
Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności 

przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II  

w Suchej Beskidzkiej 

 

1. Szkolna Kasa Oszczędności, zwana dalej SKO działa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana 

Pawła II w Suchej Beskidzkiej. 

2. SKO powołuje się na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty.  

3. SKO nie ma osobowości i zdolności prawnej, jednak ustawa prawo bankowe w art. 49 ust. 3 

pkt 2 wyposaża SKO w zdolność prawną w zakresie prowadzenia m.in. rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego. 

4. Działalność SKO kierowana jest przez Opiekuna SKO, którym jest nauczyciel, bibliotekarz, 

kierownik świetlicy szkolnej lub osoba zatrudniona w danej Szkole. 

5. Do zadań Opiekuna SKO należy prowadzenie rachunkowości SKO i kierowanie działalnością 

SKO. 

6. Podstawowym celem SKO jest: 

- kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania,  

- kształtowanie pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy    

   i przedsiębiorczością,  

- kształtowanie szacunku dla pracy,  

- wspierania aktywności związanej z twórczym poszukiwaniem możliwości zarobkowania,  

- uczenie racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi oraz celowego  

   ich wykorzystania. 

7. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków oszczędzających w ramach 

SKO, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej dwa razy w miesiącu.  

8. Do pomocy w kierowaniu działalnością SKO, Opiekun SKO może powołać zespół spośród 

skarbników klasowych od klasy 5 Szkoły Podstawowej wzwyż. W klasach 1-4 funkcję 

skarbnika klasowego winien pełnić Opiekun klasy-wychowawca. 

9. Do SKO może należeć każdy uczeń, nauczyciel lub inny pracownik szkoły, przy której 

funkcjonuje SKO. 

10. Uczeń staje się członkiem SKO w chwili złożenia Opiekunowi SKO deklaracji uczestnictwa 

podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego oraz dokonania pierwszej wpłaty. 

11. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od Opiekuna SKO. 

12. Na książeczkę można wpłacać, nie mniej niż 5 zł. Nie można wpłacać nominałów 

groszowych. 

13. Oszczędzający uczeń ma prawo do wypłacania pieniędzy ze swojej książeczki do kwoty 20 zł 

– uczeń klas 1-4 szkoły podstawowej, 50 zł – klas 5-8 szkoły podstawowej. Powyżej tych 

kwot uczeń może dokonać wypłaty tylko na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna 

prawnego. 



 

14. Wpłat i wypłat może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzic/opiekun prawny. 

15. Opiekun SKO przyjmuje wpłaty od członków SKO i wpłaca je na konto SKO Banku 

Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej w piątki. 

16. Wypłatę gotówki zgłasza się opiekunowi szkolnemu na 3 dni przed żądanym terminem. 

17. Każdy członek ma obowiązek pilnowania swojej książeczki i dbania o jej estetyczny wygląd. 

18. W przypadku zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do opiekuna SKO, który na 

podstawie kart wpłat i wypłat wystawi nową książeczkę SKO z napisem duplikat. Zgubiona 

książeczka zostaje anulowana, co opiekun i członek poświadczają własnoręcznym 

podpisem. Anulowanie książeczki przez ucznia klas 1-4 szkoły podstawowej poświadcza 

własnoręcznym podpisem również rodzic/opiekun prawny. 

19. Brak książeczki nie pozwala na dokonanie wpłaty i wypłaty z SKO. 

20. Wpłaty oszczędności na książeczki SKO dokonywane będą od 10 września do 10 grudnia 

oraz od 1 stycznia do 10 czerwca danego roku. 

21. Wypracowana kwota będzie przeznaczana na nagrody. O przyznaniu nagród i ich rodzaju 

decyduje Dyrektor Szkoły oraz opiekunowie SKO. Nagrody przyznawane są na koniec roku 

szkolnego. 

22. Opiekun SKO dwa razy w roku: 20 czerwca i 31 grudnia każdego roku dokonuje uzgodnienia 

stanów indywidualnych wkładów. 

23. Opiekun SKO sporządza sprawozdanie z działalności SKO na 20 czerwca i 31 grudnia 

każdego roku. 

24. Komisja rewizyjna dokonuje co najmniej 2 prawidłowości prowadzenia rachunkowości SKO.  

25. Warunki otwierania i prowadzenia rachunku SKO w Banku Spółdzielczym w Suchej 

Beskidzkiej reguluje obowiązujący „Regulamin prowadzenia i otwierania rachunków 

klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym”. 

26. Dyrektor Szkoły ma prawo do: 

1) kontroli stanu oszczędności na szkolnej książeczce SKO, 

2) kontroli kart wpłat i wypłat poszczególnych klas i uczniów.  

27. Likwidacja SKO następują w drodze wycofania decyzji dyrektora na prowadzenie SKO. 

28. W innych sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 
 
 


