
 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY  
DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

BEZPŁATNE POMOCE DYDAKTYCZNE DLA SZKÓŁ



Szanowni Państwo,         

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa 
w Ogólnopolskim programie edukacyj-
nym „Moje miasto bez elektrośmie-
ci”. Inicjatywa ta skierowana jest do 
szkół i przedszkoli z całej Polski.

„Moje miasto bez elektrośmieci” to 
autorski program ElektroEko. Realizo-
wany jest od 2012 roku w ramach bez-
pośredniej współpracy z gminami, jak 
i z placówkami oświatowymi w całej 
Polsce. Uczniowie z terenu gminy uczestniczącej w pro-
gramie biorą udział w zajęciach z wykorzystaniem bez-
płatnych materiałów dydaktycznych. Celem tych zajęć 
jest kształtowanie w atrakcyjnej oprawie właściwych po-
staw ekologicznych wśród najmłodszych, po to, by wyrośli 
na świadomych konsumentów. Edukacją objęliśmy już po-
nad 1 milion uczniów. 

W ramach programu powołany został Fundusz Oświato-
wy, z którego mogą korzystać szkoły aktywnie realizujące 
program. Ów Fundusz zasilany jest ze zbiórek elek-
trośmieci i w całości przeznaczony na zakup nowocze-
snych pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal. Najbar-
dziej pożądane przez szkoły są tablice multimedialne. 
W minionym roku szkolnym przekazaliśmy placówkom 
tablice o łącznej wartości ponad 100 tys. złotych. A to 
jeszcze nie koniec! Dużym zainteresowaniem cieszą się 
również projektory, laptopy, drukarki, pufy, modele do 
pracowni biologicznej, a także książki.

Dzięki Funduszowi Oświatowemu pomoce dydaktyczne 
o łącznej wartości prawie 0,5 miliona złotych trafiły już 
do szkół! Także Państwa placówka ma szanse skorzystać 
z Funduszu. Wystarczy przyłączyć się i razem z nami 
aktywnie prowadzić działania edukacyjne oraz organi-
zować zbiórki elektrośmieci. 

Sukcesy, jakie odnosimy to przede wszystkim sukcesy 
wszystkich „naszych” szkół i koordynatorów programu, 
którzy niejednokrotnie udowadniali, że zaangażowanie  
i pomysłowość prowadzi do wymiernych efektów. Szkoły 
będące liderami w programie – pokazują, że przy odpo-
wiednim zaangażowaniu oraz włączeniu lokalnej społecz-
ności i zaprzyjaźnionych firm w szkolne zbiórki elek-
trośmieci, można wyposażyć sale lekcyjne nawet w kilka 
tablic multimedialnych. Szkoły dostrzegają korzyści z ak-
tywnego uczestnictwa w programie, gdyż stanowi on do-
datkowe źródło doposażenia w niezbędne pomoce dydak-
tyczne. Program skupia obecnie ponad 1000 zaan-  
gażowanych, szkolnych koordynatorów programu w całej 
Polsce.

Zachęcam także i Państwa do aktywnego uczestnictwa  
w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”. Dla szkół 
to prestiż i możliwość bezpłatnego wyposażenia w pomo-
ce dydaktyczne. Wierzę, że kolejny rok szkolny przyniesie 
wspólne sukcesy i zwiększy poziom świadomości dzieci, 
ich rodziców i lokalnej społeczności na temat prawidłowe-
go postępowania z elektrośmieciami. Nasi konsultanci za-
wsze służą Państwu pomocą w organizacji zbiórek.

Zapraszam do odwiedzenia strony programu www.moje- 
miasto-bez-elektrosmieci.pl oraz polubienia naszego 
profilu na Facebooku - Elektrośmieci-ElektroEko. 

Anna Podsiadło

Koordynator Ogólnopolskiego Programu
„Moje miasto bez elektrośmieci”

ORGANIZATOR PROGRAMU 

ElektroEko SA to największa polska organizacja odzysku, która w imieniu swoich producentów i importerów sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego organizuje i finansuje procesy związane z budową systemu zbierania i przetwarzania elek-
trośmieci oraz edukacją ekologiczną. Działamy na zasadach not-for-profit, co oznacza, że cały wypracowany zysk przezna-
czamy na prowadzenie kampanii edukacyjnych i rozbudowę systemu zbierania elektrośmieci. Ważnym partnerem są dla nas 
samorządy, którym świadczymy bezpłatną pomoc w tym zakresie. Od początku swojej działalności w 2006 roku ElektroEko 
zebrało już ponad 500 000 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Od 10 lat prowadzimy liczne inicjatywy edukacyjne, których celem jest podnoszenie poziomu świadomości społecznej  
w zakresie właściwego postępowania z elektrośmieciami. W uznaniu za prowadzone działania otrzymujemy znaczące na-
grody i wyróżnienia: m.in. Mecenasa Ekologii w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”, „Najwyższa 
Jakość w Ochronie Środowiska”, „Certyfikat Wiarygodności Biznesowej” czy „Ekolaury”. W roku 2016 ogólnopolski projekt 
edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” zajął II miejsce w „Ogólnopolskim Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecz-
nie – Odpowiadam Polsce”.



„Moje miasto bez elektrośmieci” to ogólnopolski pro-
gram edukacyjny, którego nadrzędnym celem jest edu-
kowanie dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego 
postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elek-
tronicznym. W ramach programu utworzony został Fun-
dusz Oświatowy, dzięki któremu placówki oświatowe 
mają możliwość zdobycia bezpłatnych pomocy szkol-
nych i wyposażenia sal lekcyjnych i gimnastycznych. 

