
PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA „CARITAS” 

 

Nazwa programu: 
Utworzenie w Szkole Podstawowej nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie 

Szkolnego Koła „Caritas”. 
  

Cel ogólny:  
Szkolne Koło „Caritas” jako dobroczynna organizacja uczniowska służy rozwijaniu 
społeczno-humanitarnego zaangażowania członków, kształtując w nich postawę wrażliwości 
na potrzeby innych.  
 

Podstawa prawna:  
Podstawę prawną powołania Szkolnego Koła „Caritas” stanowią: 

• Status „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej; 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, ze 
zmianami) 

• Regulamin Szkolnych Kół „Caritas” Archidiecezja Przemyska  
 

Nadzór nad realizacją programu:  
Nadzór nad działalnością Szkolnego Koła „Caritas” sprawuje dyrektor szkoły oraz „Caritas” 
Archidiecezji Przemyskiej.  
 

Działania związane z realizacją programu: 
1. Przedstawienie programu dyrektorowi.  
2. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z programem oraz ideą Szkolnych Kół „Caritas”.  
3. Przedstawienie programu rodzicom w czasie ich spotkania z wychowawcami.  
4. Zapoznanie uczniów (przez wychowawców i katechetów)  z ideą „Caritas” oraz 

zasadami działań Szkolnych Kół „Caritas”.  
5. Przeslanie wniosku dyrektora szkoły do „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej 

dotyczącego powołania Szkolnego Koła „Caritas”.  
6. Utworzenie Szkolnego Koła „Caritas” dla uczniów z klas III-VI, którzy wyrazili chęć 

zaangażowania się i uzyskali zgodę rodziców na działalność w Kole.  

 
Realizatorzy programu:  

Sprawami wychowawczymi oraz organizacyjnymi oraz reprezentowaniem Koła przed 
dyrekcją szkoły i na zewnątrz zajmuje się nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  
i zatwierdzony przez dyrektora „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej. Opiekę duchową 
sprawuje asystent kościelny wyznaczony przez biskupa diecezjalnego.  

 

 



Współpraca:  
Szkolne Koło „Caritas” w realizacji swoich zadań współpracuje z:  

• dyrekcją szkoły;  
• Radą Pedagogiczną;  

• „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej;  
• Samorządem Uczniowskim;  

• Parafią Chrystusa Króla w Łańcucie;  
• Akcją Katolicką.  

 

Cele Szkolnego Koła „Caritas”: 
1. Zaspokajanie potrzeb duchowych i społecznych uczniów.  
2. Uwrażliwianie ich na potrzebę służenia innym różnorodną pracą.  
3. Kształtowanie otwartości na drugiego człowieka.  
4. Budzenie szacunku dla osób chorych, starszych, cierpiących.  
5. Kształtowanie umiejętności dzielenia się (na miarę swoich możliwości) dobrami 

materialnymi z osobami, które cierpią niedostatek.  
6. Uczenie współpracy i współdziałania dla dobra innych.  
7. Pomaganie w pracy nad sobą- kształtowanie właściwej postawy poprzez ukazywanie 

wzorców osobowych.  
8. Ukazanie miłości bliźniego jako najważniejszej wartości w życiu chrześcijańskim.  

 

Zadania Szkolnego Koła „Caritas”  
1. Uzyskanie (na wniosek Dyrekcji Szkoły) aprobaty „Caritas” Archidiecezji 

Przemyskiej na działalność Szkolnego Koła „Caritas”  
2. Przedstawienia idei koła uczniom i rodzicom.  
3. Zebranie spośród uczniów klas III-VI kandydatów.  
4. Objęcie kandydatów formacją przygotowująca do członkostwa w Szkolnym Kole 

„Caritas”.  
5. Ustalenie zakresu i form działania.  
6. Opracowanie zasad zdobywania sprawności: „Pomocna dłoń”, „Sokoli wzrok”, „Złoty 

grosz”, Dobroczyńca”, „Samarytanin”.  
7. Opracowanie i przygotowanie książeczek do zapisywania wykonanych zadań  

i punktów zdobywanych w ramach poszczególnych sprawności.  
8. Włączenie uczniów w wybrane formy działalności „Caritas” Archidiecezji 

Przemyskiej, np. rozprowadzenie świec w ramach  Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom, Skarbonka Wielkanocna itp.  

9. Niesienie pomocy osobom jej potrzebującym- w szkole, w domu, sąsiedztwie.  
10. Uwrażliwianie na potrzeby dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, pomoc 

tym dzieciom.  
11. Włączenie się w różne akcje charytatywne podejmowane w szkole lub organizowanie 

przez fundacje, stowarzyszenia, instytucje samorządowe.  
12. Wybór Zarządu Koła (po wstępnym okresie formacji).  



13. Przygotowanie uroczystej inauguracji działalności Koła połączone z uzyskanie przez 
kandydatów członkostwa w Szkolnym Kole „Caritas”.  

14. Wybór patrona Koła, przygotowanie uroczystości związanej ze świętem patronalnym 
Koła.  

15. Włączenie się w obchody święta patronalnego „caritas” – Niedziela Miłosierdzia 
Bożego.  

16. Zorganizowanie dnia skupienia dla członków Koła.  
 

System sprawności zdobywanych w Szkolnym Kole „Caritas”: 
Opracowany system zdobywania sprawności służy aktywizowaniu uczniów zaangażowanych 
w działalność Koła.  
Trzy podstawowe sprawności to: 

1. „Sokoli wzrok” umiejętność dostrzegania osób będących w trudnej sytuacji, szukanie 
możliwości pomocy, wsparcie udzielone przez dobre słowo; 

2. „Pomocna dłoń”- uczynki wykonywanie dla dobra innych, pomoc udzielona różnym 
osobom np.. rodzicom, dziadkom, rodzeństwu, kolegom i innym będącym  
w potrzebie; 

3. „Wdowi grosz”- drobna pomoc finansowa ofiarowana innym, składki członkowskie.  
 
Uzyskanie 50 punktów z powyższych sprawności oznacza zdobycie sprawności 
„Dobroczyńcy”, a kolejne 50- „Samarytanina”.  
Uczniowie w specjalnie przygotowanych książeczkach zapisują realizowane zadania,  
a opiekunowie przyznają określona liczbę punktów.  
Powyższy system sprawności mobilizuje uczniów do działania, uczt współpracy, a przede 
wszystkim miłości bliźniego.  
 
 
 
 


