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I. Program TalentowiSKO – skąd wziął się pomysł?
TalentowiSKO to Program Banków Spółdzielczych z Grupy BPS rozwijający działanie Szkolnych Kas Oszczędności. 
Jego celem jest wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży. Uczy myśleć pozytywnie o pieniądzu. Promuje 
dobre nawyki w oszczędzaniu i zaradność życiową.

Dlaczego warto uczyć o pieniądzu?

Właściwa edukacja finansowa jest podstawą rozwoju każdego człowieka. Dlatego dobre nawyki w tym zakresie 
powinny być kształtowane już od najmłodszych lat. Obecny zakres nauczania w szkołach podstawowych nie 
uwzględnia zajęć z przedsiębiorczości, a program dotyczący tej tematyki w szkołach ponadpodstawowych nie 
dostarcza uczniom praktycznej wiedzy. Stąd, wśród Banków Spółdzielczych, zrodziła się idea realizacji Programu 
edukacyjnego TalentowiSKO. Jest on doskonałym sposobem na uzupełnienie tych braków i wypracowanie wśród 
uczniów umiejętności systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.

Dla uczniów młodszych i starszych

TalentowiSKO kierowane jest do uczniów w każdym wieku, od szkoły podstawowej po maturzystów. Program został przygotowany tak, żeby uczniowie 
- zarówno Ci starsi, jak i młodsi - odkryli w sobie talenty, rozwijali je i przekuli w swój życiowy sukces.

TalentowiSKO to autorski Program Banków Spółdzielczych z Grupy BPS. Jedyny Program na 
rynku bankowym, który swoim zakresem obejmuje uczniów ze wszystkich grup wiekowych  
i poziomów edukacyjnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizatorami
Programu
są Banki Spółdzielcze
z Grupy BPS

Uczymy pozytywnie
o pieniądzu

Program kierowany
jest do uczniów
szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Uczniowie szkół podstawowych poznają m.in. polskie pieniądze i ich wartość. Nauczą się także 
odpowiedzialnego dysponowania nimi, oszczędzania i przeznaczania ich na konkretny cel.

edukację w zakresie oszczędzania powinniśmy rozpoczynać jak najwcześniej

klasy 1-3 to świetny moment, żeby pokazać dzieciom, w jaki sposób abstrakcyjne pojęcia ekonomiczne zastosować  
w praktyce

starsze dzieci nauczą się, że od ich przedsiębiorczości zależy, czy zdobędą środki finansowe na realizację swoich 
planów

Idea Programu TalentowiSKO
Zgodnie z ideą Programu Banki Spółdzielcze:

uczą dzieci i młodzież pozytywnego myślenia o pieniądzu i procesie jego zarabiania

promują dobre nawyki w oszczędzaniu i zaradność życiową

rozwijają przedsiębiorczość i aktywność wśród dzieci i młodzieży
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Uczniowie szkół ponadpodstawowych nauczą się m.in. zasad funkcjonowania instytucji 
bankowych, rachunków i produktów bankowych. Dowiedzą się także jak przygotować biznesplan,  
jak pozyskać fundusze na wspólne przedsięwzięcie klasowe, własny biznes czy studia.

nauczymy młodzież dostrzegania talentów w sobie samych i wykorzystania ich do rozwijania własnego biznesu

nauczymy, jak ocenić ryzyko biznesowe

przekażemy wiedzę, skąd wziąć środki na uruchomienie biznesu

II. TalentowiSKO pełne korzyści
TalentowiSKO to przede wszystkim Program dla Państwa uczniów. Poprzez naukę oszczędzania, przedstawienie 
w inspirujący sposób tematyki pieniędzy, ma w nich rozbudzić aktywność w zakresie poszukiwania źródeł 
zarobkowania, przedsiębiorczość i sprawność organizacyjną. Wbrew pozorom talent i finanse mają ze sobą wiele 
wspólnego. Dzięki talentom można zarabiać pieniądze, a dzięki pieniądzom można rozwijać swoje zdolności  
i realizować marzenia.

