
 

1 
 

Szkolne Koła Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej 

 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 

lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma,  

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

Jan Paweł II 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

SZKOLNEGO KOŁA CARITAS nr 122 

 
działającego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Łętowem 
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Wstęp 

 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły 

nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji 

wobec drugiego człowieka. Ze względu na otwartość i ciekawość świata młodego człowieka 

okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. 

Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, 

kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat rozwija również wśród 

młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza 

okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu 

zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez 

uczniów – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest 

ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy. 

 W celu zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików 

oraz podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, zwana 

dalej „Caritas”, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łętowem zwanej dalej 

„Szkołą”, powołuje Szkolne Koło Caritas, zwane dalej „Kołem”.  

 Szkolne Koło Caritas kieruje się niniejszym regulaminem.  

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Podstawą prawną powołania Koła są: 

a) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 

59) - art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21. 

b) Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). 

c) Statut Caritas Archidiecezji Krakowskiej §7 pkt 5. 

2. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, 

wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 

3. Wolontariusz to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym.  

4. Koło jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania  

w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne. 

5. Koło jest katolicką organizacją dziecięcą (młodzieżową), powoływaną przez Dyrektora 

Caritas na wniosek Dyrektora Szkoły, Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrektora 

Szkoły i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczą oraz 

działalność wychowawczą prowadzoną przez Caritas.  

6. Terenem działania Koła jest teren Szkoły.  

7. W podejmowanych działaniach Koło stosuje się do uregulowań zawartych w Statucie 

Szkoły. 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2018-r.-poz.-996-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_1_p_9_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2018-r.-poz.-996-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_85_u_6_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2018-r.-poz.-996-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_98_u_1_p_21_l_0_i_0
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8. Koło używa prawnie zastrzeżonej nazwy i znaku „Caritas”, dlatego jego działalność 

musi być ściśle związana i realizowana pod nadzorem Caritas. 

 

 

Cele i zadania oraz sposoby ich realizacji 

 

§2 

Najistotniejszym celem działalności Koła jest praktyczna realizacja przykazania miłości 

bliźniego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę. 

 

§3 

Zadania Koła obejmują w szczególności: 

1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu i jej szerzenie, 

2. pogłębianie znajomości nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym 

oraz jej szerzenie, 

3. uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy, 

4. krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego, 

5. stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, 

do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju 

młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę, 

6. rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego 

uczestniczenia we Mszy św., 

7. troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do 

niesienia pomocy innym, 

8. rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie 

oraz organizowanie pomocy, 

9. stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas i inne organizacje 

istniejące w parafii, na której terenie działa Koło, 

10. pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych, 

11. współdziałanie, przy zachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi 

organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

§4 

Zadania, o których mowa w § 3 Koło realizuje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły 

wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez: 

1. organizowanie spotkań szkoleń, prelekcji, gazetek, 

2. współpracę z organizacjami charytatywnymi i stowarzyszeniami, udział w akcjach 

organizowanych przez te podmioty, 

3. podejmowanie posługi na rzecz osób potrzebujących, 

4. pomoc w organizacji imprez szkolnych, 

5. współpracę z Samorządem Uczniowskim, 

6. oddziaływanie przez symbole organizacyjne. 
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Prawa i obowiązki członków Koła 

 

§5 

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 

2. Członkiem Koła, za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów, może być młodzież 

szkolna (klasy IV – VIII) respektująca zasady Koła. 

3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 

4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki  

i realizacji obowiązków szkolnych i domowych. 

 

§6 

Członkowie mają obowiązek: 

1. żyć i pracować w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego, 

2. dążyć do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które 

powinno być realizowane na trzech płaszczyznach: modlitwy, słowa i czynu, 

3. dbać o dobre imię Ojczyzny, Kościoła, Szkoły i Koła, 

4. aktywnie wypełniać cele i zadania regulaminu,  

5. być przykładem dla innych, 

6. odpowiedzialnie podchodzić do powierzanych im zadań i dotrzymywać danego słowa, 

7. dbać o mienie powierzone im podczas pracy, 

8. podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności konieczne do wykonywania powierzanych 

zadań i czynności, 

9. przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła oraz innych zasad i regulaminów 

wynikających z podejmowanych działań, 

10. wykazywać się szacunkiem dla innych, respektować polecenia opiekuna i nauczycieli 

oraz innych osób związanych z działaniami wolontariatu, 

11. zachować dyskrecję w sprawach prywatnych osób, którym udzielana jest pomoc, 

12. troszczyć się o rozwój Koła, 

13. systematycznie uczestniczyć w zebraniach Koła. 

 

 

§7 

Członkowie Koła mają prawo: 

1. zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując własne umiejętności  

i doświadczenie, 

2. uczestniczyć w życiu i działalności Koła oraz wpływać na jego kształt, 

3. uzyskać wsparcie w podejmowanej działalności od opiekuna i innych nauczycieli. 

 

§8 

Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła odbywa się w dniu Święta Patronalnego Caritas 

Archidiecezji Krakowskiej - wspomnienie św. Brata Alberta (17 czerwca).  
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§9 

Członkostwo w Kole ustaje przez: 

1. ukończenie lub zmianę szkoły, 

2. dobrowolną rezygnacje z pracy na rzecz wolontariatu - po uprzedzeniu opiekuna Koła, 

3. usunięcie z Koła, kiedy uczeń nie wykaże się odpowiednim zainteresowaniem pracą  

w Kole Wolontariatu lub nie przestrzega zasad regulaminu. 

