
 

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie 
zbiórki zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego „Zbieraj z klasą”, który skierowany jest do 
placówek oświatowych. 

 

Organizatorem jest REMONDIS Electrorecycling Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, KRS 0000208776, NIP: 631-22-89-539. 
Adres do korespondencji ul. Ekologiczna 2, 05-870 Błonie- spółka 
wyspecjalizowana w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii. 

Przedmiotem zbiórki są: 

• baterie - zużyte baterie i akumulatory przenośne czyli baterie i 
akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach 
przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach 
bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego, mogą 
być bez trudności przenoszone.  

• ZSEIE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z 
gospodarstw domowych np. lodówka, pralka, TV/monitor, LCD, komputer, 
odkurzacz, toster, waga, klawiatura, drukarka, telefon, kamera, odbiornik 
radiowy, wiertarka, gra video, suszarka, młynek do kawy, mikrofalówka, 
zabawka elektryczna. Sprzęt kompletny, nie zdemontowany. 

W holu głównym, przy wejściu do szkoły znajduje się specjalny pojemnik, który 
po napełnieniu zużytymi bateriami ważymy i przekazujemy do organizatora 
projektu. 

 

Zużyte baterie wyrzucane w sposób niekontrolowany stanowią wielkie 
zagrożenie dla środowiska. Substancje w nich zawarte mogą zanieczyszczać 
glebę i wodę oraz pośrednio szkodzić zdrowiu człowieka. Poprzez udział w tej 
akcji pragniemy przyczynić się do zmiany w sposobie dotychczasowego myślenia 
i zachowania człowieka wpajając dzieciom, przy współudziale Rodziców, 
właściwe nawyki dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
 

Szkolny konkurs zbierania zużytych baterii 

Uczniowie mogą zbierać baterie w rodzinie oraz wśród znajomych i przynosić do 

szkoły w terminie od 07.10.2022 do 31.05.2023 roku. Konkurs odbędzie się w 

dwóch kategoriach:  



1. klasowej – klasa, która zbierze najwięcej baterii otrzyma w nagrodę – dzień 

bez pytania. 

2. indywidualnej – uczeń, który przyniesie najwięcej baterii otrzyma nagrodę 

rzeczową. 

Wolontariat: Wymiana zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego  na godziny wolontariatu.  

Baterie: 2kg=1godz. , Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  6kg=1godz. 

Zważone i podpisane wcześniej baterie zostawiać można w specjalnych 

pojemnikach, stojących w holu przy wejściu do szkoły i w pokoju nauczycielskim 

nauczycieli wf. Minimalna ilość to 2kg.  

Sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmujemy dwa razy w tygodniu w budynku 

na ul. Kwiatowej 28 

pn: 15:00-18:00,  

pt:  7:30-10:00.  

Za przyniesione baterie maksymalnie można otrzymać 15 godzin wolontariatu. 

Wolontariusz zobowiązany jest zgłosić się w dniu, kiedy przyniósł baterie lub 

elektrośmieci, do pani Małgorzaty Długozima lub pani Bereniki Antczak z Kartą 

Aktywności Wolontariusza celem otrzymania podpisu, potwierdzenia wykonania 

zadania. 

 

DZIĘKUJEMY DZIECIOM ORAZ RODZICOM  

ZACHĘCAMY DO ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII I ZUŻYTEGO SPRZĘTU 

 ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO!!! 

 

 

 

 

 

 

 


