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Wydanie ogólnopolskie

Szanowni Państwo,

Przed nami najpiękniejszy czas w roku – święta Bożego Narodzenia, 
przemiłe, ciepłe chwile w gronie zawodowym i rodzinnym. To czas, 
kiedy lubimy sprawiać sobie przyjemności i spełniać marzenia.  
Przygotowaliśmy dla Państwa świąteczny pakiet promocji, 
w ramach, którego będą Państwo mogli zamówić wybrane pomoce 
szkolne za mniejszą liczbę punktów. Mamy nadzieję, iż nasze propo-
zycje przypadną Państwu do gustu. Oferta jest ważna do końca  
lutego 2015 r.

Zachęcamy także do organizowania kolejnych zbiórek elektrośmieci. 
Z końcem roku szkolnego 2014/2015 wyłonimy trzy najaktywniejsze 
szkoły i nagrodzimy je tablicami interaktywnymi oraz tytułem 
„Szkoła bez elektrośmieci”. Szczegóły znajdą Państwo w dalszej 
części biuletynu.

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” jest największym pro-
gramem edukacyjnym o tematyce elektrośmieci w Polsce. Szkoły 
uczestniczące w programie otrzymują pakiety bezpłatnych materiałów 
edukacyjnych i mają możliwość korzystania z Funduszu Oświatowego. 
Obecnie w programie uczestniczy ponad 3 tys. szkół podstawowych, 
a duża grupa korzysta już z możliwości otrzymywania bezpłatnych 
pomocy szkolnych i wyposażenia sal. Jedynym warunkiem jest orga-
nizowanie zbiórek elektrośmieci, gdyż to one zasilają Fundusz 
Oświatowy w środki, które w całości są przeznaczane na zakup pomocy 
dydaktycznych. Fundusz Oświatowy jest dostępny dla każdej 
szkoły uczestniczącej w programie. Warto zaplanować zbiórki 
na cały rok szkolny i przypominać rodzicom uczniów przy każdej 
okazji, by aktywnie wspierali szkołę. Wiele szkół wykazuje się zaskaku-
jącą inicjatywą pokazując, że można w krótkim czasie uzyskać bardzo 
wiele. O pomysłach i sukcesach szkół przeczytają Państwo w biule-
tynie a także zawsze na naszej stronie internetowej www.moje-
miasto-bez-elektrosmieci.pl oraz na profilu: Facebook.com/ 
Elektrośmieci.ElektroEko. Aby uzyskać pełny dostęp do treści  
na Facebooku wystarczy polubić nasz profil.

Korzystając z okazji, w imieniu zespołu programu „Moje miasto bez 
elektrośmieci” życzę Państwu, całemu gronu pedagogicznemu oraz 
wszystkim uczniom szkoły samych wspaniałych chwil w czasie świąt 
Bożego Narodzenia i wszelkich sukcesów zarówno w życiu zawodo-
wym jak i prywatnym w nadchodzącym nowym roku.

 
Ze świątecznymi pozdrowieniami, 

 Anna Podsiadło

koordynator Ogólnopolskiego Programu  Edukacyjnego 
„Moje miasto bez elektrośmieci”
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Promocja 
świąteczno-noworoczna!

teraz punkty Funduszu 
oświatowego wystarczą na więcej!

zorganizuj zbiórkę elektrośmieci  
i wymień zebrane punkty na rollup  

lub laptop za atrakcyjną liczbę punktów.

promocja trwa do końca lutego 2015 r., 
więc zdążysz jeszcze z niej skorzystać!

 

1300
punktów rollup z logo/graFiką szkoły,  

idealny na uroczystości szkolne

3800
punktów laptop

szczegóły na www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl



Zainteresowała nas inicjatywa Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Zawadzie. Szkoła przystąpiła  
w tym roku szkolnym do programu „Moje miasto 
bez elektrośmieci”. Według uzyskanych informacji 
uczniowie klasy III oraz dzieci z Koła Ekologicz-
nego klas I-III brali udział w zajęciach dotyczących 
elektrośmieci zorganizowanych na podstawie  
dostarczonych szkole bezpłatnych materiałów 
edukacyjnych.

Pod koniec października szkoła zainicjowała 
wśród mieszkańców Zawady zbiórkę elektośmieci. 
W propagowaniu akcji pomógł ks. Krzysztof Kocz, 
który podczas mszy zachęcał mieszkańców do 
przynoszenia elektrośmieci. Również Gminne 
Przedszkole z Zawady mocno zaangażowało się  
w zbiórkę. Został także ogłoszony szkolny kon-
kurs plastyczny pt. „Elektrośmieci”.

