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W bieżącym numerze:

Z pozdrowieniami,
 

`
Anna Podsiadło

Koordynator Ogólnopolskiego Programu
„Moje miasto bez elektrośmieci”

Nr 14, jesień-zima 2020

Biuletyn dla dyrektorów i pedagogów przedszkoli i szkół podstawowych 

Drodzy Państwo,

Miło mi przekazać w Państwa ręce kolejne wydanie Biule-
tynu programu „Moje miasto bez elektrośmieci”. Znajdzie-
cie w nim prezentację nowych rozwiązań edukacyjnych,  
jakie przygotowaliśmy na rok szkolny 2020/2021, a także 
podsumowanie aktywności realizowanych w ubiegłym roku.

Minione miesiące były niespodziewanym wyzwaniem zarówno 
dla Państwa jak i dla nas, organizatorów programu. Pande-
mia wymusiła nagłe zmiany i konieczność przystosowania się 
do nowych warunków pracy i życia. Dla Państwa był to okres 
szczególnie trudny. Z uznaniem obserwowaliśmy jak szybko wprowadzone zostało 
nauczanie na odległość i jak skutecznie, mimo wielu utrudnień, uczniowie i przed-
szkolaki doprowadzone zostały do pozytywnego zakończenia roku szkolnego.

Wielu z Państwa, w warunkach pandemii, kontynuowało realizację programu 
„Moje miasto bez elektrośmieci”, włączając nawet organizacje zbiórek zużyte-
go sprzętu. Było to dla nas wielkie, ale pozytywne zaskoczenie, i także dowód 
na to, że program jest potrzebny i na dobre zagościł w Państwa placówkach, 
za co bardzo dziękujemy. Program „Moje miasto bez elektrośmieci” działa 
nieprzerwanie. Przygotowaliśmy dla Państwa nowe narzędzia, także do pracy 
zdalnej, które mogą być wsparciem w realizacji programu, niezależnie od przy-
jętej formuły nauczania.

Nowy rok szkolny przynosi wiele nowości. Nową stronę internetową, nowe 
materiały, ale też i nowy konkurs. W maju br. przeprowadziliśmy ankietę 
podsumowującą program. Jej wyniki przedstawiamy na stronie 3. Biuletynu. 
Państwa opinie i uwagi zawsze są dla nas bardzo cenne, stanowią solidną bazę 
wiedzy i inspirację do rozwoju programu. Nowa formuła konkursu oparta została 
właśnie na Państwa sugestiach. Dziękujemy! W niniejszym wydaniu Biuletynu 
podsumujemy konkurs ubiegłoroczny, prezentując wyniki i zwycięskie placówki. 
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy wygranej. Szczegóły znajdują 
się na stronie 2. Biuletynu.

Integralnym elementem programu „Moje miasto bez elektrośmieci” jest Fundusz 
Oświatowy, który umożliwia Państwu wyposażanie szkół i przedszkoli w nowo-
czesne pomoce, za punkty otrzymane z organizowanych zbiórek elektrośmieci. 
W tym roku przygotowaliśmy nowy Katalog Pomocy Dydaktycznych i Wyposa-
żenia, z ciekawymi propozycjami, ale też pozostawiliśmy te, które lubicie Pań-
stwo najbardziej i najchętniej je zamawiacie. W Katalogu pomocy znajdziecie 
Państwo także sprzęt do ochrony przed koronawirusem.

Mam nadzieję, że przygotowane propozycje przypadną Państwu do gustu i będą 
owocnie wykorzystywane. Jak co roku, otrzymujecie Państwo Kalendarz Koor-
dynatora do planowania aktywności związanych z realizacją programu „Moje 
miasto bez elektrośmieci”. Przygotowane zostały także materiały do promocji 
zbiórek. Pakiety wysyłane są bezpłatnie przed organizacją zbiórki.

Życzę Państwu, aby nowy rok szkolny 2020/2021 przyniósł możliwość realizacji 
planów zawodowych w dobrych dla Państwa warunkach i pozwolił efektywnie 
prowadzić zajęcia z dziećmi. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami.
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II edycja konkursu „Dzień bez elektrośmieci” została rozstrzygnięta!

Jak co roku, tuż przed wakacjami, rozstrzygamy konkurs 
realizowany w ramach programu. Czas pandemii i brak 
możliwości spełnienia wszystkich warunków wymusił ko-
nieczność zmiany regulaminu konkursu, w wyniku której 
placówki nie były zobowiązane do organizacji drugiej 
zbiórki elektrośmieci. Zainteresowanie konkursem było 
bardzo duże, a jury miało ręce pełne pracy i jak zwykle 
stało przed trudnym wyborem. Na wyróżnienie zasługu-
ją wszyscy uczestnicy!