Co dzięki Programowi zyskuje moja szkoła?
wzmacnia swój wizerunek. Dzieci, rodzice, kuratoria widzą, że szkoła dokłada wszelkich starań, by jak 
najlepiej wykształcić swoich uczniów i pomóc im w rozwoju osobistym

możliwość ponadprogramowego edukowania swoich uczniów w zakresie finansów, przedsiębiorczości  
i rozwoju talentów (nie tylko w zakresie proponowanym przez MEN)

dostęp do znakomicie przygotowanych, eksperckich scenariuszy zajęć, które rozwijają kreatywność uczniów  
i uczą pozytywnie myśleć o pieniądzu, przedsiębiorczości i oszczędzaniu
Ważne: zapytaj swój Bank Spółdzielczy o scenariusze

możliwość przekazania swoim uczniom konkretnych umiejętności, które mogą przyczynić się do ich 
sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

lepsze przygotowanie uczniów do testów w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i egzaminu 
maturalnego

dostęp do nowoczesnej platformy internetowej TalentowiSKO.pl, która ma służyć rozwijaniu wiedzy 
uczniów. Dla szkół została opracowana specjalna sekcja, z której mogą korzystać nauczyciele i dyrektorzy 
szkół. Znajdziecie tam Państwo wszystkie materiały niezbędne do realizacji Programu. Dostęp do tej sekcji 
możliwy jest tylko po wpisaniu loginu i indywidualnego hasła, które otrzymuje użytkownik. W ramach strony 
www stworzony został również dział BlogowiSKO, który daje szkołom możliwość zakładania blogów, poprzez 
które mogą promować swoje działania realizowane w ProgramieTalentowiSKO.
Ważne: zapytaj swój Bank Spółdzielczy o dostęp do zakładki do szkoły

Program ma zasięg 
ogólnopolski, 
a szkoły mogą 
zgłaszać się do 
niego dobrowolnie  
i nieodpłatnie



TalentowiSKO@bankbps.pl     |     Tel. (22) 53 95 231     |     www.TalentowiSKO.pl5

Co dzięki Programowi zyskuje nauczyciel?
dostęp do nowatorskich scenariuszy zajęć, które mogą w całości bądź jako inspiracja posłużyć do prowadzenia lekcji na temat przedsiębiorczości, 
oszczędzania i rozwijania talentów. Scenariusze zostały rozpisane tak, aby zajmowały całą godzinę lekcyjną, angażowały dzieci w pracę 
zespołową i pobudzały ich kreatywność. Wraz ze scenariuszami opracowane zostały karty pracy dla uczniów, które posłużą im do realizacji 
zadań podczas lekcji

możliwość korzystania ze specjalnej zakładki na platformie TalentowiSKO.pl, w której znajdują się wszystkie scenariusze zajęć oraz materiały 
informacyjne na temat Programu

możliwość zaangażowania swoich uczniów w konkursy z zakresu oszczędzania i przedsiębiorczości

dla najlepszych specjalną nagrodę, w podziękowaniu za prowadzenie w szkole działań Programu TalentowiSKO

możliwość wykorzystania sposobów przekazywania wiedzy zawartych w scenariuszach Programu TalentowiSKO podczas innych lekcji

dyplom dla nauczyciela, który zrealizował Program TalentowiSKO. Dyplom może być pomocny w rozwoju kariery zawodowej nauczyciela

Co dzięki Programowi zyskują uczniowie?
wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, finansów, rozsądnego gospodarowania pieniędzmi

szansę na identyfikację i rozwój własnych talentów

świadomość, że dzięki talentom można zarabiać pieniądze i dzięki nim realizować marzenia

możliwość nauki oszczędzania dzięki SKO

możliwość poznania idei spółdzielczości

umiejętność pracy zespołowej

praktyczną umiejętność gospodarowania pieniędzmi

możliwość korzystania z inspirującej i nowoczesnej strony TalentowiSKO.pl, na której znaleźć można informacje o Programie i wartościowe 
materiały edukacyjne. Strona zawiera zakładki dedykowane uczniom: WiadomościSKO (informacje o Programie), OpowieściSKO (opowieści 
o tym, skąd wzięły się pieniądze, jak je oszczędzać), OsobistościSKO (opowieści o sławnych ludziach, którzy osiągnęli sukces), BlogowiSKO 
(zakładka tworzona przez uczestników Programu, w której znajdą się prace uczniów, zdjęcia klas, szkół, uczniów, imprez)

możliwość udziału w konkursach rozwijających wiedzę o oszczędzaniu

dostęp do gadżetów, ułatwiających codzienną naukę w szkole i w domu

umiejętność przygotowywania biznesplanów

znajomość produktów bankowych
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III. Narzędzia Programu TalentowiSKO