W dniach 6 i 7 listopada 2014 r. szkoła przepro-
wadziła happening pod hasłem „Czysty dom + 
czyste podwórko = czyste środowisko”. Happe-
ningowi towarzyszyła zbiórka elektrośmieci. 
Uczniowie klas V i IV b przebrani za „elektro-
śmieci” z transparentami przeszli ulicami Zawady, 
zachęcając mieszkańców do udziału w akcji.  
Happening obserwowali redaktorzy  z „Gazety 
Lubuskiej” i „Radia Zachód”. Pierwszego dnia 
„zbiórki” już o godz. 9.00 pojawili się pierwsi  
rodzice z Gminnego Przedszkola w Zawadzie z elek-
trośmieciami, a za nimi kolejni i tak przez dwa 
dni… w wyniku, czego udało się zebrać imponu-

jącą ilość niepotrzebnych sprzętów elektrycznych  
i elektonicznych. O godz. 12.00 w szkole odbyło się 
podsumowanie zbiórki elektrośmieci: przedstawie-
nie, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i nagro-
dzenie uczniów (źródło: www.gminazg.pl).

Pomysłowość koordynatora 
projektu i zaangażowanych 
nauczycieli jest doskonałym 
przykładem, że można temat 
elektrośmieci przedstawić  
w bardzo ciekawej i kreatyw-
nej formie, która zachęci 
mieszkańców do przyniesienia 
zużytych sprzętów na szkolną 
zbiórkę.

Gratulujemy!
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Inicjatywa godna naśladowania

Źródło: www.gminazg.pl

Źródło: www.gminazg.pl



Tablica interaktywna, rzutnik i laptop już w grudniu 
pojadą do Szkoły Podstawowej nr 80 z Warszawy 

Co o sukcesie mówi szkolny koordynator programu 
Pani Renata Kucharska:
Do programu „Moje miasto bez elektrośmieci” przy-
stąpiliśmy na początku 2013 roku. W wyniku różnych  
akcji uzyskaliśmy 12 338 punktów Funduszu Oświato-
wego. W tym roku szkolnym mamy zaplanowane 
jeszcze 3 akcje zbierania ZSEE. O szkolnych akcjach 
zbierania elektrośmieci informowaliśmy społeczność 
osiedlową zamieszczając wiadomości na stronie 
gminy Bielany i artykuł w Gazetce Bielańskiej,  
rozwieszając ulotki na osiedlowych tablicach ogłosze-
niowych, w okolicznych blokach i przedszkolach,  
a także za pośrednictwem księży z parafii Najświęt-

szej Marii Magdaleny ogłaszając podczas niedzielnych 
mszy św. W szkole odbyły się wewnętrzne konkursy 
ekologiczne, a także konkurs na „Plakat zachęcający 
do zbiórki ZSEE” i „Która klasa zbierze najwięcej 
elektrośmieci za darmo do kina leci”. Podczas obcho-
dów Dnia Ziemi organizujemy apele, w które agituje-
my uczniów do zbierania ZSSE. Dziewczęta z klasy VI, 
działające w „Radiu Zielonych”, przeprowadziły przez 
szkolny radiowęzeł audycje na temat ZSEE, których 
wysłuchali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 80  
w Warszawie. W jednej z klas VI przeprowadzono lekcję 
koleżeńską (dla innych nauczycielek) na temat recy-
klingu ZSEE. Zespół Komisji Zdrowia wykonał gazetkę 
obrazującą korzyści dla mieszkańców Ziemi z odda-
wania elektrośmieci do specjalnych punktów.  
Rodzice zgłosili jednorazowo większą liczbę ZSEE 
podczas wymiany sprzętu w Bibliotece Publicznej 
Pragi Południe, dwóch oddziałów bankowych i EADS 
PZL „Warszawa - Okęcie” SA. 
Gratulujemy Pani Renacie pomysłowości, wytrwało-
ści i wyjątkowego zaangażowania w realizację pro-
gramu „Moje miasto bez elektrośmieci”.
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...Wyróżnienia roku 2014

Z przyjemnością ogłaszamy listę najaktywniejszych szkolnych koordynatorów programu „Moje miasto 
bez elektrośmieci”. To pierwsze tego typu wyróżnienie w programie. I choć wiemy, że większość 
z Państwa na nie zasługuje, chcemy zwrócić uwagę na pedagogów szczególnie zaangażowanych  

w realizację programu w szkole, tych, którzy dzielą się z nami swoimi doświadczeniami, przesyłają 
zdjęcia, relacje, opowiadają o przebiegu działań edukacyjnych i zbiórek.

Dla kogo zestaw mulimedialny?

