
  

Spółdzielnia Uczniowska PTAKU



  

Z Bankiem Żywności protestowaliśmy przeciwko marnowaniu żywności. 
Tak powstał zamysł roku less waste.



  

poidełko od PTAKU

Wygraliśmy dofinansowanie w kwocie 1500zł 
w ramach Funduszu Małych Grantów EKO-UNII

projekt realizowany XII 2018 – II 2019



  

poidełko od PTAKU

290 uczniów uczestniczyło w prelekcjach na temat wody 
prowadzonych przez pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji,



  

poidełko od PTAKU 

50 uczniów odwiedziło laboratorium PWiK.



  

poidełko od PTAKU 

Nagraliśmy audycję, a wszyscy uczniowie klas 4-8 wzięli udział 
w akcji plakatowej.



  



  

poidełko od PTAKU 

Udostępnienie uczniom wody udało się dzięki wsparciu Eko-Unii 
i PWiK, które nieodpłatne wykonało dwukrotne badania.



  

Przedsiębiorczy, ale też uważni, świadomi i odpowiedzialni za Ziemię

 wygraliśmy dofinansowanie w kwocie 5000zł 
w IV edycji programu Tu Mieszkam, tu zmieniam Fundacji Santander

 
projekt realizowany XII 2018 – VI 2019



  

Przedsiębiorczy, ale  też uważni, świadomi i odpowiedzialni za Ziemię   

Zmiana deklaracji odbioru odpadów na odbiór selektywny.



  

Przedsiębiorczy, ale też uważni, świadomi i odpowiedzialni za Ziemię

6 zestawów do segregacji odpadów znalazło swe miejsca.
Oznakowania  zostały bezpłatnie wydrukowane przez firmę Aldox.



  

Przedsiębiorczy, ale też uważni, świadomi i odpowiedzialni za Ziemię 

Najpierw my uczyliśmy 290 uczniów jak segregować odpady. 



  

Przedsiębiorczy, ale też uważni, świadomi i odpowiedzialni za Ziemię

Później uczniowie potrafili przeszkolić przedszkolaków.



  

Przedsiębiorczy, ale też uważni, świadomi i odpowiedzialni za Ziemię

Odwiedzili nas pracownicy Częstochowskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego i przeprowadzili warsztaty dla 100 uczniów.



  

Przedsiębiorczy, ale też uważni, świadomi i odpowiedzialni za Ziemię

Remont i modernizacja sklepiku szkolnego umożliwia serwowanie 
napojów w bezpiecznym szkle.



  

Przedsiębiorczy, ale też uważni, świadomi i odpowiedzialni za Ziemię

Dołączyliśmy do akcji #zwłasnymkubkiem 
Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste



  

Kampania #Dzień bez śmiecenia

W całej Polsce włączyło się 
w akcję 20 firm: Żywiec Zdrój, Takeda Pharma i… my.



  

Kampania #Dzień bez śmiecenia

Gry i kolorowanki utrwalające prawidłową selekcję odpadów 
do umieszczenia w pobliżu kosza w domu.



  

Kampania #Dzień bez śmiecenia

Filmy o selekcji w wykonaniu naszych uczniów zwróciły uwagę 
organizatora kampanii.



  

Kampania #Dzień bez śmiecenia

Dekoracja na koniec roku szkolnego została wykonana  
z papieru z odzysku. 



  

Piknik Indiańska wioska

Na naszym stoisku propagowaliśmy używanie wielorazowych 
opakowań - woreczków na owoce z firanki, woskowijek. 



  

Piknik Indiańska wioska

Piknik bez plastiku z wyjątkiem kompostowalnego PLA.
Otrzymaliśmy wsparcie od firmy Greeneco.

Zysk z pikniku był przeznaczony na nagrody dla uczniów.



  

Prowadzimy też SKO

ale dopóki banki dofinansowują wydobycie węgla, 
nie będziemy ich reklamować

Systematyczne oszczędzanie propagowaliśmy organizując:
 szkolny konkurs literacki „Wiersz o oszczędzaniu”,
 warsztaty: „Przygody Kuby Pieniążka i Żyrafki Lokatki, 

czyli  dziecięcy przewodnik po świecie pieniędzy”.



  

Akcje charytatywne – Skarpeta św. Mikołaja

Ósmoklasiści przygotowali stroiki świąteczne na zamówienie 
rodziców i nauczycieli. Kupione z zysku skarpety zostały 

dostarczone do Fundacji ufam Tobie i rozdane osobom bezdomnym.



  

Akcje charytatywne – WOŚP

Co roku gramy z Orkiestrą, biorąc udział w aukcjach allegro, 
oddając zarobek z tygodnia przed finałem na jej cele statutowe.



  

Spółdzielnia Uczniowska PTAKU
przy Szkole Podstawowej nr 33 im. M. Kownackiej
w Częstochowie

 


