
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,
           

Anna Podsiadło
Koordynator Programu „Moje miasto bez elektrośmieci”
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Formularz zgłoszenia do programu  
„Moje miasto bez elektrośmieci”

typ placówki: przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum

Nazwa pLaCÓwkI oŚwIatowEJ

nip regon

koordynator programudyrEktor pLaCÓwkI oŚwIatowEJ

telefon do koordynatora e-mail do koordynatora

województwo LICzba dzIECI w pLaCÓwCE oŚwIatowEJ

ulica nr ulicy

mIEJsCowoŚć kod pocztowy

data, mIEJsCowoŚć podpIs osoby wypEłNIaJąCEJ 
zgłoszENIE

pIECzęć pLaCÓwkI 
oŚwIatowEJ

oświadczam, iż zapoznałam się z treścią regulaminu Funduszu oświatowego i akceptuję go.

Moje miasto bez elektrośmieci • Infolinia 509 856 509 • przedszkole@mmbe.pl • www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

FOrMulArZ NAlEżY PrZESŁAć: 
•wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

•faxem na numer: (22) 885 60 99
•listownie na adres: Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci”, ul. locci 18, 02-928 Warszawa


