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Szkolne Kasy Oszczędnościowe
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Serwis Szkolnych Akcji Oszczędzania i Aplikacja

1. Elementem systemu jest oprogramowanie dla opiekunów klasowych i administratorów szkolnych, które

umożliwia prowadzenie elektronicznej ewidencji.

2. Aplikacja pozwala rejestrować wpłaty i wypłaty, przeglądać informacje o saldach i informacje historyczne,

wysyłać uczniom komunikaty indywidualnie oraz grupowo, monitorować aktualne wyniki oszczędzania

poszczególnych klas oraz wynik szkolnego rankingu.

3. Aplikacja dla nauczycieli pozwoli ustandaryzować prowadzoną w szkole dokumentację szkolnych akcji

oszczędzania oraz zastąpić jej wersję papierową nowoczesną i wygodną formą elektroniczną.



3

Serwis Szkolnych Akcji Oszczędzania i Aplikacja



4
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4. Aplikacja Nicolaus Junior w najnowszej wersji pozwala uczniom obsługiwać szkolne akcje

oszczędzania, znane pod różnymi nazwami np. SKO. Aplikacja jest dostępna dla systemu

Android na stronie sklepu Google Play, dla systemu iOS na stronie AppStore. Należy ją

pobrać, zainstalować, a następnie założyć profil, by po zalogowaniu móc zarządzać

zebranymi środkami;

5. Dzięki aplikacji dla najmłodszych każde dziecko ma teraz szansę wkroczyć w świat

bankowości, aby w formie zabawy pod kontrolą rodzica, odkrywać związek ekonomii

z życiem codziennym. Jest to nauka oszczędzania i zarządzania gromadzonymi

pieniędzmi poprzez zabawę. Pomaga uczyć odpowiedzialności i systematyczności,

wprowadza w świat cyfrowej bankowości;

6. Jeśli rodzic nie jest klientem Nicolaus Banku, a dziecko należy do SKO w swojej szkole, ma

aktywny tylko kafelek SKO.
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Założenia mobilnej obsługi SKO

Nauka nowoczesnego oszczędzania oraz bezpiecznego korzystania 
z bankowości elektronicznej;

Dostarczenie aplikacji dla nauczycieli i administratorów szkolnej akcji 
oszczędzania;

Dostarczenie aplikacji mobilnej dla uczniów oszczędzających 
w szkolnych kasach oszczędności;

Dostarczenie aplikacji dla najpopularniejszych platform (Android, iOS);

Integracja obsługi szkolnej akcji oszczędzania z aplikacją Nicolaus Junior;

Współdzielenie aplikacji (możliwość obsługi rachunków wielu uczniów na 
jednym urządzeniu za pomocą profili).
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Korzyści Opiekuna szkolnego i korzyści dla szkoły

Możliwość prowadzenia 
elektronicznej dokumentacji
(zastąpienie dokumentacji 
papierowej)

Natychmiastowy dostęp 
szkolnego Opiekuna do 
ewidencji klas oraz uczniów

Natychmiastowy dostęp 
nauczyciela do informacji 
o saldach

Możliwość natychmiastowego 
rejestrowania wpłat i wypłat 
dokonywanych przez uczniów

Możliwość wysyłania 
komunikatów do nauczycieli 
przez szkolnego administratora

Możliwość wysyłania 
komunikatów tekstowych do 
klas lub poszczególnych 
uczniów

Wgląd w aktualne wyniki 
oszczędzania i wynik szkolnego 
rankingu,

Możliwość prowadzenia ewidencji 
uczniów nie posiadających 
aplikacji mobilnej obsługującej 
szkolną akcję oszczędzania
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Profesjonalne narzędzia do prowadzenia zajęć SKO, a dzięki aplikacji Nicolaus Junior oszczędzanie w SKO 
będzie znacznie prostsze i przede wszystkie atrakcyjne dla najmłodszych. 

Aplikacja Nicolaus Junior, to nie tylko SKO!

Przygotowane zostały materiały, które ułatwią proces aktywacji i korzystania z udostępnionych 
funkcjonalności. Wszystko jest udostępnione na stronie www.nicolausbank.pl

http://www.nicolausbank.pl/
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Korzyści z udziału w SKO 

Skorzystaj z narzędzi Nicolaus Banku na zajęciach SKO w Twojej szkole.

W ofercie naszego banku pojawiła się nowość – konto Nicolaus Junior skierowane do dzieci w wieku 7 – 13 lat.

Chcemy uczyć młodych ludzi świadomego oszczędzania i korzystania z banku na co dzień, dlatego
przygotowaliśmy pakiet pomysłów, z którego może skorzystać Twoja szkoła:

1. Wsparcie szkoły przez pracowników Nicolaus Banku;

2. Lekcje i prezentacje multimedialne o tematyce finansowej;

3. Nagrody za udział w konkursach i aktywne oszczędzanie.

4. Stronę www dedykowaną dla młodych: nicolausjunior.pl