1. Panie Małgorzata Ruszczyk i Danuta Rzymczyk, Szkoła Podstawowa, Heyduk
2. Pani Renata Kucharska, Szkoła Podstawowa nr 80, Warszawa
3. Pani Urszula Postolak, Szkoła Podstawowa nr 2, Wrocław
4. Pani Małgorzata Krzyżaniak, Szkoła Podstawowa, Łebunia
5. Renata Sawińska, Szkoła Podstawowa nr 12, Tomaszów Mazowiecki
6. Katarzyna Kupiec, Zespół Szkół Specjalnych, Łomża
7. Pani Wanda Babiarz, Szkoła Podstawowa nr 3, Rakszwa
8. Katarzyna Gałek-Żmudzka, Szkoła Podstawowa nr 82, Kraków
9. Katarzyna Cybula, Zespół Szkół, Cewice
10. Agnieszka Sądel, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej, Świdnica

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie  
w program „Moje miasto bez elektrośmieci”!



Pomoce dydaktyczne czekają
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W tym roku szkolnym przekazaliśmy w Państwa 
ręce nowe wydanie Katalogu pomocy szkolnych. 
Można w nim znaleźć sporo nowości. Asorty-
ment został dobrany zgodnie z Państwa suge-
stiami, które na bieżąco analizujemy. Mamy 
nadzieję, że w katalogu znajdują się pomoce 
potrzebne Państwa szkole. 
Elektroniczna forma Katalogu dostępna jest 
na www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl, po 
zalogowaniu się.

Pomoce szkolne można szybko i prosto  
zamówić. Należy:

• wybrać pomoce szkolne w ramach posiada-
nych punktów Funduszu Oświatowego

• wypełnić formularz zamówienia pomocy 
szkolnych

• wysłać formularz faksem pod numer  
22 885 60 99 lub listownie na adres: „Moje 
miasto bez elektrośmieci”, ul. Locci 18,  
02-928 Warszawa

Zebrane kupony Funduszu Oświatowego należy 
odsyłać regularnie!

Pomoce szkolne są zamawiane w ramach posia-
danych punktów Funduszu Oświatowego, dlatego 
tak ważne jest, aby je na bieżąco odsyłać  
(adres: ul. Locci 18, 02-928 Warszawa).

Na podstawie odesłanych kuponów naliczane 
są punkty. Aktualny stan punktów można 
sprawdzać na stronie www.moje-miasto-bez- 
elektrosmieci.pl, po zalogowaniu się. Na stronie 
programu jest dostępny Kalkulator kuponowy, 
który umożliwia samodzielne przeliczenie  
kuponów na punkty. Pozwoli to Państwu szacować 
liczbę punktów posiadanych w kuponach, jeszcze 
przed ich odesłaniem.

 

Jak zwiększyć liczbę posiadanych punktów?

Zachęcamy do zorganizowania kolejnej zbiórki. 
Warto zaangażować rodziców i dziadków 
uczniów. W każdym domu znajdują się elek-
trośmieci. Firmy, w których pracują rodzice 
uczniów mogą również wesprzeć szkolną 
zbiórkę, przekazując zużyty sprzęt biurowy 
przy okazji zakupu nowego. Istnieje nawet 
możliwość odbioru takich sprzętów bezpo-
średnio z firmy, a szkoła otrzyma kupony.

Ilość kuponów granatowych

Ilość kuponów fioletowych

Ilość kuponów żółtych

Ilość kuponów pomarańczowych

Ilość kuponów zielonych

Orientacyjna liczba punktów*

przelicz kupOny na punkty

* Dokładna liczba punktów zostanie wyliczona i podana przez Organizatora,  
 zgodnie z Regulaminem.

• Każda szkoła, która ma własny profil na 
Facebooku i polubi profil naszego programu 
Elektrośmieci.ElektroEko, otrzyma 10 punktów.

• Szkoła, która prześle zdjęcia z realizacji 
programu „Moje miasto bez elektrośmieci” 
w swojej placówce lub ze zbiórki elektrośmieci, 
otrzyma 10 punktów.

Uzyskaj dodatkowe 10 punktów!
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Szkoły o programie „Moje miasto bez elektrośmieci”

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku, 
www.zkpig12gdansk.com.pl

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Bolesława Chrobrego w Biskupicach, 
www.szkola-biskupice.edu.pl 

Szkoła Podstawowa nr 8, im. Stefana Żeromskiego, 
www.sp8skarzysko.pl



Organizując zbiórkę elektrośmieci nie wolno zapo-
minać o jej promocji. Pomysłów jest wiele i nie 
należy się ograniczać. Jest jeden cel – zebrać jak 
najwięcej elektrośmieci. Jak to zrobić? Przedsta-
wiamy przykłady działań promocyjnych najczęściej 
stosowanych przez szkoły:

 3 informacja o zbiórce na stronie internetowej 
szkoły,

 3 wywieszenie plakatów w szkole,

 3 rozdanie ulotek rodzicom,

 3 poinformowanie lokal-
nej prasy, stacji radio-
wej czy lokalnej telewi-
zji o planowanej zbiórce,

 3 wywieszenie plakatu  
z okolicznym sklepie, 
urzędzie gminy czy  
administracji,

 3 plakat na parafialnej  
tablicy ogłoszeń,

 3 happening ekologiczny, 
zwracający uwagę miesz-
kańców na tematykę 
elektrośmieci.

