NYILATKOZAT
a Pénziránytű-BankVelem programban való részvételről, az iskolahálózati feltételek
elfogadásáról
Oktatási intézmény adatai
Oktatási intézmény neve:
Címe:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Intézményvezető neve:
Intézményvezető e-mail címe:
Intézményvezető telefonszáma:
Intézmény OM azonosítója:
Intézmény feladatellátási hely azonosítója:
Intézmény tanulói létszáma:
Pénziránytű-BankVelem kapcsolattartó tanár neve:
Pénziránytű-BankVelem kapcsolattartó tanár email címe:
Pénziránytű-BankVelem
kapcsolattartó
tanár
telefonszáma:
(kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!)
továbbiakban, mint „Oktatási intézmény”
A fent megnevezett oktatási intézmény nevében, annak kapcsolattartójaként, a
nyilatkozat aláírásával vállalom, hogy az Oktatási intézmény részt vesz a PénziránytűBankVelem Programban.
Nyilatkozom, hogy az iskolahálózati tagság feltételeit megismertem és vállalom.
Elfogadom, hogy jelen nyilatkozat nem eredményez semmilyen kötelezettséget a
Pénziránytű Alapítvány és a Pontvelem Nonprofit Kft számára. A Pénziránytű
Alapítvánnyal és a Pontvelem Nonprofit Kft.-vel szemben, jelen nyilatkozattal
kapcsolatban a jogi út kizárt.
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NYILATKOZAT
a Pénziránytű-BankVelem programban való részvételről, az iskolahálózati feltételek
elfogadásáról
A Pénziránytű Alapítvány és a PontVelem Nonprofit Kft közös, ingyenes programjának
alapvető célja a pénzügyi nevelés támogatása az általános iskolai tanulók, illetve
tanáraik körében, a Pénziránytű-BankVelem Program keretében, iskolahálózati
keretek között.
Pénziránytű-BankVelem Program iskolahálózati tagság feltételei:


a regisztráló oktatási intézmény kijelöl egy fő BankVelem kapcsolattartót, aki
az intézmény dolgozója (tanár, igazgatóhelyettes, igazgató), aki a regisztráció
során és azután az intézményt képviseli,



az oktatási intézmény vállalja, hogy legalább könyvári példányokkal
elérhetővé teszi a diákok számára a Küldetések a pénz világában c.
tankönyvet és munkafüzetet (az iskolahálózati tagoknak évente lehetősége
nyílik ingyenes rendelésre a Pénziránytű alapítványtól),



az oktatási intézmény tanórai vagy szakkör keretei között alkalmazza a
Küldetések a pénz világában c. tankönyvet és munkafüzetet.



a kapcsolattartó tanár a www.bankvelem.hu oldalon tájékozódik a program
működéséről, aktualitásairól, segít a diákoknak a regisztrációban, tájékoztatja
a szülőket (szülői értekezleten), és a diákokat a program nyújtotta
lehetőségekről (BankVelem Utazó Iskola Program, JátékBank, Pénzügyi
hősképző, PontBank, PontBolt)



a kapcsolattartó az oktatási intézmény nevében csapatot indít a minden
évben megrendezésre kerülő, rangos BankVelem PénzOkos Kupán,



a kapcsolattartó évente kétszer (online kérdőíves formában) beszámol a
tapasztalatokról, információkat nyújt az alábbiak szerint:
o

Hány fő, milyen életkorú, nemű diákok, milyen keretek között tanultak a
könyvből?

o

Mi a véleménye a diákoknak a témáról, tankönyvről, a feladatok
érdekességéről, nehézségéről?

o

Hogyan fogadták a szülők a programot?

o

A programmal, tankönyvvel és a pénzügyi oktatással kapcsolatos
egyéb kérdésekben.
Kelt:_______________________________

Helyszín:_____________________________

Intézményvezető
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kapcsolattartó

