REGULAMIN
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH
CELE:
Ogólne:
• Zbieranie odpadów w celu ich ponownego przetworzenia.
Szczegółowe:
• Rozwijanie świadomości ekologicznej młodzieży
• Uzmysłowienie sobie, jak dużo odpadów powstaje w naszych domach w ciągu dnia,
miesiąca, roku
• Kształtowanie nawyku, systematycznej segregacji odpadów
• Uświadamianie sobie, że segregując surowce wtórne chronimy siebie i środowisko

ZASADY ZBIÓRKI SUROWCÓW
1. Termin:
Zbiórki odbywać się będą raz w miesiącu, od października do maja, w godz. od
7.30 do 8.00 w holu szkoły.
Informacje o terminach zbiórek podawane będą przez radiowęzeł szkolny oraz na
plakatach wywieszonych na korytarzu pod tablicą samorządu szkolnego i na
stronie internetowej szkoły.
2. Uczestnikami zbiórki mogą być wszyscy uczniowie klas 1-3 naszej szkoły.
3. Zbierane będą następujące surowce wtórne:
- makulatura
- złom metali kolorowych (aluminium)
- plastik
- baterie
4. Wykaz odpadów, które mogą podlegać recyklingowi:
A/ makulatura
- gazety
- kolorowe czasopisma
- książki
- zeszyty
- zapisane lub zadrukowane kartki papieru biurowego
- opakowania papierowe i kartonowe
- tektura
- torby i pudła papierowe
B/ plastik
- opakowania plastikowe np. butelki po napojach typu PET, pozbawione
nakrętek, obrączek na szyjkach i obwolut
- umyte woreczki po mleku
C/ złom
- puszki aluminiowe po napojach
- folia aluminiowa
D/ baterie

-

baterie LR3, LR6, LR14, LR20
baterie do zegarków, zabawek
baterie do telefonów komórkowych

5 Warunki przyjmowania surowców wtórnych:
- makulatura powinna być zebrana w paczki ( do 10 kg ) powiązane sznurkiem lub
oklejona taśmą
- opakowania plastikowe i umyte butelki ( policzone ) powinny być zgniecione
i zapakowane w reklamówki lub w worki plastikowe
- puszki aluminiowe ( policzone ) zgniecione i zapakowane w worki plastikowe
- baterie (policzone) w workach plastikowych
6. Zebrane surowce wtórne można oddawać także bezpośrednio do współpracującej
ze szkołą – firmy recyklingowej
„ Sinoma ‘’ ul.Partyzantów 15, tel 17 788 79 09
Fakt przekazania surowców należy potwierdzić kwitem wydanym przez w/w firmę, na
którym powinno znaleźć się: imię i nazwisko ucznia, klasa, rodzaj i ilość oddanych
surowców.
7. Uczniowie, którzy wezmą udział w zbiórce, otrzymają dodatkowe punkty
z zachowania (30 pkt ) raz w roku. Ilość punktów zależna będzie od ilości zebranych
surowców
do 100 kg – 10pkt
od 100-500 kg- 20 pkt
powyżej 500 kg- 30 pkt
podajemy przelicznik kilogramowy dla plastiku, aluminium i baterii:
100 sztuk butelek typu PET- 1 kg
50 sztuk puszek aluminiowych – 1 kg
20 sztuk baterii- 1 kg
8. Uczniowie, którzy zbiorą najwięcej odpadów, otrzymają na zakończenie roku
szkolnego, nagrody rzeczowe.

Nad przebiegiem zbiórki i przydziałem punktów czuwać będą w tym roku szkolnym
nauczyciele: Piotr Krempa, Urszula Pezda i Beata Wiącek

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