Scenariusze lekcji
W ramach Programu TalentowiSKO we współpracy z doświadczonym metodykiem opracowane zostały autorskie scenariusze lekcji o finansach. 
Stanowią one uzupełnienie podstawy programowej z zakresu finansów i przedsiębiorczości w szkołach.

Szkoła podstawowa (klasy I-VI)

Na poziomie szkoły podstawowej wpisują się w dwie ścieżki edukacyjne przewidywane dla szkół podstawowych: „Edukacja społeczna” i „Edukacja 

matematyczna” i uczą dzieci, że:

otrzymanie pieniędzy warunkuje wykonanie pewnej pracy zarobkowej

w życiu niezbędne jest planowanie wydatków i umiejętność oszczędzania
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Szkoła podstawowa (klasy VII-VIII)

Na poziomie klas VII-VIII szkoły podstawowej scenariusze wpisują się  

w ścieżkę edukacyjną „Wiedza o Społeczeństwie” i uczą, że:

warto rozwijać w sobie przedsiębiorczość, bo dzięki temu można 
osiągać życiowe cele

warto współpracować z innymi, by osiągać te cele

jak planować swoje działania, by osiągać życiowo ważne cele

Szkoła ponadpodstawowa

Na poziomie szkoły ponadpodstawowej scenariusze wpisują się w ścieżkę 

edukacyjną „Podstawy przedsiębiorczości” i uczą, jak:

planować swoją przyszłość zawodową w oparciu o swoje mocne strony

jak tworzyć biznesplan niezbędny do uruchomenia własnej firmy

jak ocenić ryzyko biznesowe

skąd wziąć środki na uruchomienie biznesu
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Konkursy
Narzędziem, które angażuje środowisko pedagogiczne oraz uczniów są konkursy tematyczne. Analogicznie do scenariuszy zajęć,
dostosowane są one do wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży.

Cele:

Celem Konkursów jest popularyzowanie wśród dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych pozytywnych postaw związanych z zarabianiem 
pieniędzy i przedsiębiorczością, szacunku dla pracy, a także aktywności związanej z oszczędzaniem, w tym szczególnie:

upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, jako niezbędnego składnika
współczesnej gospodarki

upowszechnianie postawy aktywności, zaradności, twórczego poszukiwania możliwości zarobkowania

propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO Banków Spółdzielczych, jako działania służącego wyrabianiu pozytywnych
postaw niezbędnych w dorosłym życiu

popularyzowanie wiedzy o działalności Banków Spółdzielczych i Banku Zrzeszającego, a zwłaszcza spółdzielni, jako
formy działalności gospodarczej, sprawdzającej się w ekonomii

rozwijanie i uzupełnianie działań wynikających z Programu TalentowiSKO - związanych promowaniem i rozwijaniem
talentów wśród dzieci poprzez edukację finansową

propagowanie pracy zespołowej, w tym szacunku dla drugiego człowieka i umiejętności podziału zadań

Harmonogram:

30 września - start konkursów

do 31 października szkoła zgłasza chęć przystąpienia do konkursu do właściwego Banku Spółdzielczego

do 8 kwietnia szkoła składa sprawozdanie z zadań konkursowych do właściwego Banku Spółdzielczego

do 25 maja rozstrzygnięcie I etapu

do 10 czerwca rozstrzygnięcia II etapu
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Zasady:

Szkoła podstawowa:

„Oszczędzanie w SKO procentuje w Bankach Spółdzielczych”

Na czym polega konkurs?

