
Załącznik Nr 26  do Protokołu Nr 248.2020.2021.SP   

zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w dniu 29 czerwca 2021 r.  

 
Sprawozdanie z realizacji zadań wolontariatu 

Akcja „Nakrętka” 

rok szkolny 2020/2021 

  

Zespół w składzie: 

 

1. Justyna Mirosz 

2. Anna Dziobak 

 

 

Opis realizacji zadań. 

 

Na początku roku szkolnego odbył się zaległy wywóz nakrętek, które zbieraliśmy w II semestrze 

poprzedniego roku. Było to aż  1137 kg plastikowych nakrętek. 

 

Wzorem poprzedniego roku szkolnego zbiórka nakrętek przeznaczona była dla konkretnej osoby. 

Nadal pomagaliśmy ciężko chorej Oli Białobrzeskiej w uzbieraniu niezbędnych środków na 

intensywną i bardzo kosztowną rehabilitację. Ze względów pandemicznych obostrzeń nie mogliśmy 

zorganizować dużej uroczystości. W grudniu przedstawiciele Samorządów Uczniowskich – Jakub Rek 

i Ignacy Antkowiak w towarzystwie Pani Dyrektor przekazali mamie Oli środki finansowe                                      

pozyskane ze sprzedaży surowca w kwocie 2450zł, a świąteczny stoik ufundowany przez Panią 

Katarzynę Żukowską i anonimowego darczyńcę wprowadził wszystkich obecnych w świąteczny 

nastrój.  

W II semestrze objęliśmy opieką dwoje nowych podopiecznych – Zuzię Machaj, mieszkankę naszej 

gminy, która uległa ciężkiemu wypadkowi oraz Piotrusia Starczyka, ucznia naszej szkoły, który 

przeszedł skomplikowaną i ratująca życie operację mózgu. Środki finansowe, które pozyskamy ze 

sprzedaży nakrętek wspomogą rodziny w opłaceniu kosztownych rehabilitacji i powrocie do zdrowia.  

W czerwcu odbył się kolejny wywóz nakrętek. Wspólnymi siłami zebraliśmy 680 kg korków. Wynik, 

jak na czas, kiedy większość roku szkolnego z racji obostrzeń spowodowanych COVID – 19 

spędziliśmy w domach – był całkiem dobry. Kwota, jaką otrzymaliśmy ze sprzedaży nakrętek to 800 

złotych. 

Na zakończenie roku szkolnego Najlepszy Wolontariusz z każdej klasy, wytypowany przez 

wychowawcę, otrzymał w nagrodę okolicznościowy złoty medal, który został wręczony w dniu 25 

czerwca 2021r. 

 

Wnioski do pracy w przyszłym roku szkolnym. 

 

1. Zachęcić do włączenia się w akcję Nakrętka przyszłych pierwszoklasistów. 

2. Mobilizować uczniów do systematycznego przynoszenia do szkoły zebranych nakrętek. 

Organizatorzy Akcji Nakrętka w roku szkolnym 2020/2021: 

Justyna Mirosz, Anna Dziobak 


