
 
 

 

 

AKCJE EKOLOGICZNE W NASZEJ  SZKOLE 
 

 

1. ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII. 

Od września do końca roku szolnego2011/12  uczestniczymy w 

ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym- „ ZBIÓRKI ZUŻYTYCH 

BATERII”: pod patronatem Organizacji Odzysku- REBA. 

 

 

2. ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH ZAKRETEK. 

Do czerwca uczestniczymy w Projekcie Edukacyjnym  

„ZBIÓRKI 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 

 

 

3. Akcja - ZDOBĄDŹ FUNDUSZE ZA PUSTE TUSZE. 

Od października 2011r do końca roku szkolnego 2011/12 uczestniczymy 

Ogólnopolskim Programie –„ZDOBĄDŹ FUNDUSZE ZA PUSTE TUSZE”  

- pod patronatem Firmy RecyPlan. 

 Zbieramy puste tusze, tonery i zużyte telefony. 

 

 

4. Konkurs Ekologiczny- LOP  KONTRA ELEKTEROŚMIECI. 

 

Od 1 października 2011r do 9 stycznia2012r uczestniczyliśmy w 

Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym –LOP KONTRA 

ELEKTROŚMIECI, organizowanym przez  Serwisownię Sp. z o.o. siedzibą 

w Warszawie. Konkurs miał na celu upowszechnienie wiedzy o potrzebie 

utylizacji sprzętu elektryczno - elektronicznego i aktywnej zbiórce 

elektrośmieci, czyli urządzeń działających na prąd lub na baterie. 



Dzieci na lekcji przyrody dowiedziały się, że w momencie gdy 

przestarzałe sprzęty elektryczne  i elektroniczne zostaną odstawione na 

wysypisko śmieci, trujące substancje takie jak: Rtęć, Arsen, Selen, Kadm lub 

Kobalt  skażą środowisko, a  przedostając się do wód gruntowych i 

kumulując w glebach trafią w obieg łańcucha pokarmowego powodując 

problemy zdrowotne u człowieka. 

 

W październiku uczniom i przedszkolakom rozdane zostały ulotki dla 

Rodziców z wyszczególnieniem ZSEE /Zużyty Sprzęt Elektryczno- 

Elektroniczny/, który być może zalega  szuflady, pawlacze lub piwnice. 

Prosiliśmy Rodziców by przynosili do naszej szkoły wszelki  zalegający  

w domu zużyty sprzęt. 

         Odzew był duży, Rodzice przynosili zużyte telewizory, żelazka, czajniki  

elektryczne, klawiatury, monitory, itd., 

Zebraliśmy około 1 tony sprzętu. 9 stycznia Serwisownia przysłała transport  

i zabrano zużyte sprzęty do utylizacji. 

 

5. 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. 

Zebraliśmy 180 zł. Prócz tego około 50 kg suchej karmy i makaronów oraz 

zużytych kocy i starych ręczników niezbędnych do wyścielania klatek w 

których żyją zwierzęta. 

 

W przeprowadzeniu wszystkich akcji ekologicznych aktywnie uczestniczą 

członkowie SK LOP. 

 

 

Opiekun SK LOP 

Irena Kotarska  


