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Witam Państwa serdecznie w nowym roku szkolnym 2017/2018. Rozpoczynamy już szósty rok
działalności programu „Moje miasto bez elektrośmieci”. Z jednej strony to idealny czas na
podsumowania, z drugiej czas nowych wyzwań.
Dotychczasowe osiągnięcia programu są imponujące. Mamy 3500 placówek uczestniczących
w programie oraz blisko 1,5 mln dzieci objętych działaniami edukacyjnymi. Przekazaliśmy szkołom i przedszkolom bezpłatne pomoce dydaktyczne o wartości 500 tys. złotych w ramach Funduszu
Oświatowego. To tylko kluczowe sukcesy programu, a jest ich zdecydowanie więcej. Z radością zapoznajemy się ze sprawozdaniami
z przebiegu programu, które pokazują, jak szerokie jest Państwa
zaangażowanie i jakie pomysły są kreowane by szerzyć edukację
ekologiczną wśród dzieci i ich rodziców. Bezpośredni kontakt z osobą
odpowiedzialną za realizację programu daje szerokie możliwości,
które przedstawiamy w dalszej części biuletynu.
Przed nowym rokiem szkolnym 2017/2018 stawiamy nowe wyzwania.
Chcemy, aby było nas więcej, aby do programu dołączali nowy
Koordynatorzy. Życzymy sobie bliższej współpracy, bo widzimy, że daje ona efekty. W tym celu przygotowaliśmy dodatkowe
narzędzia. Każdy z aktywnych Koordynatorów będzie mógł wziąć
udział w konkursie „Koordynator Roku” i wygrać laptop lub tablet.
Liczymy na to, że jeszcze więcej dzieci zostanie objętych działaniami edukacyjnymi. W tym celu przygotowaliśmy nowe ciekawe materiały edukacyjne, które mamy nadzieję, ułatwią prowadzenie zajęć
i spodobają się zarówno dzieciom, jaki i Państwu.
Zachęcamy Państwa do organizowania zbiórek elektrośmieci, dzięki którym szkoła może otrzymywać bezpłatnie nowoczesne pomoce szkolne czy wyposażenie sal. Zbieranie elektrośmieci jest bardzo
istotnym elementem programu, ponieważ angażuje do działania,
mobilizuje społeczność, integruje, daje efekty wspólnych działań.
Zorganizować zbiórkę elektrośmieci może każda placówka, a przy
zaangażowaniu całej społeczności szkolnej i rodziców można osiągnąć bardzo dobre wyniki. Najlepszych Koordynatorów, najbardziej
kreatywnych i aktywnych nagrodzimy tabletami, a Koordynatora
Roku – laptopem. Do Państwa dyspozycji pozostają nasi konsultanci
pod numerem infolinii 509 856 509, a także adresami e-mail: szkola@
mmbe.pl lub przedszkole@mmbe.pl. Zapraszam do kontaktu.
Życzę Państwu pełnej satysfakcji z pracy w rozpoczynającym się roku
szkolnym i wielu sukcesów w realizacji programu „Moje miasto bez
elektrośmieci”.
Z pozdrowieniami,

Ściągawka
więcej na stronie 8

Anna Podsiadło
Koordynator Ogólnopolskiego Programu
„Moje miasto bez elektrośmieci”

Twórca i organizator Programu:

Organizacja Odzysku Sprz´tu Elektrycznego i Elektronicznego SA

Koordynator może wiele

Na sukces programu „Moje miasto bez elektrośmieci” pracuje już ponad 1200 koordynatorów w całej Polsce. To dzięki Państwa zaangażowaniu i pomysłowości wspólnie odnosimy
sukcesy. Koordynatorzy, którzy są w programie
od kilku lat inspirują tych, którzy dopiero dołączyli. Stawiamy wspólne cele – edukacja ekologiczna dzieci na temat prawidłowego postępowania z elektrośmieciami, przekazanie
niezbędnej wiedzy rodzicom, jak i zbiórki
elektrośmieci. Zasilany z takich zbiórek Fundusz Oświatowy daje szkołom i przedszkolom
możliwość doposażenia placówek w nowoczesne
pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal. Należy
tu zaznaczyć, iż ponad 40% placówek skorzystało już z Funduszu Oświatowego.

Program „Moje miasto bez elektrośmieci”
ma już ponad

1200 KOORDYNATORÓW
w całej Polsce.

DOŁĄCZ DO NICH
JUŻ DZIŚ!

