
Poznaj moc  
blogowania z SKo



WEJDŹ NA STRONĘ www.sko.edu.pl
Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najbardziej rozpoznawalny w Polsce program edukacji finansowej.

* Od kwoty naliczonych odsetek jest pobierany podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Szczegółowe informacje, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych oraz informacje dotyczące kont dla szkoły  
i rady rodziców, są dostępne w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz na stronie www.pkobp.pl.

POZNAJ MOC
OSZCZĘDZANIA W SKO
•  co trzecia szkoła podstawowa w Polsce  

uczestniczy w programie SKO
•  ponad 150 000 dzieci założyło już konto  

w serwisie internetowym SKO www.sko.pkobp.pl
•  atrakcyjne oprocentowanie środków na SKO Koncie  

dla Ucznia – szczegóły na www.pkobp.pl/sko*
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CZyM Są SZKOlNE BlOgI?

Szkolneblogi.pl to serwis internetowy o charakterze edukacyjnym stworzony 
przez PKo bank Polski z myślą o szkołach uczestniczących w programie SKo.

Dzięki SKO każda ze szkół ma możliwość stworzenia autorskiego bloga,  
na którym może przedstawiać internautom swoje działania w zakresie  
m.in. edukacji ekonomicznej i rozwoju SKO.

SzkolneBlogi.pl to miejsce w sieci przyjazne idei oszczędzania – szkoły zyskują 
niepowtarzalną szansę promocji swoich działań i osiągnięć edukacyjnych,  
wspólnie uczą się i wymieniają doświadczeniami z zakresu edukacji finansowej.

Ponadto co miesiąc szkoły rywalizują o tytuł „SKO Blog Miesiąca” w konkursie, 
w którym cenne nagrody funduje PKO Bank Polski.

Celem serwisu jest inicjowanie i popularyzacja działań związanych z oszczędzaniem 
i racjonalnym gospodarowaniem surowcami. Platforma daje unikalną możliwość 
zaangażowania się w życie placówek szkolnych na terenie całej Polski.
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Na następnych stronach naszego miniprzewodnika dowiesz się, jak dołączyć do 
blogowej społeczności SKO oraz jakie korzyści z blogowania może odnieść Twoja 
szkoła.

CAŁA POlSKA BlOgUJE!

ogromna popularność Szkolnych blogów, które integrują całe lokalne 
społeczności, oraz wielu innych inicjatyw zrodzonych dzięki programowi SKo 
dowodzi, że nie ma trudnych tematów, są tylko źle „opakowane”.

Finanse, gospodarka, oszczędzanie wielu osobom kojarzą się jako dziedziny 
hermetyczne, wymagające specjalistycznej wiedzy. Tymczasem w różne konkursy 
czy lokalne inicjatywy angażują się już najmłodsi uczniowie, wykazując się przy tym 
nadzwyczajną przedsiębiorczością, umiejętnością współpracy, zaangażowaniem  
w ważne dla szkoły i najbliższego otoczenia projekty.

Często dotyczą one nie tylko finansów (np. oszczędzanie na klasową wycieczkę), ale 
także działań na rzecz ochrony środowiska, niesienia pomocy potrzebującym czy 
promocji zdrowego odżywiania. SzkolneBlogi.pl to kopalnia pomysłów na to, jak zarobić 
na zbiórce surowców wtórnych, napisać bajkę o oszczędzaniu bądź wykazać się 
przedsiębiorczością na szkolnej dyskotece.

Setki szkół z całej Polski już zdecydowało się założyć swojego bloga na platformie 
Szkolneblogi.pl!
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DlACZEgO WARTO BlOgOWAĆ?

•  Własny blog to dla szkoły niepowtarzalna szansa promocji swoich osiągnięć  
związanych z SKO w internecie, gdzie przeczytać o nich mogą tysiące internautów.

•  Dzięki blogom uczniowie zyskują codzienny dostęp do wiedzy z dziedziny finansów 
podanej w ciekawy i przystępny sposób.

•  SzkolneBlogi.pl pobudzają w uczniach inicjatywę, pomysłowość i przedsiębiorczość. 
Dzieci uczą się także pracy w grupie, systematyczności i planowania.

•  Wspólne przedsięwzięcia oraz udział w „życiu” bloga szkoły integruje nie tylko  
społeczność szkolną, ale także lokalną.

•  Aktywność na platformie SzkolneBlogi.pl jest oceniania także w Konkursie dla SKO  
i Konkursie dla Opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w których co roku 
nagradzamy kilkaset szkół i kilkuset nauczycieli z całej Polski.

• Możliwość zdobycia cennych nagród w konkursie „SKO Blog Miesiąca”.

• Prowadzenie bloga to świetna zabawa!
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co miesiąc, od października do czerwca, szkoły rywalizują o tytuł „SKo blog 
miesiąca” w konkursie, w którym cenne nagrody funduje PKo bank Polski.