O PROGRAMIE

„MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI” TO:

Największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce elektrośmieci

3000 placówek (szkół i przedszkoli) uczestniczących w programie

Ponad 1000 zaangażowanych koordynatorów w całej Polsce

Patronaty Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Związku Miast Polskich

Bezpłatne materiały edukacyjne

Bezpłatna dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia

Bezpłatne odbiory elektrośmieci z placówek oświatowych

Z Funduszu Oświatowego mogą korzystać placówki oświatowe (przedszkola i szkoły), które: 

• przystąpiły do Programu „Moje miasto bez elektrośmieci”

• prowadzą działania edukacyjne na temat elektrośmieci

• organizują zbiórki elektrośmieci

Fundusz Oświatowy to szansa dla szkół na bezpłatne 
wyposażenie placówek w pomoce edukacyjne i wypo-
sażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych. Fundusz za-
silany jest ze zbiórek elektrośmieci i w całości prze-
znaczony na zakup pomocy dydaktycznych. 

Za oddane elektrośmieci szkoły otrzymują kupony 
Funduszu Oświatowego, które po odesłaniu do Organi-
zatora, przeliczane są na punkty. Szkoła wymienia ze-
brane punkty na pomoce szkolne wybrane z Katalogu 
Pomocy Szkolnych. 

FUNDUSZ OŚWIATOWY



JAK DZIAŁA FUNDUSZ OŚWIATOWY

DLACZEGO WARTO REALIZOWAĆ NASZ PROGRAM

Przystępując do realizacji programu „Moje miasto bez elektrośmieci”, szkoły otrzymują możliwość skorzystania  
ze wszystkich atutów projektu przygotowanych z myślą o placówkach oświatowych.

 P Bezpłatne materiały edukacyjne do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych

 P Bezpłatne materiały do promocji zbiórek dla aktywnych placówek

 P Bezpłatny odbiór elektrośmieci z placówek

 P Pomoce dydaktyczne i wyposażenie placówek z Funduszu Oświatowego

 P Bezpłatna dostawa pomocy dydaktycznych do placówek 

 P Zaświadczenia o realizacji największego ogólnopolskiego programu 
edukacyjnego o tematyce elektrośmieci - dla szkoły, a także imienne  
dla Szkolnych Koordynatorów 
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przeliczane są na punkty
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Zebrane elektrośmieci wymieniane są przez placówki oświato-
we na pomoce naukowe z „Katalogu pomocy dydaktycznych” Wybrane pomoce naukowe dostarczane są bezpłatnie 

przez ElektroEko na adres placówki oświatowej.



Efektem naszych działań, przy wsparciu rodziców,  
lokalnej społeczności miasta i gminy Tomaszów  
Mazowiecki, instytucji, przedsiębiorców, pracowni-
ków szkoły uczniowie zebrali 50 247 kg elektrośmie-
ci, które zamienione na punkty Funduszu Oświato-
wego, pozwolą wyposażyć szkołę w kolejne pomoce  
dydaktyczne.

W zbiórkę elektrośmieci zaangażowała się więk-
szość społeczności uczniowskiej i ich rodziców.

Małgorzata Maleszka - Szkolny Koordynator  
Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim

„W naszej szkole akcja została odebrana bardzo 
pozytywnie. Dzięki tej akcji chcemy pozyskać dla 
naszej szkoły pufy, które będą ustawione w świe-
tlicach 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 społecz-
ność szkolna. W tym roku szkolnym przeprowadzili-
śmy dwie zbiórki elektrośmieci. Pierwszą zbiórkę – 
14 lutego, w ramach Eko-Walentynek pod hasłem 
,,Recykling daje owoce”. Każdy uczeń, który przy-
niósł do szkoły zużyty sprzęt (...),  dostał  „owoco-
wą walentynkę”. Drugą zbiórkę przeprowadziliśmy 
na wiosnę. W ramach Fun-
duszu 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

„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 sprzę-
tu swoje rodziny, a także znajomych. Wspólnie działa-
my na rzecz ochrony środowiska, co wpisuje się znako-
micie w koncepcję funkcjonowania i rozwój  SP nr 82 w 
Gdańsku. Tworzymy proces dydaktyczny określony ha-
słem „Uczę się przez działanie, uczę się przez doświad-
czenie”. Ze zbiórek elektrośmieci szkoła w zamian otrzy-
mała już tablicę multimedialną (w czerwcu 2016 r.). 
Teraz zbieramy punkty na kolejną pomoc dydaktyczną.”

Maria Czechowska - Szkolny Koordynator
Szkoła Podstawowa nr 82 w Gdańsku

SZKOŁY O PROGRAMIE „MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI”



infolinia 509 856 509 od poniedziałku do piątku  
w godzinach 9:00-16:00

Facebook.com/Elektrośmieci.ElektroEko

e-mail: szkola@mmbe.pl / przedszkole@mmbe.pl 
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

DOŁĄCZ DO PROGRAMU

NAGRODZENI UCZESTNICY PROGRAMU

Szkoła Podstawowa nr 66, Poznań Szkoła Podstawowa nr 12, MielecSzkoła Podstawowa nr 127, Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 79, Poznań Szkoła Podstawowa, Złotoria Szkoła Podstawowa nr 9, Tarnów

Szkoła Podstawowa, DrzycimSzkoła Podstawowa nr 255, Warszawa Szkoła Podstawowa nr 4, Legnica


