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1.ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK 

   Do czerwca uczestniczymy w Projekcie edukacyjnym – „ZBIORKI 

PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK” 

   pod patronatem Fundacji” Na ratunek Dzieciom z chorobą nowotworową. 

Pieniądze pozyskane z ich sprzedaży zostaną przekazane na rzecz dzieci 

chorych na nowotwory z Kliniki Onkologii  i Hematologii Dzieci we Wrocławiu 

przy ul. Bujwida. 

 

 

 2.WIGILIA DLA ZWIERZĄT 

   Na prośbę  Ligi Ochrony Przyrody we Wrocławiu przeprowadziliśmy  Akcję 

„WIGILIA DLA  ZWIERZĄT”, która miała na celu wspomożenie 

wrocławskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt 

W akcji tej najwięcej suchej karmy zebraliśmy w klasach III i V. A wśród 

uczniów wielkim zaangażowaniem wyróżniły się Marysia Nicpoń i Weronika 

Budzowska uczennice klasy V, które koordynowały akcję. Zebrano 70 kg suchej 

karmy/ kasze, makarony/ oraz kwotę 110zł, które poprzez LOP przekazaliśmy 

na leki dla zwierząt. 

 

 

3.ZBIÓRKA PŁYT  CD/DVD blu-ray, ZUŻYTYCH TELEFONÓW 

KOMÓRKOWYCH i BATERII. 

    Od 24 stycznia 2012r do 23 czerwca 2013r uczestniczymy w Projekcie 

ekologicznym:” STAŃ PO ZIELONEJ STRONIE MOCY”   

Celem Akcji jest: 

- zbiórka zużytych płyt CD/DVD/ , baterii i telefonów komórkowych, będzie to 

rywalizacja klas oparta na zabawie. 

  Podane ilości odpadów  przeliczane są przez system informatyczny na punkty. 

I tak: 

 

1 płyta CD/DVD lub blu-ray, - wartość  2 punkty 

1 zużyty telefon komórkowy- wartość 5 punktów 

1 zużyta bateria- wartość 1 punkt. 

1 ładowarka- wartość 3 punkty  

 

NAGRODY: Organizator przewidział nagrody zbiorowe w kategoriach: 

I najlepsza klasa województwie- pomoce dydaktyczne o wartości 10 000zł. 

II najlepsza szkoła w województwie- pomoce dydaktyczne o wartości 30 000zł. 

III najlepsza klasa w powiecie- pomoce dydaktyczne o wartości 1 000zł 

IV najlepsza szkoła  w powiecie- pomoce dydaktyczne o wartości 2 000 zł 



4.MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI 

 

  W grudniu  nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu 

Edukacyjnego „Moje miasto bez elektro śmieci” 

  Celem  programu jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych 

poprzez sygnalizowanie uczniom zagrożeń, jakie dla środowiska stanowią 

elektro śmieci. Organizatorem programu jest ElektroEko S.A., Organizacja 

Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. 

 

ElektroEko powołało  Fundusz Oświatowy dla szkół , dzięki któremu za 

zebrane elektro śmieci będziemy mieli możliwość otrzymania z Funduszu  

Oświatowego NIEODPŁATNE POMOCE DYDAKTYCZNE. 

 

 

5. Ogólnopolski Konkurs - „ ŚWIADOMY WIE CO ZROBIĆ Z ZSEE” 

 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Ogólnopolskim  Konkursie 

„ŚWIADOMY WIE CO ZROBIĆ Z ZSEE” 

  Organizatorem konkursu jest Fundacja  Ośrodka Edukacji Ekologicznej  

w Warszawie.   

 Uczestnictwo w konkursie polega na realizacji zadań  w dwóch etapach. 

 

ZADANIEM I ETAPU 

 było wykonanie „MAPY DZIKICH WYSYPISK” 

  Dlatego uczniowie klasy VI na lekcji przyrody wykonali projekt pt. 

„Monitoring czystości najbliższego środowiska”. Głównym celem było szukanie 

dzikich wysypisk śmieci w Mirkowie i okolicach, zlokalizować je, podać 

wielkość, rodzaj oraz opisać ich szkodliwość. Powstało wiele ciekawych 

projektów udokumentowanych zdjęciami. Na podstawie projektów Jaś Kwiecień 

sporządził mapkę gminy i Mirkowa  z zaznaczonymi dzikimi wysypiskami 

śmieci, które zostały zlokalizowane i opisane przez uczniów VI klasy. 

  Mapki te zostały przekazane Panu Tadeuszowi Lutemu-Kierownikowi 

Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Długołęka, który na zaproszenie  

Pani Dyrektor gościnnie przeprowadził w klasie VI prelekcję na temat” 

Zarządzania odpadami i działań podjętych przez gminę w sprawie elektro 

śmieci”   

DRUGIM WAŻNYM ZADANIEM konkursu jest zorganizowanie  

i przeprowadzenie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 

terenie szkoły pod hasłem” MNIEJ ZŁOMU W SZKOE I W DOMU”: 

 

 Akcję zbiórki planujemy  zorganizować w dniach 11-22 marca 2013r. 

   

  - W celu rozpowszechnienia naszych informacji o właściwym postępowaniu   



z elektro śmieciami, miejscu ich prawidłowego zdawania  i o planowanej 

zbiórce  elektro odpadów w naszej szkole,  na kole ekologicznym wykonaliśmy  

odpowiednie plakaty  i ulotki informacyjne.  

    

  - Ulotki zostały omówione i rozdane wszystkim dzieciom, by przekazały je 

swoim Rodzicom. 

 

 - Plakaty zostały rozwieszone na terenie wsi Mirków. 

 

 -W gminie Długołęka wszystkie elektro odpady można oddać za darmo  

do punktu zbierania ZSEE: 

WASTES SERVICE GRAUP 

KIEŁCZÓW 

UL. WILCZYCKA 14 

TEL. 71/ 788 70 77 W GODZ 10.00-16.00 

Pracownicy firmy również nieodpłatnie przyjeżdżają po elektro złom- wystarczy 

zadzwonić pod w/w numer telefonu. 

 

Mamy nadzieję, że nasza akcja informacyjna zostanie przyjęta  

z zainteresowaniem i zwiększy wiedzę mieszkańców Mirkowa na temat 

właściwego postępowania z bardzo szkodliwymi ELEKTROŚMIECIAMI. 

 

PROSIMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW O WZIĘCIE UDZIAŁU  

W NASZEJ SZKOLNEJ ZBIÓRCE ELEKTROODPADÓW, KTÓRA 

ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 11-22 MARCA 2013r. 

 

 

W przeprowadzaniu akcji ekologicznych w szkole widać bardzo duże 

zaangażowanie wszystkich uczniów.  

 



 
 

 


