 
przewodnikiem?
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Dowiesz się, co możesz zyskać, dzięki zaangażowaniu w działania realizowane w ramach Programu SKO

Lektura tego materiału ułatwi Ci prowadzenie SKO w Twojej szkole

Dowiesz się na co zwrócić uwagę i co jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania SKO w szkole



SKO to m.in. pakiet kont dla szkoły
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SKO Konto dla Szkoły

SKO Konto Plan Szkoły

• Przeznaczeniem  rachunku jest umożliwienie przeprowadzania rozliczania 
wpłat i wypłat gotówkowych przyjmowanych przez nauczyciela-
Opiekuna SKO od dzieci będących członkami SKO

• Przeznaczeniem rachunku jest umożliwienie gromadzenia środków 
pieniężnych szkoły oraz zbieranie środków wspólnych dzieci (np. na 
wyjazd na „zieloną szkołę”). Szkoła może założyć więcej niż jeden 
rachunek tego typu

• Oprocentowanie zmienne 0,05% w skali roku

• Odsetki kapitalizowane co miesiąc

• Brak podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki)



Jakie wymierne korzyści mogą osiągnąć szkoły i 
nauczyciele z udziału w SKO?
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• Co roku kilkaset szkół otrzymuje od Banku nagrody finansowe

• Etap regionalny – nagrody dla szkół w wysokości od 1 000 do 3 000 zł

• Etap krajowy – nagrody dla szkół  w wysokości od 10 000 do 20 000 zł

• Nagroda internautów w etapie krajowym w wysokości 10 000 zł

• Zgłoszenia do 30 czerwca każdego roku (lub najbliższego dnia roboczego po ww. dacie, jeżeli 
30 czerwca przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy)

• Kilkuset najlepszych nauczycieli zaangażowanych w działalność SKO otrzymuje co roku złote, 
srebrne i brązowe odznaki. Od edycji 2014/2015 do zdobycia również platynowa odznaka

• Odznakom towarzyszą nagrody finansowe mieszczące się w przedziale od 500 do 5 000 zł

• Co miesiąc (od września do czerwca) 5 najlepiej blogujących szkół otrzymuje od Banku bony 
podarunkowe o wartości 1000 zł, a Opiekunowie SKO z tych szkół bony podarunkowe o wartości 
500 zł

Konkurs SKO dla 
Szkół i Nauczycieli

Konkurs SKO Blog 
Miesiąca

Prowadzenie SKO w szkole to również element rozwoju zawodowego i możliwość zdobywania kolejnych 
stopni zawodowych



7 wskazówek, które ułatwią Ci prowadzenie 
działalności SKO w Twojej szkole

Organizuj dyżury, 
np. raz w tygodniu 
na przyjmowanie 

wpłat/wypłat

Organizuj dla uczniów 
wycieczki do oddziałów 

banku

Bądź w kontakcie 
z pracownikami oddziału 

banku

Promuj SKO swojej szkoły 
i współpracuj ze 

społecznością lokalną

Zapraszaj pracowników 
oddziału do szkoły 
na lekcje ekonomii

Materiały z pakietu 
powitalnego wykorzystuj 

np. jako nagrody 
w szkolnych konkursach

Promujcie siebie i swoją 
szkołę na platformie 

SzkolneBlogi.pl
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SKO – wsparcie edukacyjne

Gotowe scenariusze lekcji 
objęte honorowym patronatem 

MEN
Platforma SzkolneBlogi.pl

Lekcje prowadzone przez 
pracowników banku 

Materiały edukacyjne 
dla dzieci i rodziców

Serwis internetowy SKO Wycieczki do banku
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Szkoła uczestnicząca w Programie SKO otrzymuje szerokie wsparcie ze strony Banku, w tym m.in.:

Wersja demo dostępna jest 
pod adresem 

www.sko.pkobp.pl



O czym warto pamiętać, gdy uczeń przystępuje 
do SKO

Oświadczenie rodzica o przystąpieniu dziecka do SKO zawsze przekazuj 
do oddziału PKO Banku Polskiego 

UWAGA: upewnij się, czy na formularzu jest podpis rodzica

Dane dziecka możesz samodzielnie wprowadzić do dedykowanej 
Opiekunom SKO Aplikacji Nauczyciela. Pracownik oddziału PKO Banku 
Polskiego może zrobić to za Ciebie

Pamiętaj o wydaniu uczniom otrzymanych w oddziale:

- instrumentów uwierzytelniających (numer Klienta i hasło) do serwisu 
www.sko.pkobp.pl

- legitymacji SKO

- książeczki SKO
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Rachunki SKO – wpłaty i wypłaty
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• Minimalna/maksymalna wysokość wpłaty/wypłaty gotówkowej dokonywanej 
przez jednego ucznia, którą przyjmuje nauczyciel-Opiekun SKO w Szkole.

• UWAGA: masz prawo odmówić dokonania wpłat/wypłat niższych niż 1 zł 
i wyższych niż 50 zł.

• Służy do ewidencjonowania wpłat/wypłat gotówkowych dokonywanych przez 
ucznia, które przyjmuje nauczyciel.

• Pamiętaj, aby uczeń zatwierdzał taką operację własnym podpisem.

• Maksymalny termin, w jakim należy zaewidencjonować środki wpłacone przez 
dzieci za pośrednictwem nauczyciela-Opiekuna SKO na ich rachunkach.

• Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Prowadzenia i Obsługi Rachunków SKO z takim 
samym wyprzedzeniem dzieci powinny zgłaszać nauczycielowi zamiar dokonania 
wypłaty gotówkowej.

• Wykorzystuj Aplikację Nauczyciela do ewidencjonowania wpłat/wypłat uczniów.

• Zachęć rodziców do wykorzystywania bankowości internetowej do wpłat/wypłat 
na rachunki dzieci.

Od 1 do 50 zł

Książeczka SKO

2 dni robocze

Aplikacja 
Nauczyciela i obrót 

bezgotówkowy



SKO – sytuacje szczególne
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• Uczniowie po 13. roku życia nie mogą już oszczędzać w SKO.

• Warto sprawdzać przed końcem roku, ilu uczniów kończy 13 lat bądź opuszcza 
szkołę.

• Rachunki 13 latków mogą zostać przekształcone na inny rachunek z oferty 
banku dedykowany młodzieży w wieku 13-18 lat lub zamknięte (wymagana 
zgoda rodzica) podczas wizyty w Banku lub za pośrednictwem szkoły.

• Uczeń może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie SKO.

• W takim przypadku należy potwierdzić decyzję rodzica o rezygnacji na 
specjalnym formularzu (dostępnym w oddziale PKO Banku Polskiego).

• Przed zamknięciem trzeba rozliczyć rachunek SKO Konto dla Ucznia 
(zgromadzone środki należy wypłacić).

• Jeśli uczeń zgubił lub zniszczył legitymację SKO, istnieje możliwość wykonania jej 
duplikatu.

• Taką potrzebę należy zgłosić w oddziale PKO Banku Polskiego, w którym 
prowadzony jest rachunek SKO Konto dla Szkoły.

Uczeń w SKO 
kończy 13 lat –

możliwe 
przekształcenie 

rachunku

Rezygnacja ucznia 
z SKO

Zagubienie lub 
zniszczenie 

legitymacji SKO



Pamiętaj

Wsparcie w prowadzeniu SKO stanowią dla Ciebie pracownicy oddziału PKO Banku Polskiego, w którym 
prowadzony jest rachunek SKO Konto dla Szkoły
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