
Szanowna Pani Dyrektor / Szanowny Panie Dyrektorze,

ChCiałabym serdeCznie zaprosić do wzięCia udziału w OgólnOpOlskim prOgramie edukacyjnym „mOje 
miasto bez elektrośmieci”. program jest działaniem długofalowym i realizowany jest od roku 2012 w 
blisko 3000 szkół podstawowyCh i jest jednym z największyCh i najbardziej prestiżowyCh programów o tej 
tematyCe w polsCe.  
W tym roku do realizacji programu zapraszamy róWnież gimnazja. będzie nam niezmiernie miło, jeśli i 
państwa plaCówka dołąCzy do grona uCzestniCząCyCh w programie.

Celem programu jest zwiększanie świadomośCi społeCznej dotyCząCej selektywnej zbiórki zużytego sprzętu 
elektryCznego i elektroniCznego oraz mobilizowanie mieszkańCów do prawidłowego postępowania z 
elektrośmieCiami.

prOgram realizOwany jest pOd hOnOrOwym patrOnatem ministra edukacji narOdOwej, ministerstwa 
środoWiska oraz zWiązku miast polskich. organizatorem projektu jest elektroeko organizaCja odzysku 
sprzętu elektryCznego  
i elektroniCznego sa, która od lat realizuje działania edukaCyjne skierowane do różnyCh grup społeCznyCh, w 
tym również do dzieCi. program „moje miasto bez elektrośmieCi” doskonale Wpisuje się W podstaWę programoWą z dnia 
23.12.2008 r. kształcenia ogólnego W poszczególnych typach szkół. pragnę zwróCić uwagę, iż uznanie 
programu przez najwyższe instytuCje państwowe, takie jak: ministra edukaCji narodowej Czy ministerstwo 
środowiska, daje państwu podstawę do wykorzystania programu w ewaluaCji wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

szkoły realizujące program otrzymają dyplom za uczestnictWo W programie, a koordynator - imienne 
zaśWiadczenie potWierdzające jego zaangażoWanie W realizoWanie zajęć i proWadzenie dodatkoWych 
aktyWności.

program „moje miasto bez elektrośmieCi” daje plaCówkom oświatowym możliwość kOrzystania z Funduszu 
ośWiatoWego, który jest zasilany ze zbiórek elektrośmieci i W całości przeznaczany jest na zakup 
noWoczesnego Wyposażenia  
i pomocy dydaktycznych. wiele szkół uCzestniCząCyCh w programie otrzymało z funduszu wymarzone 
pomoCe dydaktyCzne, m.in. tablice interaktywne, które Cieszą się największym zainteresowaniem. udział w 
funduszu oświatowym nie wiąże się z żadnymi kosztami, jedynym wymaganym elementem jest organizowanie 
przez przedszkole zbiórek elektrośmieCi.

zaChęCam do aktywnego uCzestniCtwa w programie, informowania rodziCów oraz społeCznośCi 
lokalnyCh, aby oddawali elektrośmieCi na rzeCz państwa plaCówki podCzas organizowanyCh zbiórek lub 
bezpośrednio do punktów zbierania elektrośmieCi elektroeko (lista punktów zbierania elektroeko znajduje się na 
stronie www.moje-miasto-bez-elektrosmieCi.pl).

ChCąC zgłosić plaCówkę do programu należy wypełnić załąCzony formularz i odesłać go na podany w 
formularzu numer faksu lub adres e-mail. dodatkoWo, 100 pierWszych placóWek, które zamóWią odbiór 
elektrośmieci do 31 maja 2015 r. otrzyma zegar ścienny do sali lekcyjnej oraz materiały tematyczne. 
Wszystkie materiały przekazyWane  
W ramach programu są bezpłatne. bezpłatny odbiór elektrośmieci można zamóWić poprzez stronę 
internetoWą WWW.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl. w razie pytań, służymy pomoCą pod numerem infolinii 
509 856 509.

wierzę, że udział w ogólnopolskim programie edukaCyjnym „moje miasto bez elektrośmieCi” przyniesie 
korzyśCi zarówno plaCówkom edukaCyjnym, jak i środowisku naturalnemu.

serdeCznie zapraszam,
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recykling 
recyclage

ZSEE (czyli zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny) 

Déchets d’équipements 
électriques et électroniques

punkt zbierania 
point de collecte

lodówka 
frigo

telewizor 
télévision

komputer 
ordinateur


