
Ekologiczno-wychowawczy wymiar działań 
Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków 

w Tomaszowie Mazowieckim

Począwszy od roku szkolnego 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 10 im. 
Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi aktywnie na szeroką
skalę zbiórkę elektrośmieci w ramach programu „Moje miasto bez elektrośmieci”. Wszystkie 
dotychczasowe działania poprzedzone zostały szeroko zakrojoną akcją promocyjno-
informacyjną, w którą zaangażowani byli: dyrekcja szkoły, nauczyciele,  pracownicy 
administracji i obsługi,  uczniowie i ich rodzice. 

Zasadniczym celem akcji jest szeroko rozumiana  edukacja ekologiczna, 
w szczególności kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów oraz w środowisku 
lokalnym. Ważnym zadaniem jest ponadto praktyczne wdrażanie programów edukacyjnych 
służących ochronie środowiska i zwiększanie akceptacji do takich działań. Program przynosi 
korzyści wszystkim uczestnikom. Szkoła, przystępując do programu, umożliwia 
mieszkańcom w efektywny sposób zbiórkę zużytego sprzętu, a koszty związane z jego 
organizacją oraz obsługą pokrywa firma ElektroEko. Oznacza to również szereg korzyści dla 
szkoły.

W celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców, działanie informacyjne  
wsparła Parafia Św. Jadwigi Królowej Polski oraz radio „FAMA”. 

Ogółem począwszy od roku szkolnego 2015/2016 zorganizowanych zostało na terenie 
szkoły 11 zbiórek elektrośmieci. Łączna masa zebranych odpadów to ponad 45 ton. Zbędny 
sprzęt i urządzenia elektryczne przekazywali indywidualni mieszkańcy oraz miejscowe 
i okoliczne firmy. Należy podkreślić, że dzięki podjętym działaniom pracownicy obsługowi 
szkoły umożliwili pozbycie się zbędnych urządzeń mieszkańcom mającym trudności z ich 
samodzielnym dostarczeniem ze względu na wiek lub stan zdrowia. Zbiórka pozwoliła także 
uporządkować pomieszczenia oraz pozbyć się zalegających dużych gabarytowo urządzeń . 

W celu jak największego zaangażowania uczniów w powyższe zadanie organizowane 
były corocznie konkursy na najaktywniejszą klasę. Uczniowie ze starszych klas prowadzili 
statystykę zebranych urządzeń i klasyfikację poszczególnych oddziałów. Wyróżnili się  
uczniowie klas młodszych, najbardziej zainteresowani dostarczaniem przez ich rodziny 
i znajomych zbędnego sprzętu elektrycznego, choć przyznać należy, że wszystkie klasy 
z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w realizacji programu.

Podjęte działania ekologiczne przyniosły szkole także wymierne korzyści materialne 
w postaci pozyskanego sprzętu multimedialnego. Za zebrane podczas akcji punkty, szkoła 
otrzymała 4 tablice multimedialne oraz  rzutnik multimedialny i laptop.  Sprzęt ten 
przeznaczony został na wyposażenie pracowni szkolnych, co pozwala znacząco uatrakcyjnić 
proces dydaktyczny z poszczególnych przedmiotów. 

Niezwykle istotną sprawą jest fakt, że zużyty sprzęt znalazł właściwe miejsce 
składowania i może zostać w znacznej części  wykorzystany w procesie recyklingu. 

Realizowany program ma zasięg ogólnopolski i jest kontynuowany przez szkołę. 



Ostatnia zbiórka, która miała miejsce w miesiącu październiku 2018 roku wykazała, że
ilość przekazanego sprzętu bardzo znacznie się zmniejszyła  w  stosunku do lat poprzednich, 
co świadczy o jej pozytywnych efektach.
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