
Szanowni Państwo,

Już niedługo koniec roku szkolnego, czas podsumowań i oceny tego, 
co zrobiliśmy przez ostatnie dziesięć miesięcy w programie „Moje 
miasto bez elektrośmieci”. Choć dla Państwa to okres bardzo inten-
sywnej pracy, wierzę, że znajdziecie czas na lekturę bieżącego  
wydania biuletynu.

Rok szkolny 2013/2014 w programie „Moje miasto bez elektrośmieci” 
uważam za udany. Działania edukacyjne zrealizowaliśmy w ponad 
2000 szkół podstawowych w Polsce, w grupie blisko 150 tys. 
uczniów klas trzecich. To nasz wspólny sukces, który z pewnością 
przełoży się na większe zrozumienie potrzeby ochrony środowiska  
naturalnego poprzez prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym zarówno wśród dzieci, jak i ich rodzi-
ców. W ramach programu, poza działaniami edukacyjnymi, realizo-
wane były także zajęcia praktyczne oparte na zbieraniu elektro-
śmieci. Wspólnymi siłami udało się zgromadzić ponad 500 ton ZSEE, 
dzięki czemu nie trafiły one do lasów czy osiedlowych śmietników,  
a zostały poddane recyklingowi.

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” to nie tylko działania 
edukacyjne w szkołach, ale także edukacja mieszkańców miast.
Powstają punkty zbierania elektrośmieci w łatwo dostępnych  
miejscach oraz jest możliwość odbioru dużych elektrośmieci bezpo-
średnio z domów, szczególnie tych mieszkańców, którzy nie mają 
możliwości zawiezienia pralki czy lodówki do punktu zbierania. 
„Moje miasto bez elektrośmieci” to ogólnopolska inicjatywa po-
pierana przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środo-
wiska i Związek Miast Polskich.

Nasz program trwa nieprzerwanie i choć wakacje tuż przed nami,  
w lipcu i sierpniu możecie Państwo nadal organizować zbiórki  
elektrośmieci i zamawiać ich odbiór. Na rok szkolny 2014/2015 
przygotowaliśmy nowe materiały edukacyjne do realizacji zajęć 
lekcyjnych. Zamówić je można poprzez stronę internetową programu 
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl. Materiały są całkowicie 
bezpłatne i będą wysyłane do szkół z początkiem września.

Dziękuję, że byliście Państwo z nami w tym roku szkolnym, jedno-
cześnie zachęcam do podejmowania dalszych inicjatyw.

 
Z życzeniami słonecznych wakacji,

 Anna Podsiadło

Koordynator Ogólnopolskiego Programu  
„Moje miasto bez elektrośmieci”

  

Organizacja Odzysku Sprz´tu Elektrycznego i Elektronicznego SA
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Koniec roku szkolnego i co dalej?

Koniec roku szkolnego nie oznacza końca programu 
„Moje miasto bez elektrośmieci”. Program trwa 
nieprzerwanie, co oznacza, że dla nas wakacje są 
normalnym czasem pracy. Realizujemy odbiory 
elektrośmieci ze szkół. Jeżeli w tym czasie prze-
prowadzacie Państwo wymianę starego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w placówce na 
nowy, zużyty odbierzemy. Wystarczy zamówić  
odbiór poprzez stronę internetową www.moje-
miasto-bez-elektrosmieci.pl. 

Wiele szkół prowadzi w okresie wakacji zbiórki 
elektrośmieci, informując o nich rodziców jeszcze 
w czerwcu. To dobry moment na zwiększenie puli 
punktów Funduszu Oświatowego, by jeszcze przed 
początkiem nowego roku szkolnego wymienić je na 
pomoce szkolne.

Warto zorganizować „Wakacyjną zbiórkę elek-
trośmieci”. Rodziców z pewnością zachęci infor-
macja, że szkoła zbiera np. na nowe meble do 
sali lekcyjnej czy tablicę interaktywną, którymi 
chciałaby zrobić niespodziankę uczniom na roz-

poczęcie nowego roku szkolnego. Możemy Państwa 
dodatkowo wesprzeć wysyłając plakaty na temat 
zbiórki i ulotki dla rodziców. Należy je zamówić 
poprzez formularz „Zamówienie odbioru elektro-
śmieci” dostępny na stronie internetowej programu, 
lub e-mailowo: szkola@mmbe.pl.
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MAPA  ElEKtrOŚMIECI!PuNKtóW ZbIErANIA

W ramach programu „Moje miasto bez 
elektrośmieci” cały czas tworzone są 
nowe punkty zbierania elektrośmieci 
ElektroEko. Wydawane są w nich kupony 
Funduszu Oświatowego.

