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TalentowiSKO – talenty dodajemy, mnożymy, potęgujemy 
 
Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. 
Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.  
Programem objęci są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w całej Polsce. 

 PRASA /Pytania i odpowiedzi/ 

 

1. Czym jest TalentowiSKO?  

TalentowiSKO to program Banków Spółdzielczych, 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. 

 

2. Kto jest organizatorem Programu TalentowiSKO?  

Organizatorem Programu TalentowiSKO są Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i Bank BPS. 

 

3. Czy udział w Programie TalentowiSKO jest bezpłatny?  

Tak. Udział szkół i uczniów w Programie jest bezpłatny. 

 

4. Kiedy rozpoczął się Program TalentowiSKO i ile będzie trwał?  

Programu TalentowiSKO rozpoczął się we wrześniu 2013 r. W założeniu jest inicjatywą 
wieloletnią.  

 

5. Do kogo adresowany jest Program TalentowiSKO?  

Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej 
Polsce.  

 

6. W jaki sposób Program jest realizowany?  

Program jest realizowany w oparciu o współpracę szkół i Banków Spółdzielczych. Szkoły po 
zgłoszeniu chęci udziału w Programie, otrzymają od Banków Spółdzielczych wszystkie 
informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia Programu. W przypadku, gdy szkoła 
do tej pory nie współpracowała z Bankiem Spółdzielczym w ramach SKO, a chce wziąć udział 
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w Programie TalentowiSKO, powinna zgłosić się do najbliższego Banku Spółdzielczego z 
Grupy BPS. Natomiast szkoły, które prowadziły już SKO, mogą zapytać o możliwość 
dołączenia do Programu pracownika Banku Spółdzielczego, z którym do tej pory 
współpracowały. W ramach Programu realizowane będą lekcje w szkołach i bankach oraz 
konkursy dla uczniów. 

 

7. Dlaczego Bank Spółdzielczy realizuje taki Program?  

Właściwa edukacja finansowa jest podstawą rozwoju każdego człowieka. 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. 

 
 