Główną nagrodę tj. 10  500  punktów  Funduszu 
Oświatowego do wykorzystania na dowolne 
pomoce dydaktyczne oraz bon Sodexo na 500 zł 
na doposażenie pracowni koordynatora programu 
otrzymało - Niepubliczne  Przedszkole  DANAPIS 
w Nowym Sączu.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym placówkom!  
Cieszymy się z obecności przedszkoli w gronie laureatów 
tegorocznej edycji. Mimo, iż przedszkola zostały włą-
czone do realizacji programu zaledwie trzy lata temu to 
świetnie odnajdują się w jego formule. Są też dowodem 
na to, nigdy nie jest za wcześnie na edukację w zakresie 
prawidłowego postępowania z elektrośmieciami. 

Każdej placówce życzymy dalszych sukcesów i zapra-
szamy do nowego konkursu w roku szkolnym 2020/2021. 

Pierwszy raz w ramach konkursu „Dzień bez elektrośmieci” 
przyznana została dodatkowa nagroda w formie  
WYRÓŻNIENIA SPECJALNEGO za wyjątkowe zaangażowanie.

Wyróżnienia tj. 2000 punktów Funduszu Oświatowego 
do wykorzystania na dowolne pomoce dydaktyczne oraz 
bon Sodexo na kwotę 200 zł na doposażenie pracowni 
koordynatora programu otrzymały:

• Szkoła Podstawowa w Hejdyku
• Przedszkole nr 43 w Bydgoszczy
• Szkoła Podstawowa nr 2  w Ropie
• Zespół Szkół w Krośnie
• Szkoła podstawowa nr 13 w Mysłowicach

10 500 pkt 
1. MIEJSCE Kategoria plastyczna 
 

MOJE MIASTOgólnopolski program edukacyjny

Zdjęcia ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi - wyróżnienie  
specjalne w konkursie „Dzień bez elektrośmieci”.

Nagrodę otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 
w Gołdapi - to placówka, która od 7 lat 
z ogromnymi sukcesami realizuje program 
„Moje miasto bez elektrośmieci”. Nie inaczej 
było także w bieżącej edycji konkursu: 4 zbiórki 
elektrośmieci, prawie 17 ton zebranego sprzętu 
i aż 18 punktów na mapie Eko-Działań. 
Serdeczne podziękowania dla koordynatora 
szkolnego – Pani Aliny Oleszczuk oraz dla 
dyrektora placówki – Pani Anny Budzińskiej za 
wytrwałe realizowanie edukacji w zakresie 
prawidłowego postępowania z elektrośmieciami 
z uczniami oraz całą lokalną społecznością, 
która aktywnie włącza się we wszystkie 
organizowane przez Was zbiórki elektrośmieci.

Gratulujemy!
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Ankieta Koordynatora

W maju br. przeprowadziliśmy ankietę programową 
wśród Koordynatorów odpowiedzialnych za realizację 
programu „Moje miasto bez elektrośmieci” w szkołach 
i przedszkolach. Ankieta była anonimowa i zawierała  
5 pytań zamkniętych i 1 pytanie otwarte. 

Cieszy nas fakt, iż placówki potwierdziły, że chętnie 
uczestniczą w programie i uważają, że program powi-
nien być kontynuowany. Kluczowym zainteresowaniem 

szkół i przedszkoli jest także Fundusz Oświatowy, 
z którego bardzo chętnie korzystają, choć niektórzy 
już boją się, że w okolicy trudno będzie znaleźć elek-
trośmieci, bo tak aktywnie prowadzili zbiórki :-)  
Większość placówek jest zadowolonych z dotychcza-
sowej formuły konkursu, aczkolwiek, chętnie widziały-
by go jako konkurs plastyczny, fotograficzny czy rywa-
lizację on-line.

Przyjrzyjmy się szczegółowym wynikom Ankiety:

Dziękujemy Koordynatorom za udział w Ankiecie. Wszystkie odpowiedzi  
są dla nas bardzo cenne i posłużą w dalszym rozwoju programu.

Czy bezpłatne materiały edukacyjne programu 
do prowadzenia zajęć lekcyjnych a także 
promocji zbiórek elektrośmieci w placówce są 
wykorzystywane przez Państwa?

Czy Fundusz Oświatowy, w ramach którego 
placówka może otrzymać bezpłatne 
pomoce szkolne i wyposażenie sal, jest 
nadal potrzebny szkołom/przedszkolom?