 

§ 10 

1. W działalność Koła mogą włączać się, w razie takiej potrzeby, uczniowie niezrzeszeni, 

o innym światopoglądzie lub z innej szkoły, na zasadzie sympatyka Koła. 

2. Członkowie Koła mogą brać udział na zasadzie wolontariatu w pracach różnego rodzaju 

placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób 

potrzebujących pozostających w domach. 

 

§ 11 

1. Koło może skupiać w swoich szeregach członków seniorów i członków honorowych. 

2. Członkiem seniorem jest każdy absolwent Szkoły, który był członkiem Koła i nadal 

pragnie kontynuować działalność w Kole, podejmując wszystkie obowiązki. Członek 

senior posiada wszystkie prawa członka oprócz prawa wyborczego. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją Zarządu Koła 

otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła. 

 

 

System nagradzania wolontariuszy 

 

§ 12 

1. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 

2. Działania zaangażowanych wolontariuszy są nagradzane poprzez: 

a) wyrażenie uznania słownego przez opiekuna Koła; 

b) wyrażenie uznania słownego przez Dyrektora Szkoły; 

c) wręczenie dyplomu uznania, listu gratulacyjnego do rodziców. 

3. Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może otrzymać wyższą 

ocenę z zachowania na koniec każdego półrocza. 

4. Uczeń, który nie jest wolontariuszem a bierze aktywny udział w zbiórkach i akcjach 

charytatywnych może otrzymać wyższą ocenę z zachowania na koniec każdego półrocza. 

5. Uczniowie otrzymują wpis o działalności na rzecz Wolontariatu na Świadectwie 

Ukończenia Szkoły Podstawowej. Wpis otrzymuje wolontariusz, który przynajmniej przez 

dwa lata aktywnie pracował na rzecz Szkolnego Koła Caritas.  

6. Potwierdzeniem pracy na rzecz Wolontariatu jest Karta Pracy Wolontariusza, którą 

wypełnia opiekun Koła w porozumieniu z wychowawcą klasy. Aby otrzymać wpis na 

świadectwie uczeń musi osiągnąć 70% możliwych do zdobycia punktów. 
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Organizacja Szkolnego Koła Caritas 

 

§ 13 

1. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun 

Koła, którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły  

w porozumieniu z Dyrektorem Caritas. 

 

2. Do zadań opiekuna należy: 

a) Promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja. 

b) Planowanie kierunków działalności Koła w danym roku szkolnym uwzględniając 

konkretne potrzeby i realne możliwości. 

c) Nadzorowanie pracy wolontariuszy i działalności Szkolnego Koła Caritas. 

d) Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami. 

e) Inspirowanie członków do podejmowania działań. 

f) Reprezentowanie Koła na forum Rady Pedagogicznej. 

g) Stały kontakt z Caritas oraz Dyrekcją Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia 

lub nieuwzględnionych w regulaminie. 

h) Proponowanie zmian regulaminu Koła. 

i) Rozwiązywanie trudnych sytuacji. 

 

3. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła wyznaczony przez Biskupa 

diecezjalnego, którego obowiązkiem jest praca formacyjna na rzecz członków Koła, 

poprzez środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie 

sakramentalne, kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, 

konferencje, dialog ewangeliczny i inne. Asystent Koła sprawuje pieczę nad 

zgodnością działalności Koła z nauczaniem Kościoła Katolickiego i przyjętym 

regulaminem Koła. 

 

4. Koło dokumentuje swoją działalność poprzez: 

a) wpisy na stronie internetowej szkoły, 

b) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych akcji charytatywnych, 

c) gromadzenie podziękowań, dyplomów od organizacji, z którymi Koło podjęło 

współpracę. 

 

 

Nazwa, święto i symbole 

 

§ 14 

1. Pełne brzmienie nazwy Koła działającego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Łętowem to: Szkolne Koło Caritas nr 122.  

 

2. Świętami patronalnymi Caritas Archidiecezji Krakowskiej są: 

a) druga niedziela wielkanocna, obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego, 
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b) liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta, przypadające 17 czerwca. 

 

3. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

 

4. Koło może używać zastrzeżonego znaku Caritas. Logo Caritas składa się z symbolu 

przedstawiającego równoramienny krzyż, uzupełniony potrójnymi falistymi promieniami, 

wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz 

znajdującego się w centralnej części pola krzyża stylizowanego za symbol serca napisu 

„Caritas". Pod symbolem krzyża znajduje się, umieszczony centralnie napis „Caritas”. 

Całość obramowana jest czerwonym konturem z zaokrąglonymi narożnikami. Wszystkie 

elementy logo są jednokolorowe. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 16 

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole. W przypadku świadomego 

naruszania regulaminu Zarząd może udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia  

w czynnościach członka lub wnioskować o usunięcie z Koła. 

 

§ 17 

1. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Caritas na wniosek Zarządu Koła  lub 

Dyrektora Szkoły. 

2. Caritas może również rozwiązać Koło, gdy jego działalność obraca się na poważną szkodę 

Caritas lub Kościoła w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

 

§ 18 

Likwidację majątku Koła przeprowadza Komisja Rewizyjna lub osoba wyznaczona przez 

Caritas. Fundusze na cele charytatywne przekazane zostają do Caritas, a majątek Koła 

spożytkowany zgodnie z decyzją Zarządu i wolą członków - zawsze na cele charytatywne. 

 


