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Brak kuponów za świetlówki

Witam serdecznie w nowym roku szkolnym
2018/2019 i zapraszam do zapoznania się
z nowościami jakie przygotowaliśmy. Program
edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci”
ciesz y się niezmiennie du ż y m uznaniem
w ś ro d ow is ku s z ko lny m, p r ze d s z ko lny m
a także społeczności lokalnych. Otrzymujemy
ciekawe sprawozdania potwierdzające ogromne
zaangażowanie Koordynatorów Programu,
uczniów i ich rodziców oraz podziękowania
za przekazane pomoce. Już blisko 1000 szkół może pochwalić się
nagrodami otrzymanymi za zebrane elektrośmieci, a liderzy − nawet
kilkoma tablicami interaktywnymi. Program ma przede wszystkim
charakter edukacyjny i propaguje zachowania proekologiczne.
Miniony rok szkolny był owocny w sukcesy wielu szkół, w szczególności
tych, które wzięły udział w konkursie na „Koordynatora Roku”.
Nagrodzonych zostało aż 11 Koordynatorów Programu „Moje
miasto bez elektrośmieci”, którzy wykazali się ponadprzeciętnym
zaangażowaniem i pomysłowością w jego realizację. Jeszcze raz
serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
W tym nowym roku szkolnym, z przyjemnością pragniemy zaprosić do
uczestnictwa w wyjątkowym wydarzeniu jakim jest Międzynarodowy
Dzień Bez Elektrośmieci. Wydarzenie to będziemy obchodzić po
raz pierwszy w Polsce w dniu 13 października, jednakże dla szkół
przygotowaliśmy szereg aktywności z nim związanych. Jedną z nich
jest konkurs, w którym nagrodą główną jest aż 10 500 punktów
Funduszu Oświatowego, czyli odpowiednik np.: tablicy interaktywnej
czy dwóch projektorów. Nagrody w ramach tej puli punktów
wybieracie Państwo sami. Szczegóły konkursu znajdują się na 4 i 5
stronie biuletynu oraz na stronie programu.
Do Państwa dyspozycji oddajemy tradycyjnie także bezpłatne
pakiety materiałów do promocji zbiórki, które możecie zamawiać
w chwili jej zaplanowania. Dodatkowo, placówki, które od września
do listopada przeprowadzą zbiórkę elektrośmieci w ramach konkursu
„Dzień bez elektrośmieci” otrzymają piórniki ekologiczne dla
najbardziej zaangażowanych w zbiórkę uczniów.
Życzę Państwu udanego roku szkolnego, podejmowania dalszych
inicjatyw z zakresu edukacji ekologicznej i pomysłowości w realizacji
Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci.

więcej na stronie 6

Z pozdrowieniami,

Media piszą o programie i szkolnych
zbiórkach!
więcej na stronie 7

Ściągawka
więcej na stronie 8

Twórca i organizator Programu:

Organizacja Odzysku Sprz´tu Elektrycznego i Elektronicznego SA

Anna Podsiadło
Koordynator Ogólnopolskiego Programu
„Moje miasto bez elektrośmieci”

W koordynatorach siła!

Witamy w kolejnym roku szkolnym 2018/2019. Liczymy na dalszą owocną
współpracę w ramach realizacji programu „Moje miasto bez
elektrośmieci”. Sukces programu to Państwa zasługa – program realizuje
już ponad 1300 Koordynatorów całej Polsce.
Łączą nas wspólne cele – edukacja ekologiczna. Dzięki Państwa
zaangażowaniu wspólnie wyedukowaliśmy kolejne pokolenia i nie
osiadamy na laurach. W dalszym ciągu uczymy dzieci, jak prawidłowo
postępować z elektrośmieciami, przekazujemy niezbędną wiedzę
rodzicom, organizujemy zbiórki zużytego sprzętu. Zasilany z takich
zbiórek Fundusz Oświatowy daje placówkom możliwość doposażenia
w nowoczesne pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal. Do tej pory
ponad 40% placówek skorzystało z Funduszu Oświatowego i wymieniło
swoje punkty na pomoce szkolne.

Program realizuje ponad

1300

KOORDYNATORÓW
w całej Polsce.