Życie ekologiczne to życie świadome. Przejawia 
się w codziennym postępowaniu. Przede wszystkim 
chodzi jednak o to, żeby wyrabiać w sobie odpo-
wiednie nawyki. Zbieramy więc elektrośmieci, by 
były przekazywane do recyklingu i nie zanieczysz-
czały środowiska naturalnego, w którym żyjemy. 
Uczymy dzieci już od najmłodszych lat, jak ważne 
jest segregowanie odpadów, aby z tych, które można 
przetworzyć, były odzyskiwane surowce, które  
zostaną ponownie wykorzystane do produkcji  
nowych wyrobów.

W ramach programu przekazujemy szkołom bez-
płatne pakiety materiałów edukacyjnych. Wszystkie 
są produkowane na papierze ekologicznym, który 
powstał właśnie w wyniku recyklingu. W tym roku 
wprowadziliśmy nową, elektroniczną formę zeszytu 
ćwiczeń dla uczniów. Ta propozycja jest nie tylko 
zgodna z naszą ekofilozofią, ale jest też krokiem  
w kierunku nowoczesnych technologii edukacyj-
nych. Elektroniczna forma zeszytu ćwiczeń  
dostępna jest na stronie www.moje-miasto-bez- 
elektrosmieci.pl.

Zachęcamy wszystkie szkoły do korzystania z elek-
tronicznej formy zamówień odbiorów elektrośmieci. 
W ten sposób ograniczamy zużycie papieru, energii 

i tonerów i przyczyniamy się do ochrony naszego 
środowiska.

Mimo iż wielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że 
nasza planeta jest co roku niszczona przez różnego 
rodzaju zanieczyszczenia, to tylko nieliczni decy-
dują się na życie w stylu eko. Nie musi się ono wią-
zać z mnóstwem wyrzeczeń. Jest to błędne prze-
konanie. Chodzi o to, żeby wyrobić w sobie nawyk 
ekologicznych zachowań, czyli takich, które przy-
czynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
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Myśl eko

Promuj szkolną zbiórkę elektrośmieci



Kontakt z nami

Zachęcamy Państwa do propagowania programu 
„Moje miasto bez elektrośmieci” zarówno  
w środowisku szkolnym, jak i lokalnej społecz-
ności. Prosimy o przesyłanie relacji z prowa-
dzonych aktywności w ramach programu pod 
adres e-mail: szkola@mmbe.pl.

Z przyjemnością będziemy je publikować na 
łamach biuletynu, stronie internetowej programu 
czy na Facebooku. Państwa pomysły mogą być 
doskonałą inspiracją dla innych szkół. Każda 
szkoła, która prześle nam zdjęcia czy krótki  
raport z realizacji programu i zbiórki otrzyma 
10 punktów Funduszu Oświatowego.

Pokaż się innym

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

 e-mail: szkola@mmbe.pl

 Facebook.com/Elektrośmieci.ElektroEko

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI
Ogólnopolski program edukacyjny

CzeKaMy!  
E-mail: szkola@mmbe.pl

Tablice interaktywne dla najlepszych w roku szkolnym 2014/2015

Z wielką przyjemnością ogłaszamy konkurs dla 
wszystkich szkół uczestniczących w programie na 
tytuł „Szkoła w mieście bez elektrośmieci” 
w roku szkolnym 2014/2015. Konkurs jest skiero-
wany do wszystkich placówek, które organizują 
zbiórki i korzystają z Fundusz Oświatowego.

Jakie są zasady?

Wystarczy zorganizować w roku szkolnym mini-
mum 2 zbiórki elektrośmieci i uzyskać  
wynik powyżej 1000 kg zebranych odpadów, aby 
się znaleźć na liście.

Na koniec roku szkolnego opublikujemy ranking 
szkół nominowanych do tytułu „Szkoła w mieście 
bez elektrośmieci”! 

Z listy nominowanych do nagrody głównej szkół Ka-
pituła programu przyzna trzem najlepszym szkołom 
tytuł „Szkoły w mieście bez elektrośmieci” oraz 
nagrody główne w postaci tablic interaktywnych.

Zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnej reali-
zacji programu „Moje miasto bez elektrośmieci”!
Szczegóły konkursu „Szkoła w mieście bez elek-
trośmieci” znajdą Państwo na stronie programu  
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.


