SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ W JABŁONI KOŚCIELNEJ
ORAZ PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWY GAJ”
Cele:
• Ustanowienie szkoły i przedszkola lokalnym, głównym centrum wiedzy o ochronie
środowiska, a przede wszystkim recyklingu.
• Podjęcie przez nauczycieli różnych przedmiotów działań mających na celu kształtowanie
u dzieci, młodzieży i ich rodziców określonych zachowań związanych z gospodarką
odpadami.
• Kształtowanie postaw proekologicznych u wszystkich pracowników szkoły.
• Przygotowanie społeczeństwa do zmiany postaw wobec segregacji odpadów.
Adresat projektu:
• dzieci i młodzież szkolna,
• nauczyciele,
• pracownicy administracji i obsługi.
Zakres segregacji :
• szkło
• papier, tektura
• plastik
• baterie
• bioodpady
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Realizacja:
● Program segregacji odpadów odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.
● Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej zostaną zapoznani z programem
segregacji odpadów na godzinach wychowawczych oraz na zajęciach zintegrowanych.
● Zbieranie odpadów może odbywać się wyłącznie w oznakowanych pojemnikach w
wyznaczonych miejscach:
w klasach – papier,
na korytarzach szkolnych w oznakowanych pojemnikach:





Szkło pojemnik pokrywka koloru zielonego
Plastik pojemnik pokrywka koloru żółtego
Papier pojemnik pokrywka koloru niebieskiego
Bioodpady w koszach oznakowanych – napisem „BIOODPADY” na białym tle.

PAPIER, TEKTURA:
wrzucamy:





gazety, książki, zeszyty, katalogi i inny papier,
karton, tekturę,
torby, worki papierowe, papier pakowy
ścinki papierowe

nie można wrzucać:







zatłuszczonego i brudnego papieru
papieru z domieszką tworzyw sztucznych
styropianu
tapet, kalki
artykułów higienicznych
opakowań wielomateriałowych (kartoników po napojach tzw. tetra-pak )

UWAGA!
Papier i tekturę - wrzucamy do pojemnika niebieskiego
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SZKŁO:
wrzucamy szkło opakowaniowe:
 opakowania szklane (butelki, słoiki) bez zakrętek i kapsli
nie można wrzucać:






szkła płaskiego (szyby okienne),
żarówek, świetlówek,
szklanych opakowań chemicznych
szklanek, naczyń żaroodpornych,
ceramiki (porcelana, doniczki, miski, talerze, naczynia typu arco),

UWAGA!
Szkło – wrzucamy do pojemnika zielonego

PLASTIK:
wrzucamy:





puste butelki plastikowe po różnych napojach (typu PET)
puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości
plastikowe opakowanie po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach),
folie, woreczki foliowe, reklamówki

nie można wrzucać:








opakowań i folii zanieczyszczonych resztkami zawartości
styropianu
zabawek
sprzęty AGD
opakowań i pojemników po farbach i lakierach,
opakowań po medykamentach,
opakowań i butelek po olejach i smarach,

UWAGA!
Plastik - wrzucamy do pojemnika żółtego
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BIOODPADY:
Nie mieszać bioodpadów z innymi odpadami!
UWAGA!
Bioodpady - wrzucamy do pojemnika oznakowanego – napis „BIOODPADY” na białym
tle.

BATERIE:
Baterii nie wyrzucać do kosza ze śmieciami! Tylko do oddzielnego oznakowanego
pojemnika.

Opracowała
Joanna Gaczkowska
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