Doceniamy Koordynatorów programu przekazując im:
Osobiste zestawy materiałów edukacyjnych

Kalendarz Koordynatora

Materiały do prowadzenia programu

Dyplom uznania za realizację programu

Chcesz dołączyć do nas jako koordynator programu?
To proste. Napisz do nas! Wyślij do nas e-mailem informacje, że chcesz zostać Koordynatorem programu "Moje
miasto bez elektrośmieci" podając swoje dane. Potwierdzimy Ci przyjęcie do Programu, wówczas będziesz móc
oficjalnie reprezentować placówkę w naszym Programie.

E-MAIL:
SZKOLA@MMBE.PL
PRZEDSZKOLE@MMBE.PL
Zgłoszenie Koordynatora potwierdzamy
e-mailem zwrotnym.

Koordynator Roku 2017/2018 – gratulujemy zwycięzcom!
Miniony rok szkolny obfitował w sukcesy wielu placówek, szczególnie tych, które wzięły udział w konkursie
na „Koordynatora Roku”. Nagrodzonych zostało aż 11 Koordynatorów Programu „Moje miasto bez
elektrośmieci”, którzy wykazali się ponadprzeciętnym zaangażowaniem i pomysłowością w jego realizację.

Tytuł „Koordynatora Roku 2018” oraz nagrodę główną – laptop – otrzymała:
Pani Michalina Cieplik ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Mysłowicach
Wyróżnienia i tablety otrzymali (kolejność alfabetyczna):
Pani Joanna Bajda, Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach • Pan Krzysztof Chęczyński, Szkoła Podstawowa
w Złotorii • Pani Barbara Hajdon, Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej • Pani Katarzyna Konewka,
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz. • Pani Katarzyna Kubacka, Szkoła Podstawowa Filialna
w Sułkowicach • Pani Małgorzata Maleszka, Szkoła Podstawowa nr 14 z Tomaszowa Mazowieckiego • Pani
Monika Natkaniec, Szkoła Podstawowa nr 209 w Warszawie • Pani Alina Oleszczuk, Szkoła Podstawowa nr 2
w Gołdapi • Pani Marta Rosolska, Zespół Szkół nr 8 w Zielonej Górze • Pani Iwona Samołyk, Szkoła
Podstawowa nr 2 w Wapnicy • Pani Elżbieta Wachowiak, Szkoła Podstawowa nr 20 w Poznaniu
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Pakiet dla Koordynatora

Przekazujemy na ręce Koordynatorów pakiet
materiałów edukacyjnych do realizacji założeń
programu „Moje miasto bez elektrośmieci”.
W tegorocznym pakiecie otrzymacie Państwo:
•

Kalendarz Koordynatora na rok szkolny 2018/2019

•

Karty pracy ze scenariuszami zajęć

•

Karty MEMO

•

Plakaty do promocji „Dnia bez elektrośmieci”
w Waszej placówce

Materiały mają być pomocą dla Państwa w prowadzeniu zajęć lekcyjnych z dziećmi oraz koordynacji wszystkich zaplanowanych na dany rok szkolny
zadań. Karty pracy są uzupełnieniem segregatorów, które otrzymali Państwo w minionych latach.
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Jeśli jesteście nowymi Koordynatorami i nie
posiadacie jeszcze segregatora prosimy
przesłać e-mail na adres: szkola@mmbe.pl
lub przedszkole@mmbe.pl

Pakiet do promocji zbiórki
Planujesz organizację zbiórki elektrośmieci? Pamiętaj, by zamówić pakiet materiałów do promocji
zbiórek elektrośmieci. Poza ulotkami i plakatami mamy dla Was nowe magnesy na lodówkę.

KOLOROWA KOLEKCJA MAGNESÓW

NOWOŚĆ!

Kolorowa kolekcja magnesów na pewno
spodoba się dzieciom. Magnes może być
przekazywany każdorazowo, gdy dziecko
przyniesie do placówki zużyte urządzenia,
do momentu, gdy uzbiera on całą kolekcję.

W tym roku mamy także dodatkowy magnes
z grafiką Międzynarodowego
Dnia Bez Elektrośmieci,
który
można
rozdać
uczniom uczestniczącym
w wydarzeniu „Dzień
bez
elektrośmieci”
w Państwa placówce.

