
                                                                                                                   
                       

               Załącznik do Uchwały Nr 4)O)2007 Zarządu  
Warmińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 26.09.2007r. 
 

REGULAMIN  MI ĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU  
DLA  SZKOLNYCH  KAS  OSZCZ ĘDNOŚCI  

POD  PATRONATEM 
WARMI ŃSKIEGO  BANKU  SPÓŁDZIELCZEGO 

                
 
Organizator konkursu 

§ 1. 
Organizatorem międzyszkolnego konkursu, zwanego dalej „konkursem” jest Warmiński Bank 
Spółdzielczy, zwany dalej „WBS”.  

 
Cele konkursu 

§ 2. 

Celem konkursu jest popularyzacja idei i praktyki oszczędzania wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza 
w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, poprzez stosowanie różnych 
form pogłębiania więzi środowisk szkolnych z WBS, a zwłaszcza : 

1) propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO, 
2) upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, 
3) popularyzowanie wiedzy o działalności WBS, 
4) pozyskiwanie uczniów jako przyszłych klientów WBS. 
 
Czas trwania konkursu 

§ 3. 
Konkurs trwa od 1 czerwca poprzedniego roku do 15 maja następnego roku. 

 
Uczestnicy konkursu 

§ 4. 
W konkursie mogą brać udział Szkolne Kasy Oszczędności (SKO) działające pod patronatem WBS. 
 
Zasady konkursu 

§ 5.  
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do WBS, w terminie do 20 maja danego roku,  
sprawozdania z działalności SKO w okresie od dnia 1 czerwca roku poprzedniego do 15 maja danego 
(bieżącego) roku. Wzór sprawozdania stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. 
SKO mogą dołączyć także materiały ilustrujące działalność SKO w okresie trwania konkursu (np. 
kronikę, zdjęcia, dokumentację z zorganizowanych przedsięwzięć popularyzujących oszczędzanie i 
WBS). 

§ 6. 
1.  Ocenie podlegać będą następujące wyniki działalności SKO : 

1) liczba uczniów członków SKO w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkole, w dniu 
zakończenia konkursu, tj. w dniu 15 maja danego roku, 

2) suma wkładów zgromadzonych przez członków SKO w dniu zakończenia konkursu, 
3) średnia kwota wkładu na jednego członka SKO,   
4) liczba członków SKO biorących udział w cyklicznych konkursach organizowanych przez 

WBS, w stosunku do ogólnej liczby członków SKO, 
5) ilość przedsięwzięć popularyzujących oszczędzanie i WBS, organizowanych przez Opiekuna 

SKO, np. : 
a) międzyklasowe współzawodnictwo o zasięgu ogólnoszkolnym w zakresie działalności 

SKO,  
b) impreza lub konkurs wiedzy o zasięgu ogólnoszkolnym na temat oszczędzania w SKO lub 

w WBS,  



                                                                                                                   
c) wystawy na temat oszczędzania w SKO i WBS, 
d) przeprowadzenie quizu o charakterze ogólnoszkolnym, w szczególności na temat wiedzy 

o : historii spółdzielczości (polskiej i zagranicznej), spółdzielczości bankowej, WBS czy 
pieniądzu, 

e) uzyskiwanie oszczędności ze zbierania i sprzedaży surowców wtórnych, 
6) odsetek członków SKO biorących udział w przedsięwzięciach, o których mowa w pkt 5), 
7) prowadzenie kroniki działalności SKO. 

2.  Za poszczególne wyniki działalności SKO przyznawane będą punkty, w poniższy sposób :  
1) w odniesieniu do ust. 1 pkt 1) i  4), Komisja przyznaje punkty w kolejności od najniższego do 

najwyższego udziału procentowego, przy czym SKO z najniższym udziałem otrzymuje 1 pkt., 
kolejna 2 pkt., 3 pkt. itd., 

2) w odniesieniu do ust. 1 pkt 2, Komisja przyznaje punkty w kolejności od najniższej do 
najwyższej sumy wkładów zgromadzonych przez członków SKO, przy czym SKO z najniższą  
sumą wkładów otrzymuje 1 pkt., kolejna 2 pkt., 3 pkt. itd., 

3) w odniesieniu do ust. 1 pkt 3, Komisja przyznaje punkty w kolejności od najniższej do 
najwyższej średniej kwoty wkładu na jednego członka SKO, przy czym SKO z najniższą  
kwotą wkładu otrzymuje 1 pkt., kolejna 2 pkt., 3 pkt. itd., 

4) w odniesieniu do ust. 1 pkt 5), Komisja bierze pod uwagę ilość zorganizowanych 
przedsięwzięć (imprez, quizów itp.) w czasie trwania konkursu i przyznaje punkty w 
kolejności od największej do najniższej ilości przedsięwzięć popularyzujących oszczędzanie i 
WBS, przy czym SKO z najniższą ilością zorganizowanych przedsięwzięć (imprez, quizów 
itp.) otrzymuje 1 pkt., kolejne 2 pkt., 3 pkt. itd., 

5) w odniesieniu do ust. 1 pkt 6), Komisja przyznaje punkty w kolejności od najniższego do 
najwyższego udziału procentowego (wyliczonego dla wszystkich zorganizowanych 
przedsięwzięć), przy czym SKO z najniższym udziałem otrzymuje 1 pkt., kolejna 2 pkt., 3 pkt. 
itd., 

6) w odniesieniu do ust. 1 pkt 7), dla SKO prowadzących kronikę Komisja przyznaje od 1 pkt. do 
3 pkt, w zależności od oceny jakości kroniki (zawartość i wykonanie). 

§ 7. 
1.  O kolejności miejsc zajętych przez SKO uczestniczące w konkursie decyduje suma punktów 

uzyskanych za wyniki działalności (zadania konkursowe) wymienione w § 6, przy czym I miejsce 
otrzymuje SKO z największą liczbą punktów. 

2.  W przypadku wyniku równorzędnego, Komisja ma prawo do przyjęcia dodatkowego kryterium, 
na podstawie którego jednoznacznie zostanie wyłoniony zwycięzca.  

 
Podsumowanie konkursu  

§ 8. 
1. Rozstrzygnięcie konkursu odbywać się będzie do 31 maja każdego roku.  
2. Zarząd WBS do dnia 15 maja powoła Komisję konkursową złożoną z  5 członków, w tym 3 

członków z prawem głosu spośród Pracowników WBS i 2 obserwatorów bez prawa głosu, 
spośród losowo wybranych Opiekunów SKO. 

3.    Do podstawowych zadań Komisji konkursowej należą : 
1) analiza sprawozdań i materiałów złożonych przez SKO wraz z przyznaniem określonej 

niniejszym Regulaminem liczby punktów, a następnie wyłonienie 3 SKO z najwyższą liczbą  
punktów,  

2) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej. 
 4.   O wynikach Konkursu, WBS powiadomi Opiekunów SKO pisemnie w terminie do dnia 5 

czerwca. 
§ 9. 

1. SKO, które zajęły I, II i III miejsce w Konkursie oraz ich Opiekunowie otrzymają nagrody 
rzeczowe lub pieniężne, ufundowane przez WBS. 

2. O rodzaju i wysokości nagród decyduje Zarząd WBS najpóźniej do dnia 15 maja każdego roku. 
§ 10. 

Nagrody zostaną przekazane Opiekunom SKO na spotkaniu podsumowującym działalność SKO za 
poprzedni okres w terminie do 15 czerwca.                                                                                    


