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Wydanie ogólnopolskie

Szanowni Państwo!

Witam Państwa serdecznie w nowym roku szkolnym 2014/2015. 
To już kolejny rok, gdy mamy przyjemność gościć z Ogólnopolskim 
Programem Edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”  
w Państwa szkołach. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie 
równie owocna jak w minionych latach.

Na nowy rok szkolny 2014/2015 przygotowaliśmy bezpłatny 
pakiet materiałów edukacyjnych pomocny w prowadzeniu zajęć 
lekcyjnych na temat prawidłowego postępowania z elektrośmie-
ciami. Proponujemy także nową formę Zeszytu ćwiczeń dla 
ucznia. Jest to wersja interaktywna, która nie tylko uczy postę-
powania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, 
lecz także wprowadza ucznia w świat edukacji interaktywnej. 
Dzięki takiej formie dzieci mają możliwość samodzielnego wykony-
wania zadań i uzyskiwania natychmiastowego wyniku i oceny pracy.

Zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w projekcie 
„Moje miasto bez elektrośmieci”. Na szkoły organizujące zbiórki 
tradycyjnie czekają dodatkowe, bezpłatne materiały edukacyjne 
oraz drobne upominki dla uczniów. Katalog pomocy szkolnych, 
które można bezpłatnie otrzymać w ramach Funduszu Oświatowego, 
przybrał nową formę. Prezentujemy w nim najchętniej zamawiane 
przez Państwa pomoce, a także wprowadziliśmy sporo 
nowości. W tym roku hitem jest nowa tablica interaktywna, którą 
można wymienić tylko za 9000 punktów Funduszu Oświatowego!  

Materiały edukacyjne otrzymają Państwo wkrótce, ale już od pierw-
szych dni nowego roku szkolnego zachęcamy do organizowania zbió-
rek elektrośmieci. Zamawiając odbiór zużytego sprzętu ze szkoły, 
można także zamówić pakiet dodatkowych materiałów edukacyjnych.

Zapraszamy na www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl, gdzie czeka-
ją na Państwa zawsze aktualne informacje o programie.

 
Serdecznie pozdrawiam

 Anna Podsiadło

koordynator Ogólnopolskiego Programu  Edukacyjnego 
„Moje miasto bez elektrośmieci”
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Fundusz Oświatowy szansą dla szkół na bezpłatne pomoce dydaktyczne

Kupony Funduszu Oświatowego – co to takiego?

Fundusz Oświatowy jest elementem Ogólnopol-
skiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez 
elektrośmieci”. Z Funduszu mogą korzystać szko-
ły podstawowe, które aktywnie realizują działa-
nia edukacyjne i uczestniczą w prowadzeniu 
zbiórek elektrośmieci. Za każdy zebrany zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny szkoła otrzymuje 
kupony, które następnie są przeliczane na punkty. 
Kupony można wymienić na bezpłatne pomoce  
dydaktyczne i wyposażenie sal. To niewątpliwie 
wielka szansa dla placówek oświatowych. 

Skąd wziąć elektrośmieci? 

Wystarczy zachęcić uczniów i ich rodziców oraz 
okolicznych mieszkańców, aby oddawali elektro-
śmieci do punktów zbierania stworzonych przez 

ElektroEko lub przynosili je na zbiórki organizowane 
przez szkołę. W ten sposób każdy zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny zasili Fundusz Oświatowy,  
z którego szkoły będą otrzymywały bezpłatne  
pomoce szkolne oraz będą wyposażały sale lekcyjne 
lub gimnastyczne w nowoczesny sprzęt.

Kupony Funduszu Oświatowego to forma środka 
płatniczego Ogólnopolskiego Programu Edukacyj-
nego „Moje miasto bez elektrośmieci”. Wydawane 
są w zamian za oddane elektrośmieci. Za jedną 
sztukę zużytego sprzętu elektrycznego czy elek-
tronicznego określonej wagi przysługuje kupon  
w odpowiednim kolorze.

 

 

Oddając sprzęt, szkoła lub rodzice otrzymują 
kupony! Jeżeli rodzice otrzymają kupony w punk-
cie zbierania, przekazują je szkole. Szkolny koor-
dynator Programu wkleja zebrane kupony do spe-
cjalnej karty i raz na kwartał odsyła na adres:

Ogólnopolski Program Edukacyjny
„Moje miasto bez elektrośmieci”
ul. Locci 18
02-928 Warszawa

Odesłane kupony są przeliczane na punkty. Stan 
punktów można sprawdzać na stronie internetowej 
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl. Punkty 
są widoczne po zalogowaniu się do profilu szkoły. 

Kupony można otrzymać wyłącznie w punktach 
zbierania elektrośmieci stworzonych przez  
ElektroEko lub podczas odbioru elektrośmieci bez-
pośrednio ze szkoły, przez operatora ElektroEko.
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Fundusz Oświatowy zapewnia szkole:

 3 bezpłatne pomoce dydaktyczne,
 3 nowoczesne wyposażenie sal,
 3 darmową dostawę do szkoły,
 3 kompleksowy serwis zamówionych pomocy.