Dlaczego warto zostać Koordynatorem Programu „Moje miasto bez elektrośmieci”:
Koordynator nadzoruje przebieg programu
Otrzymuje jako pierwszy wszystkie najnowsze informacje na temat programu
Jest osobą wyznaczoną do kontaktów z rodzicami
Organizuje zbiórki elektrośmieci, dzięki którym placówka może zyskać bezpłatne
pomoce dydaktyczne czy wyposażenie sal
Zamawia pomoce dydaktyczne z Funduszu Oświatowego

Doceniamy Koordynatorów Programu przekazując im:
Osobiste zestawy materiałów edukacyjnych
Materiały ułatwiające prowadzenie programu
Kalendarz Koordynatora
Dyplom uznania za aktywną realizację programu „Moje miasto bez elektrośmieci” w placówce

Jeżeli jeszcze nie jesteś koordynatorem – dołącz już dziś!
W szkole nie ma jeszcze koordynatora?
Napisz do nas! Wyznaczenie koordynatora programu „Moje miasto bez elektrośmieci” jest bardzo
proste. Wystarczy wysłać e-mailem, na jeden z poniższych adresów, dane osoby, która będzie mogła
reprezentować placówkę pełniąc tę funkcję.
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E-MAIL:
SZKOLA@MMBE.PL
PRZEDSZKOLE@MMBE.PL
Zgłoszenie Koordynatora potwierdzamy
e-mailem zwrotnym.
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Koordynator Roku

KONKURS!

Zapraszamy wszystkich Koordynatorów programu
„Moje miasto bez elektrośmieci” do udziału w konkursie pt.: „Zostań Koordynatorem Roku”. Konkurs
pozwoli nam wyłonić z ogólnopolskiej grupy wszystkich Koordynatorów programu najbardziej aktywnych i kreatywnych. Szanse na wygranie nagród dla
wszystkich są takie same. Liczy się zaangażowanie!

W konkursie może wziąć udział każdy aktywny
już Koordynator programu, ale także Ci z Państwa, którzy chcieliby wraz z nowym rokiem
szkolnym rozpocząć pełnienie tej funkcji.

W ramach konkursu należy zrealizować wszystkie z poniższych 6 zadań:
1

Zrealizować zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych programu
i wykonać zdjęcia z realizacji tych zajęć w formie relacji zdjęciowej.

2

Zaplanować i zorganizować minimum 2 zbiórki elektrośmieci w roku szkolnym 2017/18,
każda o masie zgodnej z minimum logistycznym (500 kg).

3

Poinformować rodziców oraz lokalną społeczność o planowanej zbiórce elektrośmieci –
poprzez rozdanie ulotek, wywieszenie plakatów promujących zbiórkę.

4

Wykonać wraz z dziećmi dodatkowe materiały do promocji zbiórki, np.: plakat, gazetkę
szkolną, inne materiały na temat prawidłowego postępowania z elektrośmieciami (liczy się
Wasza pomysłowość). Następnie należy wykonać zdjęcie pracy i umieść je na Facebooku
ElektroEko/Elektrośmieci i zbierać polubienia!

5

Umieścić na stronie internetowej placówki informację o udziale w programie.

6

Zaangażować lokalną społeczność w zbiórkę elektrośmieci z wykorzystaniem lokalnych
mediów, wywieszenie plakatów informujący o zbiórce w miejscach spotkań lokalnej
społeczności (domach kultury, ośrodkach zdrowia, kościele).
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do 08 VI 2018 – Odsyłanie kart konkursowych

OD

PT

1 IX 2017 – 31 V 2018 – Realizacja zadań konkursowych

GR

Harmonogram Konkursu „Zostań Koordynatorem Roku”

18 VI 2018 – Ogłoszenie wyników konkursu
19-22 VI 2018 – Uroczyste wręczenie nagród

Realizację zadań należy zaznaczać na karcie konkursowej Koordynatora, którą otrzymaliście Państwo
wraz z materiałami edukacyjnymi. Karty można
wydrukować także ze strony programu:
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

Zapraszamy do udziału!

Koordynator Roku, poza zaszczytnym
tytułem, otrzyma nowoczesny laptop
do codziennej pracy w szkole.
Dodatkowo wyróżnimy 10 Koordynatorów,
nagradzając ich tabletami.

Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na: www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl
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NOWOŚĆ!

Pudełko edukacyjne

W tegorocznym pakiecie materiałów edukacyjnych
znajduje się „Pudełko edukacyjne”. Ciekawa forma pomocy, która w prostej, graficznej formie
przekaże uczniom niezbędną wiedzę na temat prawidłowego postępowania z elektrośmieciami,
a w szczególności:
cykl życia elektrośmieci,
grupy elektrośmieci i baterie,
substancje szkodliwe w elektrośmieciach,
jak postępować z elektrośmieciami.

Magnesy za elektrośmieci

NOWOŚĆ!

