
W RAMACH REALIZOWANEGO W NASZEJ SZKOLE PROJEKTU ERASMUS+
‘MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY EUROPEJCZYCY’ PROWADZIMY 

SZKOLNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI (SKO) 

REGULAMIN SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI (SKO) 
W GIMNAZJUM NR 1 W ŁĘCZNEJ

  

1. Szkolna Kasa Oszczędności działa w ramach projektu Erasmus+ "Młodzi Przedsiębiorczy 
Europejczycy".

2. Członkiem SKO może być każdy uczeń klas I – III Gimnazjum nr 1 w Łęcznej.

3. Opiekunkami  szkolnymi SKO są: pani Anna Żołnacz oraz pani Małgorzata Fryt.

4. Opiekunowie prowadzą i przechowują dokumentację SKO. 

5. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka otrzymana od opiekuna.

6. Wystawienie książeczki SKO dla ucznia następuje po przedłożeniu pisemnej zgody 
rodziców / prawnych opiekunów do przynależności SKO.

7. Na książeczkę w szkole, można wpłacać każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 5 zł. 
Nie można wpłacać nominałów groszowych.

8. Wpłat na książeczkę może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzic/  prawny 
opiekun.

9. Wpłat w szkole można dokonywać u opiekunów SKO w ostatnim tygodniu każdego 
miesiąca, z wyjątkiem czerwca.

10. Środki pieniężne zebrane na SKO nie podlegają oprocentowaniu.

11. Wypłatę gotówki uczeń zgłasza opiekunowi SKO wraz z pisemną zgodą rodziców w 
trzecim tygodniu miesiąca (wypłata w ostatnim tygodniu miesiąca).

12. W razie utraty książeczki SKO uczeń musi niezwłocznie zgłosić się do opiekuna, który

anuluje poprzednią książeczkę SKO i wyda nową.

13. Opiekun SKO przyjmuje wpłaty od członków SKO i wpłaca je do Banku.

14.  Dyrektor Szkoły ma prawo do kontroli stanu oszczędności na szkolnej książeczce SKO.

15. W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmują opiekunowie 
SKO i Dyrektor Szkoły.



Poniżej znajduje się wzór zgody rodziców/ prawnych opiekunów

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów 
na przynależność do Szkolnej Kasy Oszczędności

Wyrażam zgodę na przynależność mojego dziecka ................................................., ucznia 
klasy ............... Gimnazjum nr 1 w Łęcznej do Szkolnej Kasy Oszczędności. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem SKO i akceptuję 
postanowienia w nim zawarte.

Data ..........................

. 
Podpis rodziców/ prawnych opiekunów ..............................................

 

 

 


