
 REGULAMIN   DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie
1. Konto dla Ucznia

• otwierane jest przez opiekuna SKO na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 
o przystąpieniu dziecka do SKO

• umożliwia gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku od 6 
do 13 lat będących członkami SKO oraz korzystanie z innych usług bankowych 
oferowanych przez PKO BP i udostępnionych dla SKO „Konto dla ucznia”.

2. Dziecko będące członkiem SKO po otwarciu rachunku otrzymuje książeczkę SKO, numer 
konta i hasło oraz kartę bankową.

3. Dziecko będące członkiem SKO

• każdorazowo kwituje wpłaty i wypłaty własnoręcznym podpisem w książeczce SKO oraz 
w dokumentacji Opiekuna;

• zgłasza wypłaty u Opiekuna SKO  na co najmniej dwa dni przed żądanym terminem 
wypłaty (w dniu dyżurów opiekunów - p. Julita Gołębiowska – w każdy wtorek w godz. 
9.30-16.00, sala nr 212 oraz p. Monika Rogozińska – w każdy czwartek w godz.8.00-13.00, 
sala nr29);

•  niezwłocznie informuje Opiekuna o utracie lub zniszczeniu książeczki lub karty;

• występuje z SKO na podstawie oświadczenia rodziców/opiekuna prawnego o wystąpieniu 
z SKO oraz zgłoszenia rezygnacji Opiekunowi SKO, zwrotu karty i książeczki;

• ma możliwość do ponownego przystąpienia do SKO.

4. Opiekunami SKO w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie są panie Julita Gołębiowska 
i Monika Rogozińska.

5. Opiekunowie SKO przyjmują wpłaty i dokonują wypłat potwierdzając operacje wpisami do 
książeczki i dokumentacji opiekuna według następującego harmonogramu:

p. Julita Gołębiowska – klasy 0, I-III w każdy wtorek w godz. 9.30-16.00, sala nr 212 

p. Monika Rogozińska – klasy IV-VI w każdy czwartek w godz.8.00-13.00, sala nr 29

6. Kwota jednorazowej wpłaty i wypłaty wynosi od 1 zł do 50 zł. Kwota wypłaty nie może 
przewyższać  dotychczasowych wpłat dokonanych u Opiekuna.

7. Wpłat i wypłat z konta SKO ,,Konto dla Ucznia” może dokonywać tylko właściciel konta 
lub jego rodzice.

8. Szkolni opiekunowie SKO wpłacają oszczędności do Banku PKO BP na SKO ,,Konto dla 
Ucznia”.

9. Wypłaty oszczędności z SKO na koniec roku szkolnego dokonywane będą tylko do 15 
czerwca.

10. W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzje podejmują Opiekunowie 
SKO.



Regulamin został utworzony w oparciu o „Ogólne warunki prowadzenia i obsługi rachunków SKO” 
PKO BP.

Zapraszamy do odwiedzenia stron:

- www.pkobp.pl/uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci  /  
- serwis informacyjny SKO dla dziecka www.sko.pkobp.pl

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do skorzystania z nowej oferty SKO oraz zapraszamy do 
oszczędzania.

http://www.sko.pkobp.pl/
http://www.pkobp.pl/uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/