Zamawiając plakaty i ulotki do promocji zbiórki
elektrośmieci w szkole, w nowym roku szkolnym
2017/2018, możecie Państwo zamówić także magnesy na lodówkę. Kolorowa kolekcja magnesów,

z pewnością przypadnie dzieciom do gustu. Magnes
może być przekazywany każdorazowo, gdy dziecko
przyniesie na zbiórkę elektrośmieci zużyte sprzęty,
do momentu, gdy uzbiera całą kolekcję.

Magnesy są elementem pakietu
materiałów do promocji zbiórki
elektrośmieci w szkole/
przedszkolu, które wysyłane są
bezpłatnie wyłącznie placówkom organizującym zbiórkę.
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

Zamówienie należy przesłać
e-mailem na adres: szkola@mmbe.pl.

www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

Karty pracy do segregatora
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W tegorocznym pakiecie materiałów edukacyjnych
znajdziecie Państwo nowe scenariusze zajęć lekcyjnych na temat prawidłowego postępowania
z elektrośmieciami w formie kart pracy do segregatora. Segregatory rozsyłaliśmy w roku szkolnym
2016/2017. Mamy nadzieję, że nowe treści zainspirują Państwa do przygotowania ciekawych zajęć lekcyjnych. Dotychczasowe scenariusze dostępne są w formie do pobrania ze strony
internetowej programu:
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.
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Tylko do grudnia! Pufy 2+1 gratis!

tylko

1100
pkt

Piękne pufy piłki tylko za 1100 punktów Funduszu Oświatowego!
W skład zestawu wchodzą:
– pufa Volleyball XXL – 1 sztuka,
– pufa Football XXL – 1 sztuka,
– pufa Basketball L – 1 sztuka.
Oferta jest ważna do końca grudnia 2017 r. lub do wyczerpania
zapasów. Zamawiając ten zestaw należy dopisać w formularzu
zamówienia „pufy 2+1”.

Marzysz o tablicy interaktywnej? Zorganizuj zbiórkę elektrośmieci!
To proste!

1

Wyznacz z wyprzedzeniem termin zbiórki elektrośmieci

2

Zamów bezpłatne plakaty i ulotki promujące zbiórkę

3

Umieść plakaty w szkole a ulotki przekaż rodzicom

4

Poinformuj okolicznych mieszkańców

5

Zamów odbiór zebranych elektrośmieci

Za elektrośmieci otrzymasz kupony. Kupony wymienisz na punkty, a punkty, jeżeli jest ich wystarczająco dużo, nawet na tablicę interaktywną.Gdy
brakuje punktów zorganizuj ponownie zbiórkę.

Nasze doświadczenie pokazuje, że nawet po 2-3
zbiórkach placówka może otrzymać tablicę interaktywną!

5

500 tys. zł z Funduszu Oświatowego na pomoce dydaktyczne
W ramach programu „Moje miasto bez elektrośmieci” działa Fundusz Oświatowy. Zasilany jest on
w całości ze zbiórek elektrośmieci organizowanych
przez placówki oświatowe uczestniczące w programie. Fundusz jest przywilejem dla szkół i przedszkoli, gdyż mogą one wymieniać zebrane punkty
na nowoczesne pomoce dydaktyczne i wyposażenie
sal. Ponad 30% placówek uczestniczących w programie skorzystało już z takiej możliwości. Otrzymały wyposażenie o wartości blisko 500 tys. zł. Do

szkół i przedszkoli trafiły książki, zestawy plastyczne i sportowe, modele do pracowni tematycznych,
laptopy, projektory czy te najbardziej pożądane
– tablice interaktywne. Liderzy programu otrzymali już po kilka tablic interaktywnych i zbierają
elektrośmieci na kolejne! Takie wyniki może osiągnąć każda placówka! Nie czekaj, wyznacz termin
zbiórki elektrośmieci już dziś! Zamów bezpłatne
materiały wspierające zbiórkę i zarezerwuj termin
odbioru elektrośmieci.

Rekomendacje

W naszej szkole akcja została odebrana bardzo pozytywnie. Dzięki tej akcji chcemy pozyskać dla naszej szkoły pufy, które będą ustawione w świetlicach naszej szkoły. Dziękujemy za bardzo miłą
współpracę.
Michalina Cieplik-Pochopień, Karina Skiba,
Daria Góralska - Szkolni Koordynatorzy
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Mysłowicach