Każdy nasz punkt zbierania elektro-
śmieci jest oznakowany: banerem, flagą 
lub potykaczem. Charakterystyczne są 
także oznakowane, zielone samochody.

Leszno

Tarnów

Wrocław

Bydgoszcz
Toruń

Gdynia

Sopot

 Grudziądz

 Zielona Góra

Stargard Szczeciński Piła

Poznań

www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl
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organizator
Patronat honorowy

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
.................................................................data zbiórki
.................................................................miejsce zbiórki

Za każdy zużyty sprzęt otrzymamy kupony,  które szkoła będzie mogła wymienić na atrakcyjne pomoce dydaktyczne w ramach programu „Moje miasto bez elektrośmieci”. 

Oznakowanie punktów 
zbierania elektrośmieci 
ElektroEko.
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Praktyczna strona programu!

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” jest nie tyl-
ko potrzebnym działaniem edukacyjnym, ale i progra-
mem ciepło przyjmowanym przez uczniów. Aby dzieci 
wyniosły z niego jak najwięcej korzyści, przede wszyst-
kim należy zwrócić ich uwagę na różne obszary działań 
chroniących nasze środowisko i wskazać zasady prawi-
dłowego postępowania z elektrośmieciami. 

Doskonałą formą są zajęcia praktyczne, czyli 
dobrze zorganizowana zbiórka elektrośmieci! 
Aby zakończyła się sukcesem należy się do niej 
dobrze przygotować.

Przede wszystkim należy poinformować rodzi-
ców o planowanej zbiórce. Dla wielu rodzin to 
doskonały pretekst do pozbycia się z domów  
zalegających od lat zużytych sprzętów elektrycz-
nych i elektronicznych. Warto poinformować  
o zbiórce okolicznych mieszkańców, którzy z pew-
nością zasilą szkolną zbiórkę.

Szkoła Podstawowa nr 209 w Warszawie zebrała 
ponad 1790 kg, za co otrzymała punkty Fundu-
szu Oświatowego, które będzie mogła wymienić 
na pomoce dydaktyczne z „Katalogu pomocy 
szkolnych”.

taka akcja była praktycznym podsumowaniem 
działań edukacyjnych przeprowadzonych wcze-
śniej podczas zajęć lekcyjnych. 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 209 w Warszawie, 
wiedzą już doskonale, że elektrośmieci nie wolno 
wyrzucać do śmietnika, a należy je oddawać do 
punktów zbierania lub podczas dedykowanych 
zbiórek.

Podziel się z nami zdjęciami ze 
zbiórki elektrośmieci w twojej 
szkole na e-mail: szkola@mmbe.pl
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ISO 9001 jest międzynarodową normą określającą 
wymagania, które powinien spełniać system zarzą-
dzania jakością w organizacji.

uzyskanie certyfikatu ISO 14001 świadczy o funk-
cjonowaniu organizacji według standardów przy-
jaznych środowisku, dla której odpowiedzialność 
społeczna i ochrona środowiska są działaniami priory-
tetowymi.

Dla ElektroEko przyznanie międzynarodowych 
certyfikatów ISO jest ukoronowaniem codziennej 
pracy nastawionej na prowadzenie działań mających 
na celu odzysk zużytego elektrycznego i elektro-
nicznego sprzętu z polskiego rynku wg najwyższych 
standardów jakości i etyki biznesowej.
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Aktywne szkoły zyskują!

Certyfikat jakości ISO dla ElektroEko 

W maju br. działalność 
ElektroEko SA została po-
twierdzona certyfikatem 
jakości ISO:

ISO 9001-2009
ISO 14001-2005

Uczestnictwo w programie „Moje miasto bez elek-
trośmieci” daje szkole wiele korzyści:

 3 bezpłatne materiały edukacyjne dla uczniów 
klas III, wpisujące się w podstawę programową.

 3 bezpłatne materiały dla szkół organizujących 
zbiórki, pomagające w nagłośnieniu akcji.