Czy konkurs organizowany w ramach programu 
„Moje miasto bez  elektrośmieci” mobilizuje 
placówkę/ uczniów do dodatkowych aktywności 
w ramach programu?

Czy chętnie organizujecie Państwo 
zbiórki elektrośmieci w ramach programu 
„Moje miasto bez elektrośmieci”?

Czy wymieniacie Państwo zgromadzone 
punkty Funduszu Oświatowego na bezpłatne 
pomoce szkolne i wyposażenie sal?

Jaki rodzaj konkursu sprawiłby, że chętnie 
wzięlibyście Państwo w nim udział?
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Program w nowej odsłonie!

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” otwiera się na 
nowo. Przygotowaliśmy nową stronę internetową 
oraz nowe materiały edukacyjne. Program zyskał 
nowe narzędzia umożliwiające pracą zdalną z uczniami, 
ale też będące wsparciem w realizacji zajęć w formule 
stacjonarnej, a są to: cykl filmów edukacyjnych na te-
mat elektrośmieci, zeszyty ćwiczeń dla uczniów oraz 
dla przedszkolaków, a także piosenka o elektrośmie-
ciach. Cieszymy się z tych nowości i mamy nadzieję, że 
i Państwo chętnie włączycie je do planu zajęć. Podziel-
cie się z nami opinią na ich temat.

Strona internetowa www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl to nowo-
czesna platforma programu do wyświetlania zarówno na komputerach, 
jak i urządzeniach mobilnych, dzięki czemu można mieć do niej łatwy 
dostęp zawsze, gdy jest tylko taka potrzeba. Na nowej stronie interneto-
wej znajdują się materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć stacjonarnych 
jak i zdalnych, filmy edukacyjne, informacje o konkursie, nowy Katalog po-
mocy szkolnych i wyposażenia sal oraz narzędzia pomocne w organizacji 
zbiórek elektrośmieci jak i zamawiania pomocy szkolnych. Na naszej plat-
formie znajdują się istotne informacje na temat elektrośmieci oraz aktual-
ności programowe czy biuletyn. Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony 
internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.

Dzieci chętnie przyswajają wiedzę na temat prawidło-
wego postępowania z elektrośmieciami. Uwielbiają za-
gadki, łamigłówki i rebusy na temat zużytych sprzętów 
elektrycznych i elektronicznych, dlatego też przygoto-
waliśmy nowy Zeszyt Ćwiczeń on-line, w dwóch wer-
sjach – dla uczniów klas I-III oraz dla przedszkolaków. To 
narzędzie pozwoli kontynuować naukę w domu, w cie-
kawej, interaktywnej formie. Dostępny na www.moje-
-miasto-bez-elektrosmieci.pl.

Nowa strona internetowa programu

Zeszyty ćwiczeń do pracy w domu
dla  uczniów

dla  

przedsz
kolaków
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Filmy edukacyjne na temat elektrośmieci

Piosenka o elektrośmieciach

Nowy Katalog Pomocy Dydaktycznych i Wyposażenia Sal

Cykl 5 filmów edukacyjnych to nowość w naszym pro-
gramie. Stanowi uzupełnienie kart pracy. Każdy z od-
cinków wyjaśnia inne zagadnienie: „Co kryje się pod 
nazwą elektrośmieci”, „Dlaczego elektrośmieci to nie są 
zwykłe śmieci”, „Co zrobić, gdy elektrośmieci pojawią 
się w domu”, „Co to jest recykling i cykl życia elektro-
śmieci” i film podsumowujący pt. „Czy wiem wszystko 
o elektrośmieciach”. W filmach dzieci spotkają się z Eko-
Girl, która przeniesie je w Galaktykę na stację orbital-
ną, by wspólnie zrealizować ważną misję. Filmy dostęp-
ne są na www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl oraz 
na naszym kanale na YouTube.

O elektrośmieciach powstają filmy, opowiadania, i.... 
piosenki. To kolejna nowość w naszym programie, tym 
razem dedykowana przedszkolakom. Piosenka „Ach te 
elektrośmieci” stanowi element scenariuszy zajęć dla 
najmłodszych dzieci. Słowa do piosenki napisał Andrzej 
M. Grabowski (Pan Tik Tak), zaś muzykę skomponował 
Krzysztof Marzec (Krzyś Tik Tak), współtwórcy dziecię-
cego zespołu Fasolki. Życzymy przyjemnego słuchania!

