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Sprawozdanie z realizacji zadań wolontariatu 

Akcja „Nakrętka” 

rok szkolny 2019/2020 

  

Zespół w składzie: 

 

1. Justyna Mirosz 

2. Małgorzata Cudny 

 

 

Opis realizacji zadań. 

 

Z nadejściem końca roku szkolnego 2019/2020 zakończyliśmy w naszej szkole kolejną już akcję 

zbierania plastikowych nakrętek (po sokach, napojach, nabiale, środkach chemicznych itp.). 

Przedsięwzięcie to, jak co roku, miało przede wszystkim wymiar charytatywny – wsparcie 

potrzebującej osoby, ale także ekologiczny - recykling plastikowych nakrętek. Akcja cieszyła się 

dużym zainteresowaniem wśród uczniów,  całej halinowskiej  społeczności i nie tylko. Wiemy od 

uczniów i ich rodziców, że nakrętki zbierali również ludzie z całej Polski.    W pierwszym semestrze 

zebraliśmy  940 kg plastikowych nakrętek. 

 

Wzorem lat poprzednich zbiórka nakrętek przeznaczona była dla konkretnej osoby. Kolejny już 

rok, pomagaliśmy ciężko chorej Oli Białobrzeskiej w uzbieraniu niezbędnych środków na 

intensywną i bardzo kosztowną rehabilitację.  

Ponadto możemy pochwalić się owocną współpracą z innymi nauczycielami i rodzicami, którzy 

przy okazji konkursu zorganizowanego przez Empik, zdecydowali się przekazać zwycięską 

pracę Hani na ten właśnie, szczytny cel. Kwota 1000zł, za jaką została wylicytowana przez 

Państwo Magdalenę i Jarosława Dzięsław praca, dodatkowo zasiliła konto Rodziców chorej i 

potrzebującej rehabilitacji dziewczynki. 

 

Najlepszy wolontariusz z każdej klasy, wytypowany przez wychowawcę/katechetę, otrzymał w 

nagrodę okolicznościowy dyplom, który został wręczony w dniu 26 czerwca 2020r. 

 

 

Wnioski do pracy w przyszłym roku szkolnym. 

 

1. Wybuch epidemii, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, nie pozwolił zorganizować wywozu 

nakrętek w II semestrze. Dlatego też, zostanie on zorganizowany w najbliższym możliwym 

terminie. 

2. Gala, która była zaplanowana na czerwiec 2020r. nie odbyła się z powodu pandemii 

koronawirusa i zostaje przeniesiona rok szkolny 2020/2021.  

3. Zorganizować konkurs na najlepszego wolontariusza w każdej klasie. 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO AKCJI. Jednocześnie 

zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek i dostarczania ich do szkoły. 

Sprawozdanie sporządziła: 

Justyna Mirosz 


