
SKO to największy, najstarszy                      

i najbardziej innowacyjny program edukacji  
finansowej w Polsce. 

 

        Historia Szkolnych Kas Oszczędności w PKO Banku 
Polskim sięga połowy lat 30. ubiegłego stulecia.  

W 2012 roku SKO zostało gruntownie zmodernizowane.                                    
Obecnie jest jednym z najnowocześniejszych                                        
i najbezpieczniejszych w Europie projektów dedykowanych 
dzieciom, a eksperci PKO BP każdego dnia pracują nad tym,                
by na bieżąco wprowadzać do niego coraz bardziej 
innowacyjne rozwiązania. Aktualnie w prowadzonym przez 
PKO Bank Polski programie SKO uczestniczy ok. 5 tys. szkół 
podstawowych z całego kraju (co trzecia szkoła w Polsce).  
W serwisie internetowym SKO swoje konta założyło już ok. 
160 tys. dzieci, a oferta edukacyjna dociera do 1 miliona 
uczniów. 

Dzięki SKO najmłodsi uczą się zasad oszczędzania zarówno                      
w teorii, jak i w praktyce. Zdobywają wiedzę na temat 
oszczędzania  i roli pieniądza we współczesnym świecie. 
Czerpią również realne zyski z lokowania swoich środków na 
indywidualnych kontach w PKO Banku Polskim, które 
wzorowane są na rachunkach ich rodziców. Uczą się 
przedsiębiorczości oraz zyskują niezbędne do radzenia sobie 
w dorosłym życiu umiejętności. 

PKO BP proponuje jako pierwszy bank w Polsce serwis 
bankowości internetowej  dla najmłodszych. 

SKO  XXI wieku 
 



Szkolne Kasy Oszczędności to: 

 atrakcyjnie oprocentowane, prowadzone w ramach rachunku 
SKO dla Szkoły, konta dedykowane  uczniom, szkołom i radom 
rodziców.   
Dzięki atrakcyjnemu oprocentowaniu dzieci czerpią zyski                     
z oszczędzania. Tygodniowa kapitalizacja odsetek sprawia,                     
że widzą, jak zwiększają się zgromadzone przez nich środki. 

 serwis internetowy  
Bezpieczny i przystępny serwis dla dzieci w wieku 5-13 lat, 
dzięki któremu najmłodsi uczą się dobrych nawyków w zakresie 
oszczędzania oraz podstaw korzystania z konta internetowego.  

 materiały dydaktyczne dla nauczycieli  
Każda z przystępujących do programu szkół otrzymuje zestaw 
materiałów, które pomagają nauczycielom w realizacji działań 
edukacyjnych. Pedagodzy dostają gotowe rozwiązania oraz 
inspiracje do podejmowania własnych inicjatyw. 

 materiały edukacyjne dla dzieci  
PKO Bank Polski udostępnia publikacje dla najmłodszych, dzięki 
którym dzieci dowiadują się podstawowych informacji na temat 
środków płatniczych, pracy banków, oszczędzania, ekologii,               
a także bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 serwis w mediach społecznościowych: Szkolne Blogi 
Szkoły uczestniczące w SKO mogą prowadzić swoje autorskie 
blogi na specjalnej platformie społecznościowej udostępnionej 
im przez Bank.  

 liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami  
SKO to również konkursy dla szkół, dla nauczycieli i dla uczniów. 
W każdym roku szkolnym laureaci otrzymują liczne nagrody                 
w postaci środków pieniężnych, sprzętu multimedialnego, 
voucherów, gier, maskotek i gadżetów dla dzieci. 
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