 3 Możliwość korzystania z Funduszu Oświatowego, 
w ramach, którego szkoły mogą wymieniać  
zebrane punkty na bezpłatne pomoce dydak-
tyczne i wyposażenie sal lekcyjnych oraz gim-
nastycznych.

 3 Dostęp do promocji organizowanych w ramach 
Funduszu Oświatowego.

 3 Wsparcie konsultantów programu od ponie-
działku do piątku w godzinach 9:00–17:00 pod 
numerem infolinii 509 856 509 lub mailowo pod 
adresem e-mail: szkola@mmbe.pl.

 3 Dostęp do aktualnych informacji z zakresu 
edukacji ekologicznej dotyczącej elektrośmieci.

 3 Możliwość prezentacji własnych doświadczeń 
na łamach biuletynu „Moje miasto bez elektro-
śmieci”.

 3 Udział w spotkaniach koordynatorów programu 
„Moje miasto bez elektrośmieci”.

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto 

bez elektrośmieci” warto wpisać na stałe  

w plan zajęć dla uczniów, gdyż tematyka ochrony 

środowiska poprzez prawidłowe postępowanie  

z elektrośmieciami będzie zawsze aktualna. 

Dzieci w wieku szkolnym świadomie przyswajają 

wiedzę z tego zakresu, a efekty tej edukacji  

zauważymy już w nieodległej przyszłości.

Wpisz program w plan zajęć!
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Szkoły wymieniają punkty na pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal.

Projektor z promocji trafił do Szkoły nr 4 w Olkuszu.

19 maja br. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu otrzymała projektor.

Uzyskaliśmy go w zamian  
za zbiórkę zużytego sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego.  
Z przyjemnością wręczyłam  
go Panu Rafałowi Michalskiemu, 
który koordynował realizację 
programu „Moje miasto bez 
elektrośmieci”. Dziękuję wszystkim 
nauczycielom, uczniom  
i rodzicom, którzy zaangażowali 
się w tę pożyteczną akcję. 

– mówi Pani Dyrektor, Anna Knapik

Zdjęcie własne szkoły, użyczone na potrzeby 
niniejszego wydania biuletynu

Szkoła Podstawowa nr 12 z Mielca 
wymieniła punkty Funduszu Oświatowego, 
otrzymane za zebrane elektrośmieci,  
na pufy wypoczynkowe dla uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 9  
z tarnowa zamówiła pomoc 

dydaktyczną – „Ruch obiegowy ziemi”
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Punkty Funduszu Oświatowego, które szkoła otrzymu-
je po każdej zbiórce elektrośmieci można w każdej 
chwili sprawdzić na stronie internetowej programu 
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl. 

Wystarczy zalogować się do profilu szkoły, gdzie znaj-
duje się aktualny stan punktów. Jeżeli zapomnicie 
Państwo swój login, system strony internetowej przy-
pomni go Państwu poprzez funkcję „Przypomnij login”.
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Punkty Funduszu Oświatowego do sprawdzenia w każdej chwili!

Zamów bezpłatne materiały edukacyjne na nowy rok szkolny.

Już od czerwca można zamawiać bezpłatne mate-
riały edukacyjne na nowy rok szkolny 2014/2015. 
Na stronie internetowej programu znajduje się  
formularz, którzy wystarczy wypełnić, aby we 
wrześniu otrzymać przesyłkę z materiałami.

Na nowy rok szkolny przygotowaliśmy dla uczniów 
interaktywną formę zeszytu ćwiczeń. Pozwala 
ona nie tylko realizować program podczas zajęć 
lekcyjnych w szkole, ale umożliwia samodzielne 
wykonywanie zadań w domu. W pakiecie znaj-
dziecie Państwo również scenariusze zajęć dla  
nauczycieli – jako inspirację do prowadzenia zajęć  
z zakresu edukacji ekologicznej oraz 2 plansze 
dydaktyczne, uzupełniające materiał dla nauczy-
cieli a także kod dostępu do interaktywnego  
zeszytu ćwiczeń dla uczniów.

Szkoły, które poza zajęciami edukacyjnymi planują 
przeprowadzić część praktyczną, czyli zorganizo-
wać zbiórkę elektrośmieci, mogą zamówić  

dodatkowe materiały: plany lekcji dla uczniów wraz  
z naklejkami do kolekcjonowania, ulotki infor-
macyjne dla rodziców oraz plakaty do samodziel-
nego wypełnienia datą zbiórki, które pomogą poin-
formować rodziców o planowanej akcji. Warunkiem 
otrzymania tych materiałów jest wskazanie 
terminu zbiórki, która odbędzie się do końca 
roku 2014. Zbiórkę można zamówić poprzez for-
mularz dostępny na stronie internetowej progra-
mu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.

