Ankieta „Konkursu SKO - Młodzi Mistrzowie Oszczędzania”
Wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać do Biura Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,
ul. T. Boya – Żeleńskiego 6 lok. 22/23, 00 - 621 Warszawa, tel. 0-22 / 875 30 30,
fax 0 - 22 / 875 30 40 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: t.szymanski@kzbs.org

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 maja 2018 r.

Zgłoszenie udziału w „Konkursie SKO – Młodzi Mistrzowie Oszczędzania”

I Dane dotyczące banku spółdzielczego:
Nazwa Banku Spółdzielczego prowadzącego SKO:

Ulica:

Miejscowość, Kod:

Telefon, E-mail:

Zrzeszenie:

II Dane dotyczące szkoły:
Nazwa szkoły:

Ulica:

Miejscowość, Kod:

Telefon, E-mail:
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III Dane dotyczące działalności SKO:
Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:
1. Dane odnoszące się do szkół podstawowych biorących udział w Konkursie
2. Dane zawarte w poniższej tabeli wg stanu za okres od 01.09.2017 r. do 31.03.2018 r.
Lp.

Informacje

Dane

Uwagi

1
1. Liczba dzieci w danej szkole ogółem

2.

Liczba dzieci w danej szkole
uczestniczących w SKO1

Liczba dzieci w danej szkole
3. systematycznie oszczędzających w
SKO2
Wykaz inicjatyw, konkursów i
innych przedsięwzięć związanych z
SKO (np. lekcje o oszczędzaniu,
prowadzenie bloga, wycieczki do
banku spółdzielczego, prowadzenie
kroniki SKO itp.), w których dana
szkoła brała udział lub samodzielnie
4.
zorganizowała dla swoich uczniów
UWAGA: lekcje o oszczędzaniu
niezależnie od ilości godzin
lekcyjnych należy liczyć jako 1
inicjatywa; podobnie należy
traktować wizyty w banku
spółdzielczym

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
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Opis konkursów i inicjatyw
związanych z SKO, w których dana
5.
szkoła brała udział lub samodzielnie
zorganizowała dla swoich uczniów

1
2

Stan na 31.03.2018 r.
Za systematyczność uznaje się comiesięczną wpłatę dowolnej kwoty
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Lp.

Dodatkowe informacje

Dane

Uwagi

Liczba dzieci w danej szkole ogółem w
analogicznym okresie w roku
1.
szkolnym 2016/2017
(stan na 31.03.2017 r.)
Liczba dzieci w danej szkole
uczestniczących w SKO w
2. analogicznym okresie w roku
szkolnym 2016/2017
(stan na 31.03.2017 r.)

Potwierdzamy zapoznanie się z Regulaminem „Konkursu SKO Młodzi Mistrzowie Oszczędzania”

……………………………
Pieczątka i podpis za szkołę
(Podpis Dyrektora szkoły
lub Opiekuna SKO)

…….………………………
Pieczątka i podpis za Bank
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