
 

REGULAMIN 

SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W GNIEŹNIE 

 

1. Członkiem SKO może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 9 w Gnieźnie. 

2. Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki  oszczędnościowej oraz dokonanie      

pierwszej wpłaty.  

3. Każdy uczestnik SKO ma obowiązek pilnować swojej książeczki i dbać o estetyczny jej wygląd. 

4. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 5 zł (drobniejsze      

pieniądze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i po uzbieraniu wymaganej kwoty     

wpłacamy na SKO).  

5.  Wpłat i wypłat dokonuje uczeń bezpośrednio u opiekunów SKO. Jedynie uczniowie klas I - III 

wpłacają pieniądze wychowawcom, którzy następnie przekazują je opiekunom SKO. 

6. Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdzone zostaje wpisem do książeczki SKO ucznia, a następnie 

zostaje naniesione na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi  się dla każdego członka SKO 

7. Opiekunowie SKO, co najmniej raz na tydzień, wpłacają oszczędzane przez uczniów pieniądze do 

banku PKO  

8. Wpłat może dokonywać również rodzic (opiekun prawny) ucznia bezpośrednio na konto. Dokonaną  w 

ten sposób wpłatę należy jedynie zgłosić u opiekuna SKO, celem wpisania do książeczki SKO. 

9.  Wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki na pisemną prośbę z podpisem 

rodzica lub sam rodzic. Wypłatę pieniędzy uczeń zgłasza opiekunowi SKO co najmniej na dwa dni 

przed żądanym terminem. 

10. Jeżeli uczeń nie dokona wypłaty swoich oszczędności na koniec roku szkolnego kwota ta 

automatycznie przechodzi na rok następny. 

11. W razie zagubienia lub utraty książeczki SKO uczeń bezzwłocznie informuje o tym opiekuna SKO, 

który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem 

DUPLIKAT.  

12.  Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co 

najmniej raz w miesiącu.  

13. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych 

dla jego grupy wiekowej.  

14. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku PKO BP.  

15. Dyrektor szkoły ma prawo do: 

• kontroli stanu oszczędności na szkolnej książeczce SKO, 

• kontroli zeszytu wpłat i wypłat, 

• kontroli kart wpłat i wypłat poszczególnych klas. 

16. W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmują opiekunowie SKO i 

dyrektor szkoły.  

        Opiekunowie Szkolnej Kasy Oszczędności 


