Zbiórkę surowców wtórnych wznawiamy na szkolnym 2019/2020 - konkurs z nagrodami: „Ratujmy Ziemię przed odpadami”
Do udziału zapraszam wszystkich chętnych przypominając jednocześnie, że udział jest
dobrowolny i zależy od Uczniów i Państwa zaangażowania.
Surowce do konkursu na bieżący rok szkolny zbieramy do 31 maja, doliczamy przyniesiony
w czerwcu ubiegłego roku.

W siatce z przyniesionym surowcem musi być włożona karteczka
/słusznej wielkości/ z danymi ucznia /nazwisko, imię, klasa, ilość – karteczka w siatce/.
Danych nie wypisujemy na workach ani do nich nie przyklejamy.

Jeżeli siatkę oddajemy bezpośrednio do Pana Woźnego lub zostawiamy pod bramą
gospodarczą – kartkę należy przynieść do czytelni.

Baterie



wkładamy bezpośrednio do odpowiednich kartonów w holu na parterze,
fakt przyniesienia baterii zgłaszamy wychowawcy.

Zakrętki plastikowe /bez kapsli/ różnej wielkości

 zebrany surowiec przynosimy do czytelni codziennie od godziny 800 do 1600,
 Osobę na rzecz, której przekażemy środki za zebrane zakrętki, przedstawimy
w październiku.

Makulatura:

 cel: zebrane fundusze przeznaczymy na sprzęt nagłaśniający by poprawić słyszalność
w trakcie akademii, wystąpień uczniów i różnego rodzaju przedstawień szkolnych,
 dostarczać makulaturę można bezpośrednio do skupu: SUROWCE – SKUP I SPRZEDAŻ.
ul. Drzymały 14 /lub jakiegokolwiek innego/ podpisany dokument plus pieniądze
prosimy dostarczyć do czytelni/,
 makulaturę można także dostarczać do szkoły
 zapakowaną i zważoną oddajemy PANU WOŹNEMU /można położyć przy drzwiach
gospodarczych przy starej Sali gimnastycznej/,- karteczkę oddajemy w czytelni,
 w przypadku jakichkolwiek trudności zapraszam do czytelni / biblioteki/.

Puszki
 zostawiamy pod bramą gospodarczą, kartkę oddajemy wychowawcy,
Nagrody:
1. Stu uczniów klas 1-8, którzy zgromadzą najwięcej surowca otrzymują dyplomy i nagrody
książkowe. Nagrodę tę otrzymuje także najlepszy uczeń w klasach 1- 3 nawet jeżeli ilość
surowca na to nie wskazuje.
2. Nagrodę w postaci dyplomu otrzymują wszyscy pozostali uczniowie klas 1-3 biorący udział
w akcji.
3. Uczniowie klas IV-VIII za udział we wszystkich akcjach otrzymują uwagi pozytywne
zgodnie z WSO.
4. Nagrody książkowe otrzymują członkowie rodziny, jeżeli zebrany wspólnie surowiec
wskazuje na miejsce w pierwszej setce najaktywniejszych.
Udział we wszystkich zbiórkach liczy się klasie do konkursu organizowanego przez Radę
Rodziców na najaktywniejszą klasę – zasady konkursu reguluje odrębny dokument.
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