W naszej szkole w realizację programu (...) poza
uczniami klas trzecich (...) włącza się cała społeczność szkolna. W tym roku szkolnym przeprowadziliśmy dwie zbiórki elektrośmieci. Pierwszą zbiórkę –
14 lutego, w ramach Eko-Walentynek pod hasłem
„Recykling daje owoce”. Każdy uczeń, który przyniósł do szkoły zużyty sprzęt (...), dostał „owocową
walentynkę”. Drugą zbiórkę przeprowadziliśmy na
wiosnę. W ramach Funduszu Oświatowego dwie firmy z Ciechanowa - MOSiR oraz Środowiskowy Dom
Samopomocy Typu A i B – przekazały elektrośmieci
na konto szkoły.
Danuta Romkowska - Szkolny Koordynator
Szkoła Podstawowa nr 7 w Ciechanowie

Szkoła Podstawowa w Drzycimiu

Efektem naszych działań, przy wsparciu rodziców,
lokalnej społeczności miasta i gminy Tomaszów
Mazowiecki, instytucji, przedsiębiorców, pracowników szkoły uczniowie zebrali 50 247 kg elektrośmieci, które zamienione na punkty Funduszu
Oświatowego, pozwolą wyposażyć szkołę w kolejne pomoce dydaktyczne.
W zbiórkę elektrośmieci zaangażowała się większość społeczności uczniowskiej i ich rodziców.
Małgorzata Maleszka - Szkolny Koordynator
Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim

6

W mijającym roku szkolnym przeprowadziliśmy trzy
zbiórki elektrośmieci w naszej placówce oświatowej.
Zarówno dzieci, jak i rodzice oraz mieszkańcy bardzo
są zadowoleni z akcji. Angażują w zbiórkę zużytego
sprzętu swoje rodziny, a także znajomych. Wspólnie
działamy na rzecz ochrony środowiska, co wpisuje się
znakomicie w koncepcję funkcjonowania i rozwój SP
nr 82 w Gdańsku. Tworzymy proces dydaktyczny określony hasłem „Uczę się przez działanie, uczę się przez
doświadczenie”. Ze zbiórek elektrośmieci szkoła w zamian otrzymała już tablicę multimedialną (w czerwcu
2016 r.). Teraz zbieramy punkty na kolejną pomoc dydaktyczną.
Maria Czechowska - Szkolny Koordynator
Szkoła Podstawowa nr 82 w Gdańsku
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Oni już skorzystali z Funduszu Oświatowego

Szkoła Podstawowa nr 66, Poznań

Szkoła Podstawowa nr 127, Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 12, Mielec

Szkoła Podstawowa nr 255, Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 4, Legnica

Szkoła Podstawowa, Drzycim

Szkoła Podstawowa, Złotoria

Szkoła Podstawowa nr 9, Tarnów

Szkoła Podstawowa nr 79, Poznań

Gimnazjum nr 3, Tomaszów Mazowiecki

Szkoła Podstawowa nr 82, Gdańsk

Szkoła Podstawowa nr 14, Tomaszów Maz.
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Ściągawka

za zapro

Zaproś zaprzyjaźnioną szkołę lub przedszkole do programu, które jeszcze
w nim nie uczestniczyły. Jeżeli nowa placówka przystąpi do programu „Moje
miasto bez elektrośmieci” i zorganizuje zbiórkę elektrośmieci otrzymasz
dodatkowe 50 punktów Funduszu Oświatowego. Akcja dotyczy wybranych
miast. Szczegóły na www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

e
sz

nie do

50
pkt

ogramu
pr

Poleć i zyskaj!
Chcesz zyskać dodatkowe 50 punktów Funduszu Oświatowego?

extra

Sprawdź, ile masz punktów Funduszu Oświatowego!
Zaloguj się do profilu swojej placówki na:
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl,
lub sprawdź w Kalkulatorze Kuponowym dostępnym na stronie internetowej
programu.

Zamów bezpłatne materiały do promocji zbiórki elektrośmieci!
Organizujesz zbiórkę elektrośmieci?
Masz już wyznaczony termin zbiórki?
Wyślij do nas e-mailem zamówienie na dodatkowe bezpłatne materiały do
promocji zbiórki.
Materiały dostarczymy w terminie do 3 dni roboczych.

Infolinia 509 856 509 od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-16:00
E-mail: szkola@mmbe.pl / przedszkole@mmbe.pl
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

Facebook.com/Elektrośmieci.ElektroEko

za

zu

żytych

2

pkt

bat erii

Zbieramy baterie wszelkiego rodzaju. Za każde 2 kg zużytych baterii
placówka otrzymuje kupon granatowy, czyli 2 punkty Funduszu Oświatowego. Przypominamy, że baterie można oddawać wyłącznie przy zbiórce
elektrośmieci. Można je zbierać do zwykłego kartonu. Warto oznaczyć go
naklejką „Zużyte baterie”, którą przesyłamy wraz z materiałami edukacyjnymi. Wywieszony przy kartonie plakat informujący o zbiórce baterii
z pewnością przyspieszy ich zbiórkę.

2 kg

Baterie za punkty!

