REGULAMIN
SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. M. KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

1.Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej.
2.Przynależność do SKO jest dobrowolna, należeć może do niego każdy chętny uczeń naszej
szkoły.
3.Uczeń staje się członkiem SKO po dokonaniu pierwszej wpłaty.
4.Minimalna kwota wpłaty na książeczkę SKO wynosi 1 złotych.
5.Wpłat i wypłat dokonuje uczeń bezpośrednio u wychowawcy klasy, który prowadzi
odpowiednią dokumentację.
6.Wychowawca przekazuje pieniądze opiekunowi SKO, a ten wpłaca je do banku.
7.Wypłaty pieniędzy dokonuje uczeń po przedstawieniu pisemnej prośby rodzica.
8.W razie zgubienia książeczki SKO, uczeń informuje wychowawcę klasy ,który na podstawie
karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem ,,duplikat” .
9.Każdemu uczniowi naliczane są odsetki od oszczędzania końcem roku szkolnego.
10.Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć we wszystkich konkursach i przedsięwzięciach
SKO.

PLAN PRACY SKO
NA ROK SZKOLNY 2012/2013
Zadania do realizacji:
1. Uroczyste przyjęcie nowych uczniów do grona oszczędzających.
2. Prowadzenie dokumentacji SKO.
3. Redagowanie Kroniki SKO i strony internetowej poświęconej
oszczędzaniu.
4. Wykonanie gazetki ściennej na korytarzu szkolnym.
5. Zbiórka surowców wtórnych: zużytych baterii, puszek aluminiowych,
plastikowych nakrętek.
6. Systematyczne oszczędzanie i dokonywanie wpłat na zbiorczą książeczkę.
7. Przystąpienie do ogólnopolskiego konkursu pt. Dziś oszczędzam w SKO
jutro w Banku Spółdzielczym.”
8. Konkursy szkolne:
-konkurs plastyczny: ,,Banknot moich marzeń”, ,,Moja karta kredytowa”,
-współzawodnictwo klas IV-VI: ,,Wystawa numizmatyczna-pieniądze
świata”
-konkurs plastyczno-techniczny ,,Portfelik na pieniążki”, ,,Etui na
książeczkę”.
-konkurs literacki ,,Rymowanka zachęcająca do oszczędzania”,
-konkurs indywidualny ,,Mistrz oszczędzania”,
-współzawodnictwo międzyklasowe ,,Jak oszczędzamy w SKO”- konkurs
oszczędnościowy,
-quiz dla klas młodszych ,,Znam polskie banknoty”, krzyżówki, rebusy,
-konkurs wiedzy dla klas IV-VI pt. ,,Historia pieniądza”.
9. Różne formy propagujące oszczędzanie:
-przeprowadzenie pogadanek poświęconych oszczędzaniu,
-zorganizowanie zajęć związanych z bankowością,
-zorganizowanie apeli i akademii ,,Październik miesiącem oszczędzania”,
-przedstawienie teatralne ,, Co z oszczędności każdy z nas ma”,
-zaproszenie do współpracy rodziców,
-prezentacja prac uczniowskich na wystawkach w szkole i w BS Raba
Wyżna,
-wycieczka klas młodszych do BS w Rabie Wyżnej oraz filii w Podsarniu
-wspieranie akcji charytatywnych,
-kiermasz zabawek.
10. Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i uczniów najlepiej
oszczędzających.
11. Sporządzenie sprawozdania z działalności SKO.
12.Podsumowanie działalności SKO w roku szkolnym 2012/2013.