Karty do wklejania kuponów
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Pomysłów na organizowanie zbiórek elektrośmieci 
jest tyle, ile szkół w programie :-). Otrzymujemy 
od Państwa relacje, w których widać ogromne  
zaangażowanie i bardzo ciekawe rozwiązania. Dzisiaj 
przedstawiamy relację z przeprowadzenia zbiórki 
przez Szkołę Podstawową nr 82 w Krakowie.

Szkoła samodzielnie promowała zbiórkę:

• zamieszczając informację na stronie internetowej 
szkoły www.sp82krakow.pl,

• na tablicy informacyjnej szkoły pojawiły się 
plakaty programowe,

• w „Głosie Nowohuckim” 7 marca 2014 r. pojawił 
się artykuł zachęcający do wzięcia udziału 
w zbiórce.

Jakie były efekty? Proszę zobaczyć!

Dziękujemy Pani Katarzynie Gałek-Żmudzkiej, szkolnemu koordynatorowi programu „Moje miasto  
bez elektrośmieci”, za udostępnienie relacji z aktywności szkoły w ramach programu.
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Wzorowe zaangażowanie!

• 1401 kg zebranych elektrośmieci
• Projektor za punkty Funduszu Oświatowego
• Kolorowe pufy za punkty Funduszu Oświatowego

Wyniki zbiórki:
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...Jak zorganizować zbiórkę elektrośmieci – poradnik

Zbiórka elektrośmieci to nie jest aż tak straszne 
zadanie, jak może nam się wydawać. Może ją prze-
prowadzić każda szkoła, bez wzlędu na to, jakim 
terenem dysponuje.

Warto jednak pamiętać o kilku istotnych zasadach:

• Zbiórkę należy zaplanować odpowiednio 
wcześniej, najlepiej 4 tygodnie przed ter-
minem odbioru elektrośmieci;

• Należy od razu zamówić termin odbioru poprzez 
formularz dostępny na stronie www.moje-
miasto-bez-elektrosmieci.pl. 
Operator ElektroEko przyjedzie do Państwa  
w wyznaczonym dniu i ustalonej godzinie. Nie 
należy się obawiać, że zostaną Państwo z ze-
branymi elektrośmieciami;

• Zamawiając odbiór elektrośmieci, warto  
też zamówić pakiet dodatkowych materia-
łów, które pomogą nagłośnić akcję (ulotki dla 
rodziców i plakaty) oraz wynagrodzić wysiłek 
dzieci (plany lekcji i naklejki);

• Jeżeli szkoła ma własną stronę internetową, 
to także jest to doskonałe miejsce do zamiesz-
czenia informacji o planowanej zbiórce. 
Należy także pamiętać o lokalnych mediach, 
które skutecznie zachęcą mieszkańców do odda-
wania elektrośmieci na rzecz Państwa szkoły;

• Gromadząc elektrośmieci, je należy wpisy-
wać w formularzu „Zlecenie odbioru ZSEE”, 
który jest dostępny na stronie www.moje-
miasto-bez-elektrosmieci.pl w Strefie dla 
szkół po zalogowaniu;

• W dniu odbioru należy przedstawić operatoro-
wi do podpisu wypełnione Zlecenie odbioru 
ZSEE jako potwierdzenie odbioru, co stanowi 
podstawę do wydania właściwej liczby kuponów;

• Uwaga! Zebrane elektrośmieci należy wydać 
jedynie operatorowi ElektroEko, którego 
nazwa jest wymieniona w e-mailu potwierdza-
jącym termin odbioru elektrośmieci.

Kupony Funduszu Oświatowego zostaną wysłane do 
szkoły przez Operatora, który odebrał ZSEE, w termi-
nie 7 dni roboczych od daty odbioru sprzętu.

Nasi konsultanci zawsze służą pomocą i odpowie-
dzą na wszelkie pytania. Dostępni są od ponie-
działku do piątku w godzinach 9:00-16:00 pod 
numerem infolinii 509 856 509.

Zobaczmy, jak szkoły sobie radzą:

Szkoła Podstawowa nr 32 w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach

Szkoła Podstawowa w Bielsku-Białej

Szkoła Podstawowa w Małdytach
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Jak zorganizować zbiórkę elektrośmieci

Zamówienie odbioru elektrośmieci 
zajmuje dosłownie 5 minut.

• Wystarczy wejść na stronę inter-
netową programu www.moje-
miasto-bez-elektrosmieci.pl  
i zalogować się do profilu szkoły.

lOgOWaNIE

• Po zalogowaniu się należy kliknąć „Zamów  
odbiór elektrośmieci”, a następnie wybrać 
„Zamówienie odbioru – zbiórka elektrośmieci 
w szkole”.

• W formularzu po wpisaniu numeru NIP wyświetlą 
się dane Państwa szkoły. W tym formularzu należy 
wpisać proponowaną datę odbioru elektro-
śmieci ze szkoły.

KROK 1

• Po przejściu do kolejnego kroku wystarczy  
tylko odhaczyć „Zamówienie odbioru (rezer-
wacja terminu odbioru)” i wysłać zamówienie.

Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone  
mailowo. E-mailem otrzymają Państwo potwier-
dzenie terminu odbioru i nazwę operatora, 
który do Państwa przyjedzie.

KROK 2

KROK 4

KROK 3

www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl
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Jak nas widzą, tak o nas piszą

www.wirtualnykonin.pl – „Plaża i las to nie miejsca  
na elektrośmieci! Oddaj je w punkcie zbiórki!”, 14.08.2014 r.

www.powiatbrzeski.pl – „Lokalne działanie z globalnym 
skutkiem”, 07.08.2014 r.

www.bialystok.studentnews.pl – „Już wkrótce 
Dzień Dobrych Uczynków”, 15.05.2014 r.
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Fundusz Oświatowy jest szansą dla szkół na bez-
płatne wyposażanie placówek. Fundusz ten jest 
zasilany ze zbiórek elektrośmieci i w całości prze-
znaczany na zakup pomocy dydaktycznych i wyposa-
żenia do szkół. Za oddane elektrośmieci osoby pry-
watne bądź szkoły otrzymują od ElektroEko  
kupony Funduszu Oświatowego, które następnie są 
przeliczane na punkty. Jeżeli osoba prywatna otrzyma 
kupony, przekazuje je na rzecz wybranej szkoły. 
Szkoła może wymienić punkty na pomoce dydak-
tyczne wybrane z Katalogu pomocy szkolnych.

Czym jest Fundusz Oświatowy dla szkół:

 3 szansą na otrzymywanie bezpłatnych pomocy  
dydaktycznych i wyposażenia,

 3 wsparciem długoterminowym, gdyż program 
„Moje miasto bez elektrośmieci” i Fundusz Oświa-
towy trwają nieprzerwanie. 

Warunki korzystania z Funduszu Oświatowego:

 3 prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat 
elektrośmieci,

 3 organizowanie zbiórek elektrośmieci lub

 3 zachęcanie rodziców do oddawania elektrośmieci 
na rzecz szkoły.

Zasadę działania Funduszu Oświatowego obrazuje 
poniższy schemat:
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Fundusz Oświatowy w zarysie

Tablice interaktywne w każdej szkole?

Zebrane punkty są wymieniane przez 
szkoły na pomoce dydaktyczne  

z Katalogu pomocy szkolnych, np.:

Za zebrane elektrośmieci  
odbierz kupony

ELEKTROŚMIECI

5
pkt

10
pkt

20
pkt 50

pkt

100
pkt

1
pkt

Tablice 
multimedialne

Wyposażenie 
sal i świetlic

Sprzęt 
multimedialny

Wyposażenie 
pracowni

Sprzęt
sportowy

Tak, to jest możliwe! W tym roku szkolnym tablice 
interaktywne oferowane w ramach Funduszu 
Oświatowego wymagają zebrania mniejszej liczby 
punktów. Nowoczesne, wielofunkcyjne, spełniają 
oczekiwania nawet tych najbardziej wymagają-
cych szkół. Uczniowie uwielbiają się uczyć języka 
polskiego, matematyki czy innych przedmiotów 
rozwiązując interaktywne zadania.

Ile elektrośmieci należy zebrać, aby otrzymać 
tablicę interaktywną?

 Około 9 ton.

Ile elektrośmieci szkoły potrafią zebrać pod-
czas jednej zbiórki?

 3-4 tony, liderzy zbierają ponad 5 ton.

Ile zbiórek najlepiej przeprowadzić?

 2-3 w ciągu całego roku szkolnego.

 

O czym warto pamiętać?

• O zamówieniu bezpłatnych materiałów dodatko-
wych, które pomogą w promowaniu zbiórek.

• Zaangażowaniu rodziców i osób w najbliż-
szym sąsiedztwie szkoły.

• O promowaniu zbiórki w szkole, na szkolnej 
stronie internetowej oraz w lokalnych mediach.

Dołączcie do szkół, w których tablice interaktywne 
stają się codziennością!



Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu z nami:

Odbiór elektrośmieci można zamówić poprzez formularz on-line na www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

Program prowadzony jest pod patronatem:

Nowe punkty zbierania na Śląsku!

• Od roku 2011 ElektroEko – organizator i twórca 
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje 
miasto bez elektrośmieci” – przekazało na 
rzecz szkół: materiały edukacyjne o wartości 
blisko 1 mln zł.

• W programie uczestniczy blisko 2500 szkół 
podstawowych wraz z kadrą pedagogiczną 
oddelegowaną do realizacji programu.

• Programem objęliśmy ponad 750 tys. uczniów.

• Materiały edukacyjne otrzymało także blisko 
700 tys. rodziców uczniów.

• Program „Moje miasto bez elektrośmieci” jest 
największym w Polsce długofalowym ogólno-
polskim programem edukacyjnym dotyczącym 
elektrośmieci.

Nasze osiągnięcia

 infolinia 509 856 509 od poniedziałku do piątku  
w godzinach 9:00-16:00

 e-mail: szkola@mmbe.pl

 Facebook: elektrośmieci