NOWOŚĆ

Plany lekcji dla uczniów!
W tegorocznym pakiecie materiałów znajdziecie Państwo także plany lekcji
i zakładki do książek dla każdego ucznia realizującego program. Każdy z tych
materiałów będzie przypominał dzieciom o prowadzonych przez placówkę
działaniach edukacyjnych, jak i o zbiórce elektrośmieci, dzięki której placówka będzie mogła doposażyć się w nowe pomoce dydaktyczne.

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI
Ogólnopolski program edukacyjny
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Elektrośmieci nie wolno wyrzucać wraz
z innymi odpadami do zwykłego śmietnika
ani nie należy ich samodzielnie demontować.

Starą lodówkę, telewizor, świetlówkę
lub inne zużyte sprzęty należy oddawać
do punktów zbierania elektrośmieci.

6.
7.
8.
Zbieraj elektrośmieci i wymieniaj je na kupony
Funduszu Oświatowego, które następnie
przekazuj swojej szkole.
SZKOŁA

K
ŚMIETNIK

Z

Aby zamówić pakiet do promocji zbiórki należy przesłać zamówienie e-mailem
na adres: SZKOLA@MMBE.PL lub PRZEDSZKOLE@MMBE.PL
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Świętuj z nami Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci!
Po raz pierwszy w tym roku obchodzić będziemy Międzynarodowy
Dzień Bez Elektrośmieci. Wydarzenie to zaplanowane zostało w dniu
13 października a jego organizatorem jest ElektroEko (organizator
programu „Moje miasto bez elektrośmieci”) oraz organizacja WEEE
Forum wraz z Centrum UNEP/GRID.
Zachęcamy wszystkie placówki do wspólnego świętowania oraz
organizowania z tej okazji zbiórek elektrośmieci połączonych
z happeningami i piknikami edukacyjnymi. Aby Państwa w tym wesprzeć
zaplanowaliśmy szereg aktywności w ciągu całego roku szkolnego.
Główną z nich jest konkurs dla szkół i przedszkoli pod nazwą „Dzień bez
elektrośmieci”.

PAŹDZIERNIK
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Szczegóły na WWW.DZIENBEZELEKTROSMIECI.PL
oraz na stronie programu WWW.MOJE-MIASTO-BEZ-ELEKTROSMIECI.PL

Dodatkowe 10 500 punktów Funduszu Oświatowego dla placówki

Weź udział w konkursie „Dzień bez elektrośmieci.

TAK?
NIC PROSTSZEGO!

Zorganizuj dwie zbiórki w ciągu roku szkolnego 2018/2019, z czego
pierwszą zbiórkę w terminie do 30 listopada 2018 r. pod hasłem
„Dzień bez elektrośmieci”, zaś reportaż zdjęciowy z tego wydarzenia
opublikuj na Mapie Eko-działań na stronie programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl
Jury wybierze najciekawsze relacje i je nagrodzi.

Piórniki ekologiczne dla uczniów!
Każda placówka, która do 30 listopada 2018 r. zorganizuje zbiórkę pod hasłem "Dzień bez elektrośmieci" otrzyma 30 sztuk piórników ekologicznych
dla najbardziej zaangażowanych uczniów.
Upominki wyślemy razem z zamówionym pakietem
do promocji zbiórki. Zamówienia należy zgłaszać
za pośrednictwem e-maila.
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NOWOŚĆ
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Jak zorganizować „Dzień bez elektrośmieci”?

1

2

3

4

5

Zaplanuj termin zbiórki
i poinformuj o tym
uczniów i ich rodziców.

Zamów pakiet
materiałów do promocji
zbiórki elektrośmieci.
Dodatkowo otrzymasz
30 piórników
dla uczniów najbardziej
zaangażowanych
w realizację akcji.

Przygotuj reportaż
zdjęciowy
z przeprowadzonych
aktywności.

Zamieść zdjęcia na
Mapie Eko-działań.

Pamiętaj, by pierwsza
zbiórka odbyła się
w terminie
do 30 listopada 2018 r.

