
REGULAMIN SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI 

Szkoły Podstawowej nr 164 

 im. bł. Franciszki Siedliskiej  

w Krakowie 

 

1. Do Szkolnej Kasy Oszczędności należeć może każdy uczeń w wieku 6 – 13 

lat, którego rodzic bądź opiekun prawny wyrazi zgodę i wypełni oświadczenie. 

2. Każdy członek SKO otrzymuje indywidualny login i hasło do konta 

internetowego, książeczkę oszczędnościową oraz kartę członkostwa SKO, 

wykonaną na wzór karty płatniczej, które to uczeń ma obowiązek pilnować 

i szanować. 

3. Książeczki oszczędnościowe są przechowywane u opiekuna SKO. 

4. Podczas pierwszego logowania członek SKO ma możliwość zmiany hasła na 

własne. 

5. Konto, z którego korzysta członek SKO jest: 

- bezpieczne – możliwość wypłaty pieniędzy z konta jedynie przez rodziców/ 

prawnych opiekunów lub za pośrednictwem opiekuna SKO, 

- bezpłatne – założenie i prowadzenie konta nie wiąże się z żadnymi 

dodatkowymi opłatami, 

6. Członek SKO i jego rodzic bądź prawny opiekun mogą kontrolować 

pieniądze zgromadzone na koncie, poprzez zalogowanie się na stronie banku 

PKO BP. https://sko.pkobp.pl 

7. Uczeń dokonuje wpłat na konto SKO u opiekuna SKO lub za pośrednictwem 

rodzica bądź opiekuna prawnego bezpośrednio na konto SKO. 

8. Na konto można jednorazowo wpłacać kwoty od 5,00 zł do 50,00 zł. 

https://sko.pkobp.pl/


8. Opiekun SKO przyjmuje wpłaty od uczniów, które dokumentowane są 

wpisem do książeczki oszczędnościowej, a następnie wpłaca je na konto członka 

SKO w banku PKO BP. 

9. Wpłat u opiekuna SKO można dokonywać każdego dnia na przerwach. 

10. Opiekun SKO dokonuje wpłat na konta członków SKO tego samego dnia 

lub następnego. 

11. Wypłatę pieniędzy uczeń zgłasza opiekunowi SKO na tydzień przed 

żądanym terminem. 

12. Członek SKO gromadzi fundusze przez cały rok szkolny i może wypłacić je 

osobiście w kwocie do 10 zł. 

13. Wypłata kwoty większej niż 10 zł odbywa się w obecności rodzica bądź 

prawnego opiekuna. 

14. Opiekun SKO jest zobowiązany prowadzić dokumentację zgodnie z 

wytycznymi i przechowywać ją do momentu ukończenia przez ucznia 13 lat,  

bądź wcześniejszej wypłaty środków i rezygnacji z konta. 

15. Szkolna Kasa Oszczędności znajduje się w sekretariacie szkoły, opiekunem 

jest s. Faustyna Małgorzata Lachowicz. 

16. Szczegółowe informację na temat SKO dostępne na stronie www.pkobp.pl 
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