W pakiecie materiałów znajdziecie Państwo 
nowe wydanie „Katalogu pomocy szkolnych”, 
dostępnych w ramach Funduszu Oświatowego. 
Czekają nowe i ciekawe materiały!

Wszystkie materiały przesyłane szkołom  
w ramach programu „Moje miasto bez 
elektrośmieci” są bezpłatne.
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Formularz zamÓWIENIa NalEży przEsłać do 31 lIpCa 2014 roku: 
n wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

n faxem na numer: (22) 885 60 99
n listownie na adres: ogólnopolski program Edukacyjny „moje miasto bez elektrośmieci”, ul. locci 18, 02-928 Warszawa

moje miasto bez elektrośmieci n Infolinia 509 856 509 n szkola@mmbe.pl n www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

FORMULARZ ZAMÓWIENIA BEZPŁATNYCH MATERIAŁÓW 
EDUKACYJNYCH NA ROK sZKOLNY 2014/2015 DLA KLAs III

NAZWA SZKOŁY:

licZbA dZieci W SZKOle: licZbA dZieci W KlASAch iii:

ulicA:

WOJeWÓdZTWO:MieJScOWOŚĆ:

iMiĘ i NAZWiSKO KOORdYNATORA PROGRAMu:

TeleFON dO KOORdYNATORA PROGRAMu:

ReGON:

e-MAil dO KOORdYNATORA PROGRAMu:

NiP: NuMeR TeleFONu SZKOŁY:

NR ulicY:

iMiĘ i NAZWiSKO dYReKTORA SZKOŁY:

e-MAil dO SZKOŁY:

KOd POcZTOWY:

odEsłaNIE NINIEJszEGo Formularza JEsT rÓWNozNaCzNE z akCEpTaCJĄ rEGulamINu proGramu I FuNduszu 
oŚWIaToWEGo umIEszCzoNEGo Na sTroNIE INTErNEToWEJ WWW.moJE-mIasTo-BEz-ElEkTrosmIECI.pl.

KlASA iii A  
licZbA dZieci

KlASA iii b  
licZbA dZieci

KlASA iii c 
licZbA dZieci

KlASA iii d  
licZbA dZieci

KlASA iii e  
licZbA dZieci

KlASA iii F  
licZbA dZieci

licZbA ZAMAWiANYch bezpłatnych PAKieTÓW MATeRiAŁÓW eduKAcYJNYch

PlANuJeMY KORZYSTANie Z FuNduSZu OŚWiATOWeGO TAK        Nie

–

dołącz do nas!
www.facebook.com/elektrosmieci.elektroeko
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Podziel się z nami wspomnieniami z wakacji na e-mail: szkola@mmbe.pl

www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

Przygotuj się do nowego roku szkolnego!

ZA
PrOŚ PrZyJACIół!

Zamów bezpłatne materiały edukacyjne 
programu „Moje miasto bez elektrośmieci”.

Sprawdź, czy wszystkie zebrane kupony Fun-
duszu Oświatowego zostały do nas odesłane.

Jeżeli posiadasz punkty Funduszu Oświato-
wego wymień je na pomoce dydaktyczne 
jeszcze w wakacje (gwarantujemy dostawę 
przed 1 września!).

Zaplanuj zbiórkę elektrośmieci na wrzesień, 
aby otrzymać dodatkowe materiały.

 

CZEKAMy NA SygNAły, KOMENtArZE, SugEStIE OD KOOrDyNAtOróW DOtyCZąCE „KAtAlOgu 
POMOCy SZKOlNyCh” I INNyCh ElEMENtóW PrOgrAMu POD ADrESEM E-MAIl: SZKOlA@MMbE.Pl

Jeżeli znasz szkoły, które nie  
uczestniczą jeszcze w programie 

„Moje miasto bez elektrośmieci” 
zaproś je w naszym imieniu. 

Na stronie programu  
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl 

znajduje się e-zaproszenie,  
które szkoła może pobrać  

i wysłać przyjaciołom.