Zaplanuj działania
edukacyjne
w postaci np. pikniku,
zaproś lokalną społeczność na to wydarzenie,
przeprowadź happening,
zorganizuj warsztaty
dla rodziców lub apel
z przedstawieniem
szkolnym.
Forma edukacji dowolna.

Pamiętaj, żeby zrobić
zdjęcia wszystkich
etapów przeprowadzonych działań.

Mapa znajduje się
na stronie programu
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

Docenimy zaangażowanie Koordynatora, uczniów i lokalnej społeczności. Jury wybierze najciekawsze
reportaże zdjęciowe spośród wszystkich opublikowanych na Mapie Eko-działań i je nagrodzi.
O tym, co będzie nagrodą dla placówki – decyduje sama placówka.
My dajemy aż 10 500 punktów Funduszu Oświatowego, które placówka wymieni na dowolną pomoc szkolną.
Mechanizm organizacji zbiórek elektrośmieci jest niezmienny. Zasady organizacji zbiórek reguluje
Regulamin Funduszu Oświatowego.

Co można wygrać?

GŁÓWNA NAGRODA:
Dla placówki:

• 10 500 punktów Funduszu Oświatowego na dowolną pomoc dydaktyczną
z Katalogu Pomocy Dydaktycznych, dyplom oraz statuetka dla placówki
• Kupon Sodexo na kwotę 500 zł na doposażenie pracowni prowadzonej
przez Koordynatora, dyplom oraz statuetka dla Koordynatora

WYRÓŻNIENIA:
Dla placówki:

• 2 000 punktów Funduszu Oświatowego na dowolną pomoc dydaktyczną
z Katalogu Pomocy Dydaktycznych, dyplom dla placówki
• Kupon Sodexo na kwotę 200 zł na doposażenie pracowni prowadzonej przez
Koordynatora, dyplom dla Koordynatora

Harmonogram konkursu:
Do 30 listopada 2018 r. – zorganizuj zbiórkę pt. „Dzień bez elektrośmieci”
Do 14 grudnia 2018 r. – zamieść reportaż zdjęciowy na Mapie Eko-działań
Do 31 maja 2019 r. – zorganizuj drugą zbiórkę elektrośmieci
Dnia 10 czerwca 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu
5

Firmy chętnie wspierają szkolne zbiórki elektrośmieci!

Organizując zbiórki elektrośmieci warto poinformować rodziców, że jest możliwość odbioru elektrośmieci bezpośrednio z zakładów pracy (firm)
i za to także wydawane są kupony Funduszu Oświatowego. Jeśli rodzice mają możliwość oddania elektro-

śmieci pochodzących z firmy na rzecz placówki – mogą
zamówić odbiór zużytego sprzętu z miejsca zatrudnienia, zaznaczając jednak – że proszą o wydanie kuponów. Kupony zostaną dostarczone do firmy razem z
Kartą Przekazania Odpadów.

Za co wydajemy kupony Funduszu Oświatowego?
Kupony Funduszu Oświatowego przysługują placówce w zamian za przekazane elektrośmieci. Każdy
rodzaj kuponu ma inną wartość punktową uzależnioną od wagi oddanych zużytych sprzętów.

2 pkt

3 pkt

7 pkt

12 pkt

25 pkt

Brak kuponów za świetlówki!
Z dniem 1 września 2018 r. za oddawane podczas zbiórki świetlówki, Organizatorzy programu nie
będą wydawać kuponów Funduszu Oświatowego.
Odbiór świetlówek możliwy będzie wyłącznie przy okazji odbioru elektrośmieci z placówki.

Zachowaj szczególną ostrożność!
Pamiętaj, że zużyte świetlówki są odpadem wyjątkowo niebezpiecznym i mogącym łatwo ulec stłuczeniu.
Dlatego należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli zdecydują się Państwo nadal je zbierać.
W przypadku stłuczenia świetlówki:
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•

poproś dzieci o opuszczenie pomieszczenia,
w którym została zbita świetlówka,

•

otwórz okno i wywietrz pomieszczenie przez
minimum 15 minut, by usunąć opary rtęci,

•

zabezpiecz pomieszczenie, by uniknąć rozniesienia resztek rtęci w inne miejsca,

•

załóż gumowe rękawiczki,

•

zbierz stłuczone elementy, nie używając do
tego odkurzacza,

•

wytrzyj miejsce wilgotnymi ręcznikami papierowymi, by usunąć resztki szkła i luminoforu,

•

zebrane resztki świetlówki, rękawiczki i ręczniki
papierowe umieść w worku plastikowym,
zaklejonym taśmą i przekaż do punktu zbierania
razem z innymi zużytymi świetlówkami,

•

po uprzątnięciu koniecznie umyj ręce!
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Media piszą o programie i szkolnych zbiórkach!

