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Fundacja Przyjazny Świat Dziecka, w porozumieniu z dyrekcją szkoły zaprasza do udziału w akcji
zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą „Przywróćmy dzieciom uśmiech”.
Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka.
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Jednocześnie projekt ma wymiar edukacyjny. Uczy dzieci i młodzież empatii, a także pokazuje, że należy
pomagać innym. Poza tym, udział w akcji sprawia, że uczniowie poprzez edukację ekologiczną zdobywają
wiedzę na temat segregowania odpadów i od najmłodszych lat wdrażają ją w życie.
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Mechanizm akcji jest niezwykle prosty. Uczniowie w trakcie roku szkolnego przynoszą do szkoły
zalegające w ich domach gazety, czasopisma, ulotki, zużyte zeszyty i luźne kartki papieru. Po zebraniu
odpowiedniej ilości makulatury, fundacja odbiera ją ze szkoły.
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Prosimy Państwa o pomoc swoim dzieciom w segregowaniu, gromadzeniu i przynoszeniu do szkoły
makulatury. Ze względu na wymagania firmy odbierającej, prosimy o przynoszenie tzw. makulatury
gazetowej, czyli niepotrzebnych gazet, czasopism, zużytych zeszytów i luźnych kartek papieru oraz
ew. książek bez twardych okładek. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie danych w załączonym poniżej
raporcie ze zbiórki i każdorazowe potwierdzanie ilości oddanej makulatury. Pod koniec roku szkolnego
raport prosimy przekazać wychowawcy klasy.
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........................................
imię i nazwisko ucznia

Krzysztof Karaś - prezes zarządu

........................................
imię i nazwisko ucznia

L.p.

L.p.

L.p.

L.p.

Data

Ilość (kg)

Podpis rodziców

Data

Ilość (kg)

Podpis rodziców

Data

Ilość (kg)

Podpis rodziców

1

10

1

10

2

11

2

11

3

12

3

12

4

13

4

13

5

14

5

14

6

15

6

15

7

16

7

16

8

17

8

17

9

18

9

18

Data

Ilość (kg)

Podpis rodziców

