
 

 

Szanowni Rodzice 

Państwa Szkoła Podstawowa przy współpracy z 2 Oddziałem PKO Banku Polskiego S.A. w 
Kielcach przystąpiła do programu edukacyjnego SKO w całkiem nowej odsłonie – Szkolnych Kas 
Oszczędności, który dedykowany jest uczniom w wieku od 6 do 13 lat. Program został przygotowany 
z udziałem psychologów dziecięcych, Patronat Honorowy pełni Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 
Kuratoria Oświaty. 

Na sztandarze SKO jest Edukacja, Ekologia i Pomaganie Innym. Program SKO umożliwia 
dzieciom dostęp do wiedzy ekonomicznej, kształtuje postawy przedsiębiorcze oraz udział w licznych 
konkursach organizowanych przez Bank. Opiekun SKO w Szkole aktywnie krzewi ideę oszczędzania 
wśród uczniów.  

Drodzy Państwo, aby uczeń mógł zostać członkiem SKO:  

– rodzic /opiekun prawny wyraża zgodę na przystąpienie dziecka do programu SKO poprzez wypełnienie i podpisanie 
druku „Oświadczenie Rodzica”, który przekazuje nauczycielowi opiekującemu się SKO w Szkole bądź wychowawcy lub 
- rodzic/opiekun prawny może złożyć wizytę wraz z dzieckiem w 2 Oddziale PKO BP SA w Kielcach gdzie dopełni 
formalności otwarcia SKO Konto dla Ucznia. 
Prowadzenie Konta dla Ucznia jest całkowicie bezpłatne, zaś uczeń przystępując do programu poznaje i utrwala nawyk 
systematycznego oszczędzania, uzyskuje bezpieczny dostęp do bankowości internetowej dla dzieci oraz oprocentowanie 
rachunku SKO obecnie w wysokości  aż 4,5 % z kapitalizacją tygodniową. 

Każdy z Państwa może samodzielnie poznać funkcjonalności nowego SKO na stronie internetowej 
www.pkobp.pl w zakładce Młodzi podmenu Szkolne Kasy Oszczędności.  Dodatkowo na stronie 
serwisu internetowego SKO https://sko.pkobp.pl/ zamieszczona jest wersja DEMO.  
2 Oddział PKO BP S.A.  w Kielcach przy ul. Wesołej 47/49 czynny jest od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00-18.00, tel. (41) 34 00 114, (41) 34 00 110 – numery dedykowane do obsługi programu 
w szkołach. W celu ułatwienia Państwu dopełnienia formalności w Oddziale możemy telefonicznie 
umówić się na dzień i godzinę wizyty celem otwarcia Konta Ucznia. 
 
Mamy dla Państwa jeszcze jedną dobrą wiadomość: dla młodszych pociech Państwa w lipcu tego 
roku powstał nowy produkt PKO Junior – konto dla dziecka w wieku 0-13 lat, na bardzo podobnych 
zasadach funkcjonowania do SKO, zakładany bez pośrednictwa szkół. Konto Dziecka Junior podpięte 
jest pod bezpłatne konto PKO Rodzic, umożliwiające zarządzanie finansami dziecka. Dziecko 
posiadające PKO Konto Ucznia w SKO może mieć również konto PKO Junior. 

Gwarantujemy, że SKO to świetna zabawa dla dziecka a przede wszystkim nauka oszczędzania, która 
jest największą wartością Programu a tak niezbędną w obecnych czasach. Gorąco zachęcamy 
rodziców do przystąpienia dzieci do SKO i zadbania o dobre nawyki potrzebne w dorosłym życiu. 
Indywidualną korzyścią dla dzieci jest niewątpliwie wysokie oprocentowanie konta SKO, natomiast 
organizowane liczne konkursy dla Szkół oferują korzyści dla całej społeczności szkolnej i najwyżej 
oceniana jest liczba członków SKO w danej Szkole. Nasze szkoły w czerwcu 2013r. już zostały 
nagrodzone.  Zapraszamy! 

      Opiekun SKO w 2 Oddziale PKO BP SA w  Kielcach 
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