
PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWAŁA II 

W MAJDANIE NEPRYSKIM  
NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

 
 
 
OPIEKUNKUNOWIE      Alina Gontarz 

Joanna Wakoń 
Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które 
winno być praktykowane odnośnie każdego człowieka w potrzebie, bez względu 
na jego przekonania, wyznanie itp. 
 
Główne cele pracy Szkolnego Koła Caritas: 

• pogłębianie znajomości nauki Chrystusa, głównie o miłosierdziu Bożym, 
• uwrażliwianie uczniów na różne obszary ludzkiej biedy: moralnej, 

duchowej i materialnej, 
• kształtowanie osobowości ucznia Jezusa na wzór Samarytanina, 
• troska o zdobywanie wiedzy religijnej i pogłębianie swojej przyjaźni z 

Jezusem poprzez regularne praktyki religijne, 
• współpraca z CARITAS Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Parafialnym 

Zespołem Caritas, Ośrodkiem „Gawra” i innymi organizacjami 
społecznymi, 

• rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku oraz 
organizowanie pomocy, 

• dbałość o głębsze pojmowanie powszechności Kościoła poprzez kontakty 
i współpracę z osobami i organizacjami zajmującymi się misjami 
zagranicznymi. 

 
 

Lp. Zadania do wykonania Termin 
Osoby 

odpowiedzialne Uwagi 

1. 
 Pozyskanie nowych członków 

Szkolnego Koła Caritas 
IX 

Opiekun  
i członkowie 

 



2. 
Omówienie i ustalenie planu pracy 
SKC na rok szkolny 2018/2019. 

IX 
Opiekun  

i członkowie 
 

3. 
Udział w akcji „Tornister pełen 

uśmiechów” 
wrzesień 

Opiekun                        
i członkowie 

 

4. Udział w akcji „Kromka Chleb” wrzesień 
Opiekun                             

i członkowie 
 

5. 

Zadbanie o zmiany gazetek 
informacyjnych 

przedstawiających zadania 
realizowane 
przez Caritas 

Cały rok 
Opiekun                            

i członkowie 
 

 

6. 
Przygotowanie gazetki ściennej z 

okazji Dnia 
Papieskiego 

październik 
Opiekun                         

i członkowie 
 

 

7. 

Sprzątanie cmentarza parafialnego 
z okazji 

Dnia Wszystkich Świętych. 
Modlitwa, 

złożenie kwiatów i zniczy 

październik 
Opiekun                          

i członkowie 
 

 

8. 
Akcja „Znicz”. Rozprowadzenie 
zniczy w szkole i pod kościołem. 

Październik 
Opiekun                        

i członkowie 
 

9. 
Współpraca z organizacjami 

szkolnymi na polu pomocy innym. 
w ciągu roku 

 
Zarząd                         

i członkowie 
 

10. 
Współpraca z fundacjami na polu 

pomocy finansowej dzieciom 
potrzebującym pomocy. 

w miarę 
potrzeby 

 

Opiekun 
 

 

11. Udział w akcji „Zbiórka żywności”  grudzień 
Opiekun                        

i członkowie 
 

12. 
Sprzedaż świec „Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom”. 

grudzień 
Zarząd                           

i członkowie 
 

 

13. 
Współpraca z MOPS. 

 
przed Bożym 
Narodzeniem 

Zarząd                   
i członkowie 

 
 

14. 
Przygotowanie kartek świątecznych 

i złożenie życzeń osobom 
samotnym. 

na Boże 
Narodzenie i 
Wielkanoc 

Zarząd                           
i członkowie 

 
 

15. 
Zbiórka do puszki Caritas w każdy 

piątek Wielkiego Postu 
Wielki Post 

 
Zarząd                             

i członkowie 
 

16. 
Przygotowanie paczek na święta 
dla ucz. potrzebujących pomocy. 

 

w zależności 
od 

pozyskanych 
funduszy 

Opiekun i Zarząd 
 

 



17. 
Sprzedaż świec wielkanocnych 

„Wielkanocnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom”. 

Wielki Post 
Opiekun i Zarząd 

 
 

18. Udział w akcji „Zbiórka żywności”  Wielki post 
Opiekun                        

i członkowie 
 

19. 
Udział w akcjach pomocowych 
organizowanych przez Caritas 

Polska. 

w zależności 
od potrzeb 

 

Opiekun i Zarząd 
 

 

20. 

Przygotowanie i 
wręczenie podziękowań za 

wzorową pracę wolontariusza ucz. 
kl. III gimnazjum 

koniec roku 
szkolnego 

Zarząd SKC 
Dyrektor 

 
 

21. 
Wybór Zarządu SKC. 

 
koniec roku 
szkolnego 

Opiekun                        
i członkowie 

 

 
 