W każdym miesiącu wygrywają trzy blogi, które w najciekawszy sposób zaprezentują 
swoją miesięczną aktywność w programie SKO. Dodatkowo 3 szkoły mogą otrzymać 
wyróżnienie.

O wyniku rywalizacji decydują zarówno internauci – poprzez oddawanie głosów na 
swoje ulubione blogi, jak i specjalnie w tym celu powołana Komisja Konkursowa, która 
na podstawie dostępnego na stronie rankingu internautów ocenia 10 szkół, które 
uplasowały się w nim najwyżej.

• sprzęt elektroniczny, 
• bony podarunkowe dla nauczycieli, 
• zestawy upominków dla uczniów.

Regulamin konkursu 
dostępny jest na stronie 
www.szkolneblogi.pl 
w zakładce „Konkurs”.

NAgRODAMI W KONKURSIE Są:

KONKURS „SKO BlOg MIESIąCA”
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założenie bloga jest łatwiejsze, niż ci się wydaje! wystarczy, że jesteś 
nauczycielem pełniącym funkcję opiekuna SKo w danej szkole.

Aby stworzyć blog szkoły, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny (dostępny na 
www.szkolneblogi.pl), następnie poczekać na weryfikację zgłoszenia i link aktywacyjny, 
który uaktywni w systemie zakładkę „mój blog”.

Szczegółowe instrukcje dotyczące zakładania i prowadzenia blogów znajdują się 
na stronie www.szkolneblogi.pl w zakładce „jak założyć bloga”.

JAK ZAŁOŻyĆ BlOg? TO ŁATWE!
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JAK PISAĆ BlOg?

blog to opowieść o rzeczach zwykłych i niezwykłych, codziennych 
i niecodziennych. To rozmowa z czytelnikiem prowadzona w specyficzny sposób. 
nie jest pismem urzędowym, szkolnym wypracowaniem czy traktatem 
filozoficznym. blog odzwierciedla osobowość prowadzącego lub cechy 
społeczności, której dotyczy.

Aby internauci chętnie odwiedzali Wasz blog, najlepiej wypracować własny rytm 
pisania, np. w poniedziałek na wesoło, w środę raport wydarzeń ze szkoły,  
a w piątek „zdjęcie tygodnia”. Przyzwyczajamy w ten sposób swoich czytelników  
do regularnego odwiedzania bloga. 

liczy się „pierwsze wrażenie”, dlatego postarajcie 
się, żeby blog był przejrzysty. Publikowane posty  
muszą być czytelne. Szata graficzna powinna być  
przyjazna czytelnikowi – nie może go zniechęcać  
ani utrudniać odbioru treści.

Platforma Szkolneblogi.pl pozwala  
na personalizację strony każdego bloga, 
na przykład poprzez zmianę kolorystyki  
czy kroju czcionki. Dzięki temu blog może  
stać się bardziej rozpoznawalny.
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JAK PROMOWAĆ SWÓJ BlOg?

aby ułatwić wam „reklamowanie się” w sieci, przygotowaliśmy specjalnie 
zaprojektowane dla użytkowników platformy Szkolneblogi.pl banery internetowe, 
których zadaniem jest zwiększanie popularności waszych blogów.

Odpowiedź jest bardzo prosta. Baner to nic innego jak obrazek (statyczny lub 
animowany) służący do zareklamowania produktu lub witryny w internecie. 
W realnym świecie ich odpowiednikami są plakaty i tablice reklamowe.  
Pojawiająca się na nich treść ma zachęcić innych użytkowników sieci,  
aby zajrzeli na wskazaną przez nas witrynę.

Dobry baner szybko przyciąga uwagę internauty. Odpowiednim miejscem na jego 
opublikowanie jest na przykład oficjalna strona szkoły lub inne serwisy, z którymi 
współpracujecie. Klikając w baner, internauta przenosi się bezpośrednio na blog 
Waszej szkoły w serwisie SzkolneBlogi.pl.

PROSTE, PRAWDA?
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CIEKAWOSTKI

•  Pierwszy wpis na platformie SzkolneBlogi.pl 
powstał 28 stycznia 2011 roku.

•  Liczba szkół, które prowadzą swoje blogi  
na platformie SzkolneBlogi.pl, wzrosła w ciągu  
roku szkolnego 2012/2013 ponad dwukrotnie!

 
•  Konkurs „SKO Blog Miesiąca” organizowany jest 

od 2011 roku – od tego czasu PKO Bank Polski 
w okresie od października do czerwca co miesiąc 
rozdaje aż 3 laptopy!

•  W roku szkolnym 2012/2013 laptopy  
w konkursie „SKO Blog Miesiąca” otrzymało  
27 szkół, w tym samym czasie przyznano także  
tyle samo wyróżnień.

•  Ponad 1100 – rekord komentarzy zamieszczonych 
tylko w ciągu jednego dnia przez użytkowników 
platformy SzkolneBlogi.pl.

NIE CZEKAJ!
już dziś załóż bloga swojej szkoły na www.szkolneblogi.pl
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