Tablica interaktywna? Wyposażenie świetlicy? Sprzęt 
sportowy? Te i wiele innych propozycji znajduje się 
w nowym Katalogu Pomocy Szkolnych i Wyposażenia 
Sal. Nowością są pomoce edukacyjne dla przedszkoli. 
A dla szkół pozycje, których jeszcze nie mieliśmy  
w ofercie. Katalog podzielony został na nowe kategorie. 

Nowy katalog dostępny jest w wersji on-line na  
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.

Teraz masz dostęp do katalogu gdziekolwiek jesteś i na 
dowolnym urządzeniu.

Praca z katalogiem jest łatwa i przyjemna. Wybierasz 
kategorię, następnie pomoce, które Cię interesują. 
Możesz tworzyć listy wybranych pomocy, zapisywać je 
do pliku i przesyłać dalej.

Teraz łatwiej i szybciej złożysz zamówienie  
na pomoce dydaktyczne i wyposażenie sal. 

dla  

przedsz
kolaków
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Oferta specjalna na sprzęt do ochrony przed koronawirusem

50 kartonowych pojemników dla placówek organizujących zbiórki elektro-
śmieci! Zachęcamy placówki do organizacji zbiórek elektrośmieci, także w cza-
sach pandemii. Kartonowe pojemniki ułatwią placówkom „bezkontaktowy” spo-
sób organizacji zbiórki. Pierwszych 50 placówek, które do końca listopada br. 
zorganizują zbiórkę otrzyma kartonowy pojemnik na drobne elektrośmieci oraz 
pojemnik na zużyte baterie. Pojemniki są bardzo estetycznie wykonane, mogąc 
stanowić element dekoracyjny w szkole np.: w Eko Kąciku. Postawione w widocz-
nym w widocznym miejscu będą przypominały o uczestnictwie placówki 
w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”, a także zbiórkach zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Obowiązuje minimum logistyczne 
500 kg. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów.

Pierwsze 100 placówek, które w roku szkolnym 2020/2021 zorganizują zbiórkę 
z zachowaniem minimum logistycznego, otrzyma po 30 ekologicznych worków 
na buty dla najaktywniejszych uczniów.

• Pakiet dwóch gier dla szkolnej świetlicy,

•  Komplet dwóch zestawów kreatywnych 
Play-Doh dla przedszkoli.

Wystarczy zorganizować zbiórkę elektrośmieci 
spełniającą minimum logistyczne (500 kg) by 
otrzymać:

Oferta ważna do końca listopada 2020 lub do 
wyczerpania zestawów.

Nowe promocje dla placówek organizujących zbiórki elektrośmieci

Premiujemy zbiórki elektrośmieci!

Ekologiczne worki na buty za zbiórkę elektrośmieci

Wspierając placówki w przygotowaniach do bezpiecznego 
powrotu do nauczania stacjonarnego, przygotowaliśmy 
zestawy ochrony przed koronawirusem zawierające: 
maski na twarz, przyłbice, płyny do dezynfekcji czy 
maty podłogowe do dezynfekcji obuwia. Otrzymać je 
można wymieniając punkty Funduszu Oświatowego.

Oferta specjalna

dla  przedszkoli

dla  
szkół
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Zapraszamy do konkursu!

Bon Sodexo o wartości  
500 zł każdy

„Dlaczego elektrośmieci to nie są zwykłe śmieci?”  
– czekamy na Wasze odpowiedzi w ramach nowego 
konkursu. A jest on w tym roku wyjątkowy!

Placówka może przesłać dowolną liczbę prac już  
od 1 października br. poprzez formularz konkursowy 
dostępny na naszej nowe stronie programowej www.
moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.

Każda placówka uczestnicząca w konkursie, zobowiąza-
na jest także do zamieszczenia najpóźniej do 9 kwietnia 
2021 r. w zakładce Mapa Eko-Działań opisu dowolnego 
działania, związanego z realizacją programu.

Na zgłoszone prace będzie można głosować. Tylko pra-
ce, które otrzymają minimum 100 głosów zostaną pod-
dane ocenie Jury.

Nagrodzimy 3 najciekawsze prace, po jednej  
z każdej kategorii. 

Tegoroczna formuła konkursu została zainspirowana 
propozycjami jakie otrzymaliśmy od Koordynatorów, 
którzy wzięli udział w Ankiecie Koordynatora. Dzięku-
jemy za ten i wiele innych pomysłów!

Zapraszamy do udziału w konkursie! W tym roku nie  
organizujemy zbiórek a stawiamy na Waszą kreatywność 
i nieograniczone pomysły tworzenia wyjątkowych prac!

