Dziękujemy, że Wasza szkoła zdecydowała się wziąć
udział w naszym programie SKO.

Na dobry początek
Szkolna Kasa Oszczędności, to program edukacji finansowej dla dzieci i młodzieży
do 16. roku życia. Najstarszy i najpopularniejszy szkolny system oszczędzania uczy
dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy.
Książeczka SKO to pierwsze minikonto, na którym dzieci i młodzież odkładają swoje
kieszonkowe. Dzięki wytrwałości mogą spełnić swoje marzenia i zrealizować plany.

SKO na czasie
Oszczędzanie może być atrakcyjne! Przekonują o tym bohaterowie serii komiksów
„BliSKO marzeń”, towarzyszącej uczniom przez cały rok szkolny. Interesujące, współcześnie podane materiały promocyjne, zarówno drukowane, jak i elektroniczne, nie tylko
zachęcają do oszczędzania, ale także uczą mądrego zarządzania pieniędzmi. Tak swoją
rolę wobec najmłodszych klientów rozumieją Banki Spółdzielcze SGB.

Oszczędzanie w sieci – świetna zabawa
Oszczędzanie zyskuje na atrakcyjności dzięki internetowi. Teraz każde dziecko może
zapisywać swoje wpłaty w wirtualnej książeczce SKO i obserwować, jak oszczędności
rosną w formie zabawnej, animowanej świnki-skarbonki. W miarę odkładania
pieniędzy, systematycznie oszczędzające dziecko otrzymuje drobne nagrody,
którymi są kolejne atrybuty przybywające śwince.
Na stronie www.skowsgb.pl pojawiają się regularnie kolejne odcinki komiksu
„BliSKO marzeń”, z przygodami Netki i Filona – rodzeństwa uczącego oszczędzać
swoich rówieśników. Para głównych bohaterów pomaga swoim kolegom zrozumieć
i wprowadzić w życie metody dobrego zarządzania pieniędzmi. W lekki, zabawny
sposób rozwiązują realne problemy znane ze szkoły, domu czy podwórka.
Strona internetowa www.skowsgb.pl zapewnia też mądrą rozrywkę. Spędzając
miło czas, dzieci dowiadują się o oszczędzaniu i pieniądzach. Na młodszych
użytkowników czekają gry i konkursy, których w ciągu roku szkolnego będzie
sukcesywnie przybywać.
Strona internetowa jest miejscem, skąd Opiekunowie Szkolnych Kas Oszczędności
będą mogli pobrać materiały dydaktyczne, przydatne w prowadzeniu interesujących
szkolnych zajęć z zakresu oszczędzania i zarządzania pieniędzmi.

Wygrywaj z SKO!
Każdy oszczędzający uczeń oraz szkoły podstawowe i gimnazja, przy których działają
SKO współpracujące z Bankami Spółdzielczymi SGB, mogą wziąć udział w corocznym
konkursie SKO w SGB. Najaktywniejsi i najsystematyczniej oszczędzający mają szansę
na wyjątkowe i atrakcyjne nagrody!

www.skowsgb.pl

Organizatorem Konkursu jest SGB-Bank S.A. z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462
Poznań. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu oraz
Regulamin Konkursu dostępne są na stronie internetowej
www.skowsgb.pl