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” cieszy
się dużym zainteresowaniem placówek oświatowych, które chętnie wspólnie z nami edukują w
zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami oraz organizują zbiórki.

!

PAMIĘTAJ!
Nagłośnienie zbiórki sprzyja zwiększaniu poziomu zbiórki – a tym samym ilości otrzymanych kuponów
Funduszu Oświatowego.

Media – prasa czy lokalne portale internetowe –
chętnie piszą o zbiórkach realizowanych przez
szkoły czy przedszkola. Chętnie chwalą się także
sukcesami placówek, gdy te odbierają kolejne pomoce dydaktyczne czy wygrywają nasze konkursy.

Źródło: naszemiastomiedzyzdroje.compl (SP, Wapnica)

Źródło: Goldap.org.pl (SP nr 2, Gołdap)

Źródło: Podlasie24.pl (Zespół Szkół nr 2, Łuków)

Źródło: Informator Stolicy.pl (SP nr 209, Warszawa)

7

Punkty zbierania nie wydają kuponów
Od stycznia 2018 roku punkty zbierania elektrośmieci nie posiadają i nie wydają już kuponów
Funduszu Oświatowego. Żeby oddać zużyte sprzęty i uzyskać kupon należy przynieść sprzęt na
szkolną zbiórkę lub zamówić odbiór bezpośrednio z firm.

Zamów
odbiór
elektrośmieci
w 5 minut!

Aby Zamówienie odbioru elektrośmieci z placówki trafiło do nas jak najszybciej, wejdź na stronę www.moje-miasto-bez-elekrośmieci.pl, zaloguj się
do profilu placówki i wypełnij formularz Zamówienia odbioru elektrośmieci
w formie on-line. Wprowadź proponowaną datę odbioru oraz listę oddawanego sprzętu i wyślij. Czekaj na kontakt telefoniczny naszego Operatora.

Świetlówki
odbieramy tylko
przy okazji odbioru
elektrośmieci

Uwaga: Od 1 września 2018 r. świetlówki będą odbierane tylko przy okazji
odbioru elektrośmieci z placówek oraz nie będą wydawane za nie kupony
Funduszu Oświatowego.

AKTUALIZUJ DANE!
Jesteś nowym Koordynatorem? Zmieniły się dane dyrekcji placówki? Poinformuj nas o tym
fakcie wysyłając e-mail na adres: SZKOLA@MMBE.PL lub PRZEDSZKOLE@MMBE.PL.
Dzięki temu będziesz otrzymywał od nas bieżące informacje dotyczące programu i konkursu.

Zagubione kupony? Nie wiesz, co zrobić?
Odesłałeś do nas kupony pocztą? Przesyłka nie dotarła i nie wiesz, co zrobić? Nie przejmuj się. Jeśli zachowałeś końcówki kuponów – punkty za zbiórkę zostaną Ci przyznane i dopisane do konta placówki. Pamiętaj
jednak, żeby za każdym razem zachować tę cześć kuponu, z której odklejane są kody kreskowe.

O problemie poinformuj Zespół Obsługi Programu – 509 856 509.
„DZIEŃ BEZ ELEKTROŚMIECI” W TWOJEJ PLACÓWCE!
Weź udział w konkursie i zorganizuj „Dzień bez elektrośmieci” w swojej placówce w
terminie do 30 listopada 2018 r. oraz drugą zbiórkę w terminie do 31 maja 2019 r.
Przeprowadź działania promujące wydarzenie, a reportaż zdjęciowy z tej aktywności
opublikuj do 14 grudnia 2018 r. na Mapie Eko-działań na stronie programu.

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