Na ocenie aktywności SKO. Oceniane będą:

wyniki działalności SKO, czyli to, jak wielu uczniów systematycznie oszczędza i jakie środki udało im się zgromadzić

udział uczniów w popularyzacj oszczędzania, czyli w jaki sposób szkoły przeprowadziły dwa obowiązkowe zadania:
• przygotowanie przez uczestników elektronicznego album z fotografiami produktów, które zyskały nowe życie 
• przygotowanie serii wywiadów z dorosłymi „A ty jak oszczędzasz?”

promocja i popularyzowanie działań SKO w  Internecie (m.in. Youtube/Facebook/Instagram) oraz aktywność szkoły na blogu prowadzonym  
w ramach TalentowiSKO.pl

Szkoła ponadpodstawowa:

„Inkubator szkolnych biznesów”

Na czym polega konkurs?

Na opracowaniu przez uczestników pomysłu na własny biznes. Oceniane będą:

zawartość merytoryczna i poprawność wszystkich elementów biznesplanu

innowacyjność́ pomysłu i potencjał rozwoju firmy

prezentacja pomysłu na biznes w formule elevator speech, prezentacja multimedialna według konkretnych wytycznych

uzasadnienie, dlaczego projekt zasługuje na nagrodę
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Strona internetowa TalentowiSKO.pl  
- interaktywna skarbnica wiedzy i materiałów promocyjnych

Portal podzielony jest na 5 obszarów kierowanych do:

uczniów szkół podstawowych

uczniów szkół ponadpodstawowych

rodziców

nauczycieli (po zalogowaniu)

Banków Spółdzielczych (po zalogowaniu)

Warto wiedzieć - co wyróżnia TalentowiSKO.pl?

Materiały dla nauczycieli

Szkoły, które wezmą udział w Programie, otrzymają od Banku Spółdzielczego pakiet wygenerowanych loginów i haseł. Dzięki temu szkoła otrzyma 
dostęp do specjalnej zakładki, w której znajdzie:

scenariusze zajęć - gotowe do wdrożenia, wykorzystujące aktywizujące metody pracy i ciekawe propozycje tematyczne - adekwatne do 
poziomów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Scenariusze lekcji są zgodne z podstawą programową

pomoce dydaktyczne (karty pracy dla uczniów)

regulaminy konkursów ogólnopolskich

moduł do założenia wizytówki szkoły w zakładce BlogowiSKO (z wyjaśnieniem, jak ją założyć), pokazującej zaangażowanie szkoły w SKO. To 
również sposób na ogólnopolską promocję szkoły

najważniejsze informacje o Programie

kontakt do organizatorów

Atrakcyjna forma dla uczniów i rodziców

Grafika strony, nazwy zakładek i narzędzia uwzględniają zainteresowania dzieci i młodzieży, co sprzyja ich zaangażowaniu, a także spotka się 
zapewne z uznaniem rodziców.

Zapytaj swój Bank 
Spółdzielczy
o dostęp do panelu
dla nauczycieli
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Informacje merytoryczne przedstawione są z wykorzystaniem animacji, infografik, zaczepnych tytułów i ciekawych form graficznych - dostosowanych 
do poszczególnych grup wiekowych. Zastosowanie sekcji pt. BlogowiSKO, nie tylko sprzyja dzieleniu się swoimi dokonaniami, kreatywnością, ale 
odpowiada na aktualny trend - pisania blogów i wykorzystuje powszechnie stosowane przez dzieci i młodzież media internetowe.

Jakie informacje uczniowie znajdą w poszczególnych sekcjach?

WiadomościSKO – najważniejsze informacje
o Programie i konkursach

Treść wszystkich informacji
dostosowana jest do grupy wiekowej

BlogowiSKO – sekcja, w której szkoły mogą 
promować swoją aktywność w ramach 
Programu

OsobistościSKO – opisy osób, które dokonały 
przełomowych osiągnięć, odkryć. Postaci, które 
mogą być dla uczniów inspiracją

OpowieściSKO – sekcja poświęcona finansom,  
tu uczniowie znajdą odpowiedź na pytania
– skąd się wzięły pieniądze, czemu służą  
i dlaczego ważne jest umiejętne zarządzanie 
budżetem domowym