Regulamin konkursu dostępny jest na  
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

Do przygotowania będzie praca twórcza w jednej 
z trzech kategorii do wyboru:

• Praca plastyczna

• Film

• Piosenka

NAGRODY GŁÓWNE

WYRÓŻNIENIA

10 500 pkt 
1. MIEJSCE Kategoria plastyczna 
 

MOJE MIASTOgólnopolski program edukacyjny

3x
3x

6x
Kategoria plastyczna 

 

MOJE MIAST

Ogólnopolski program edukacyjny

 Terminy konkursu:

1. Realizacja konkursu: od 1 października 2020 r. 
do 31 maja 2021 r.

2. Zgłaszanie prac: od 1 października 2020 r.  
do 9 kwietnia 2021 r.

3. Dodawanie działań na Mapie Eko-działań:  
od 1 października 2020 r. do 9 kwietnia 2021 r. 

4. Głosowanie na prace: od 15 kwietnia 2021 r.  
od godz. 12:00 do 7 maja 2021 r. 

5. Ogłoszenie wyników konkursu: 20 maja 2021 r.

6. Dostarczenie nagród: do 31 maja 2021 r.

7. Realizacja nagród (wykorzystanie Punktów 
Funduszu Oświatowego) — do 30 czerwca 2021 r.
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•  Świetlówki i żarówki LED odbieramy 
tylko przy okazji zbiórek elektrośmieci 
i nie naliczamy za nie punktów 
Funduszu Oświatowego.

•  Zorganizuj zajęcia z dziećmi 
i wykorzystaj nowe materiały 
edukacyjne: filmy, karty pracy, quizy 
i piosenkę. Wszystko znajdziesz na 
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

•  Pamiętaj, by zbierać zużyte baterie! 
Zamów bezpłatny pojemnik do zbiórki 
baterii. Pojemnik jest kartonowy 
i wielokrotnego użytku. Za każde 2 kg 
baterii otrzymasz 2 pkt Funduszu 
Oświatowego.

•  Chcesz sprawdzić, ile masz punktów 
Funduszu Oświatowego? Wejdź na 
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl 
i zaloguj się do swojego profilu. 

•  Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do 
nas. Odpowiemy na wszystkie pytania, 
codziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. 10:00 – 16:00 pod numerem 
infolinii 509 856 509 lub pod adresem 
e-mail: pomoc@mmbe.pl.

•  Zaplanuj i przeprowadź zbiórkę elektrośmieci 
w szkole.

•  Nie zapomnij zamówić bezpłatnych materiałów  
do promocji zbiórki, które możesz rozdać rodzicom 
i dzieciom przed zbiórką, wysyłając e-mail na 
adres: szkola@mmbe.pl lub przedszkole@mmbe.pl

•  Po zbiórce policz zgromadzony sprzęt elektroniczny 
i elektryczny, pomocny będzie w tym formularz 
„Zlecenie odbioru elektrośmieci”.

•  Zamów odbiór elektrośmieci wskazując preferowany 
termin odbioru na jeden z trzech sposobów:

 —  online poprzez profil na stronie  
www.moje-miasto-bez-elektrośmieci.pl,

 —  wysyłając e-mailem skan „zlecenia odbioru 
elektrośmieci” na adres szkola@mmbe.pl  
lub przedszkole@mmbe.pl albo

 —  wysyłając faksem „zlecenie odbioru 
elektrośmieci” pod numer 228856099.

• Zamówienie odbioru zostanie zarejestrowane.  
Po prawidłowym zarejestrowaniu „Zlecenia odbioru 
elektrośmieci” otrzymacie e-mail z potwierdzeniem 
jego przyjęcia. Wyznaczony operator skontaktuje 
się z Państwem w celu omówienia szczegółów 
odbioru elektrośmieci z placówki.

• Pamiętaj o minimum logistycznym 500 kg – oznacza 
to, że operator przyjedzie po odbiór elektrośmieci 
tylko, gdy zbiórka osiągnęła masę 500 kg lub więcej.

Przypominajki!

Jak zamówić odbiór 
elektrośmieci?

 Ważne daty:
•  1 października – start konkursu „Dlaczego elektrośmieci to nie są 

zwykłe śmieci”. Możesz już dodawać prace konkursowe na  
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/konkurs

•  13 października - Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci.  
Weź udział w wydarzeniu! Zorganizuj zbiórkę elektrośmieci, a relację 
umieść na „Mapie Eko-działań”.

•  14 października – Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Wszystkim 
Nauczycielom i Pedagogom życzymy zadowolenia z pracy  
zawodowej i samych sukcesów.


