ZASADY PRZEPROWADZENIA TESTU SKO W RAMACH
„KONKURSU SKO DLA SZKÓŁ I NAUCZYCIELI” („Zasady”)
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Test SKO („Test”) organizowany jest w celu zmierzenia poziomu edukacji
ekonomicznej w praktyce w danej szkole, jako jednego z kryteriów branych pod
uwagę w „Konkursie SKO dla Szkół i Nauczycieli” („Konkurs”).
2. Warunki Konkursu określone są w Regulaminie Konkursu SKO dla Szkół i
Nauczycieli („Regulamin”), dostępnym pod adresem https://www.pkobp.pl/klienciindywidualni/dla-dzieci/sko-szkolne-kasy-oszczednosci/. Pojęcia użyte w niniejszych
Zasadach, o ile nie są zdefiniowane w Zasadach, zostały zdefiniowane w
Regulaminie.
3. Organizator Konkursu zlecił wykonywanie poszczególnych czynności technicznych
związanych z przeprowadzeniem Testu w formie elektronicznej podmiotowi
trzeciemu.

Termin udostępnienia Testu
§ 2.
Planowany termin udostępnienia testu to 10 maja 2022 r.

Uczestnicy
§ 3.
W Teście mogą wziąć udział dzieci, które na dzień rozpoczęcia Testu nie ukończyły
13. roku życia, o ile ich szkoła uczestniczy w programie SKO PKO Banku Polskiego
S.A.
Formuła Testu i zasady zaliczenia
§ 4.
1. Uczestnik Testu może go rozwiązać na jeden z dwóch sposobów:
1) elektroniczny, poprzez stronę www.pkobp.pl/test-sko/ ,
2) papierowy, na karcie przekazanej przez Nauczyciela-Opiekuna SKO
uczestnikom, którzy zadeklarowali wcześniej taką formę rozwiązywania Testu,
najwcześniej w dniu rozpoczęcia Testu. W tym przypadku uczeń deklaruje taki
zamiar Nauczycielowi najpóźniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem Testu,
aby umożliwić mu dystrybucję kart lub przygotowanie się do przeprowadzenia
Testu w szkole.
2. Test składa się z 10 pytań. Tylko 1 z odpowiedzi podanych przy każdym z pytań
jest poprawna. Zaliczenie Testu wymaga udzielenia poprawnej odpowiedzi na
minimum 7 z 10 pytań.

3. Pytania testowe dostosowane są do wieku i percepcji uczestników (wersje Testu
dla klas 0-2, 3-4, 5-6; dzieci młodsze z danej szkoły oraz dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi rozwiązują test dla klas 0-2).
4. Zakres zagadnień, które obejmuje Test, określony jest w sylabusie dostępnym
pod adresem https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/dla-dzieci/sko-szkolnekasy-oszczednosci/ .
5. Przekazanie wyników:
1) w przypadku uczestników rozwiązujących Test w formie elektronicznej na
dedykowanej do tego stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, po jego
wykonaniu należy okazać Nauczycielowi-Opiekunowi SKO dyplom, który
dostępny będzie do pobrania po pozytywnym zakończeniu testu – dyplom
można okazać w formie elektronicznej (np. przesyłając plik, skan, zrzut ekranu)
lub osobiście,
2) w przypadku uczestników wykonujących Test w wersji papierowej, po
wypełnieniu karty z Testem należy ją przekazać Nauczycielowi-Opiekunowi SKO
w formie elektronicznej (np. przesłanie mailem skanu) lub osobiście,
3) istnieje możliwość wielokrotnego podejścia do rozwiązywania Testu
w terminie jego udostępnienia, aż do uzyskania przez danego uczestnika Testu
pozytywnego wyniku.
6. Do wyniku szkoły brana jest pod uwagę jedynie liczba uczestników, którzy zaliczyli
Test z wynikiem pozytywnym. Jeden uczeń może przekazać maksymalnie jeden
wynik pozytywny Testu Nauczycielowi-Opiekunowi SKO.
7. Do wyniku szkoły brana jest pod uwagę liczba testów wykonana w terminie
miesiąca od daty udostepnienia testu.
8. Informacje, o których mowa w ust. 6, podaje Nauczyciel-Opiekun SKO na karcie
zgłoszeniowej do Konkursu SKO.
9. Organizator, w trakcie trwania Testu, może dokonywać weryfikacji zgodności
realizacji Testu z Zasadami.
10. W przypadku, gdy Organizator będzie miał podejrzenie naruszenia Zasad przez
uczestników Testu może podjąć decyzję o anulowaniu wyników Testu.
Odpowiedzialność
§ 5.
Uczestnik Testu przez fakt udziału w Teście potwierdza, że spełnia warunki
określone w treści Zasad.
Postanowienia końcowe
§ 6.
Wszelkie pytania dotyczące zagadnień związanych z Testem SKO należy kierować
na adres: sko@pkobp.pl.

