
Podsumowanie zbiórki makulatury  
na dzień 15 lutego 2018r. 

                     Organizowana w szkole akcja zbierania makulatury odbywa się we 
współpracy Fundacją Radosny Uśmiech Dziecka z siedzibą w Warszawie. 
Przynosząc do szkoły stare książki, zeszyty, gazety itp. pomagamy dzieciom  
z domów dziecka. Na dzień 15.02.2018r. zebraliśmy  2 753,48 kg. 

W imieniu dyrekcji i wychowawców serdecznie dziękuję uczniom 
 i rodzicom za zaangażowanie i chęć pomagania. 
                                                       Koordynator akcji Barbara Zarzecka 
Wyniki zbiórki makulatury w poszczególnych klasach przedstawiają się 
następująco: 

I miejsce – klasa II SP – 526,80 kg 

Ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na 1 ucznia – 37,63 kg 

Uczeń z największą ilością makulatury – TOBIASZ STAŃCZUK 
Uczniowie, którzy zebrali co najmniej 50 kg: 

1. Tobiasz Stańczuk – 132,60 kg 
2. Aleksandra Piętka -  99,10 kg 
3. Aleksandra Dąbrowska – 71,10 kg 
4. Julia Dmochowska – 69, 43 kg 
5. Emilia Bogucka – 54,10 kg 

II miejsce – klasa IV SP – 463,17 kg 

Ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na 1 ucznia – 21,05 kg 

Uczeń z największą ilością makulatury – MARCIN BUDNIAK 
Uczniowie, którzy zebrali co najmniej 50 kg: 

1. Marcin Budniak – 57,01 kg 
 

III miejsce  - klasa III SP  – 306,30 kg 

Ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na 1 ucznia –  13,32 kg 



Uczeń z największą ilością makulatury – PATRYK SZEPIETOWSKI             
s. Sławomira 
Uczniowie, którzy zebrali co najmniej 50 kg: 

1. Patryk szepietowski s. Sławomira  - 109,10 kg 
2. Hubert Śleszyński – 65,12 kg 

 
IV miejsce – klasa VII SP – 193,83 kg 

Ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na 1 ucznia – 12,11 kg 

Uczeń z największą ilością makulatury – PIOTR LUPA 
Uczniowie, którzy zebrali co najmniej 50 kg: 

1. Piotr Lupa – 50,66 kg 
 
V miejsce – klasa III a gimnazjum – 288,50 kg 

Ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na 1 ucznia – 11,54 kg 

Uczeń z największą ilością makulatury – URSZULA SZEPIETOWSKA 
Uczniowie, którzy zebrali co najmniej 50 kg: 

1. Urszula Szepietowska  – 60,54 kg 
2. Bogumiła Olszewska – 50,60 kg 

 
VI miejsce – klasa V – 188,30 kg 

Ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na 1 ucznia – 10,46 kg 

Uczeń z największą ilością makulatury – AMELIA SZWARC 
Uczniowie, którzy zebrali co najmniej 50 kg: 

1. Amelia Szwarc – 72,30 kg 
2. Kinga Gromek – 51,80 kg 
3. Dominika Gromek – 51,60 kg 

VII miejsce – klasa II gimnazjum – 291,80 kg 

Ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na 1 ucznia – 9,11 kg 
Uczeń z największą ilością makulatury – JAKUB ZARZECKI 
Uczniowie, którzy zebrali co najmniej 50 kg: 

1. Jakub Zarzecki – 59,40 kg 
2. Szymon Malecki – 53,40 kg 

VIII miejsce – klasa VI – 232,58 kg 



Ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na 1 ucznia – 8,61 kg 

Uczeń z największą ilością makulatury – PRZEMYSŁAW GRZYBOWSKI 
Uczniowie, którzy zebrali co najmniej 50 kg: 

1. Przemysław Grzybowski – 59,4113,60 kg 
 

IX miejsce – klasa I SP – 158,0 kg 

Ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na 1 ucznia – 7,20 kg 

Uczeń z największą ilością makulatury – ANNA KRAWCZYK   
Uczniowie, którzy zebrali co najmniej 50 kg: 

1. __________ 
 

X miejsce  - klasa III b gimnazjum – 104,20 kg 

Ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na 1 ucznia – 3,7 kg 
Uczeń z największą ilością makulatury – GABRIELA USZYŃSKA 
Uczniowie, którzy zebrali co najmniej 50 kg: 

1. Gabriela Uszyńska  - 52,10 kg 
 

 

                                           

 

 

 


