
Regulamin zbiórki surowców wtórnych 

w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego 

w Czechowicach- Dziedzicach 

 

1. Czas trwania działania- od drugiego tygodnia września do trzeciego tygodnia maja 

każdego roku szkolnego. 

2. Rodzaje zbieranych surowców: makulatura, butelki pet, baterie, nakrętki plastikowe. 

3. Surowce przynosimy w wyznaczonych terminach od 7.30 do 7.58. Zbiórka surowców 

wtórnych rozpoczyna się w drugim tygodniu września a kończy w ostatnim tygodniu 

maja każdego roku szkolnego. Opiekunowie zbiórki surowców wtórnych ma prawo do 

zawieszenia lub odwołania zbiórki, bez podania przyczyny, o czym informuje 

wychowawców klas poprzez dziennik elektroniczny. Wychowawcy przekazują 

informację rodzicom drogą elektroniczną, a na lekcji wychowawczej informują o tym 

uczniów.  

4. Surowce powinny być zważone lub policzone i opisane na kartce każdorazowo 

oddawanej nauczycielowi- opiekunowi zbiórki. Kartka do pobrania na szkolnej stronie 

internetowej (załącznik nr 1). 

5. Surowce oddajemy według następujących zasad: 

1) makulatura musi być odpowiednio zapakowana (mocny karton, paczka 

związana sznurkiem) i zważona; 

2) nakrętki umieszczone w worku lub reklamówce i zważone; 

3) butelki spakowane w worku lub reklamówce i policzone; 

4) oddawane surowce wtórne muszą być opisane wg. zasady: 

imię ucznia i pierwsza litera nazwiska, klasa, ilość oddanego surowca w 

kilogramach lub sztukach. 

  

6. Makulaturę, butelki PET, nakrętki odnosimy do szatni, natomiast baterie do sali nr 39. 

7. Nauczyciele- opiekunowie zbiórki prowadzą notatki na podstawie otrzymanych od 

uczniów kartek. Kartka oddawana jest nauczycielowi w dniu przyniesienia surowców 

wtórnych  (jeżeli kartka jest niepoprawnie napisana, lub nie oddana w terminie - uczeń 

nie otrzymuje wpisu do notatek nauczyciela a tym samym punktów za surowce 

wtórne). 

8. Zbiórka surowców wtórnych w naszej szkole ma cel wychowawczy - kształtowanie 

nawyków proekologicznych zapisany w programie wychowawczym szkoły 

9. Chcielibyśmy połączyć cel ekologiczny z charytatywnym w zbiórce nakrętek 

plastikowych. Chętnie oddamy zebrane nakrętki, jeżeli fundacja lub osoba prywatna 

odbierze od nas swoim transportem zgromadzony surowiec. Chcielibyśmy 

jednakowoż legalnego potwierdzenia przeznaczenia tychże nakrętek. 

10. Pozyskane środki finansowe ze sprzedaży surowców wtórnych są przeznaczone na 

zakup nagród w konkursach, dofinansowania wycieczki klasie najaktywniej 

uczestniczącej w zbiórce oraz inne wcześniej uzgodnione z Radą Rodziców. Liczba 

nagród zależy od ilości pozyskanych środków pieniężnych. 

11. Za aktywny udział w w/w działaniach ekologicznych uczniowie otrzymują punkty 

dodatnie zgodnie z zapisem w Statucie szkoły, które są liczone do oceny z zachowania 

w kategorii PUNKTY.  

 


