
PROGRAM PRACY ZESPOŁU CHARYTATYWNEGO: 
 Szkolnego Koła Caritas (SKC)  

na rok 2018/2019 
 

działającego w Szkole Podstawowej w Kraczkowej 
(nazwa szkoły) 

Asystent kościelny  SKC: Ks. Dawid Rachwał 

                                Opiekunowie SKC : Iwona Szczepańska, Marzena Wołos, Dorota Skomra - Bem 

 

ZADANIA OGÓLNE (zgodnie z ustaleniami towarzyszącymi założeniu Koła) 

l.p. 
Działanie Miejsce i forma 

realizacji 

Termin Odpowiedzialni Uwagi 

1.  

Rekrutacja  

- zaproszenie do 

współpracy  

nowych uczniów  

 gazetka ścienna, ogłoszenia                                       

- połączone z prezentacją 

grupy i jej działań, zaproszenie 

na pierwsze spotkanie w 

nowym roku pracy,  

wrzesień   Wolontariusze, 

wychowawcy klas 

 

2.  

Formacja członków  

Koła Caritas 

w kościele / w szkole lub 

innym miejscu spotkań,  

08.09.2018r. – 

rozpoczęcie roku 

formacyjnego, 

Asystent kościelny 

i opiekunowie 

 

3.  
 Zebrania Cała grupa (lub w pilnych 

sprawach  osoby zaangażowane),  

W ustalonym 

terminie 

Asystent kościelny 

i opiekunowie 

 

4.  

Uroczystość 

przyjęcia nowych 

członków 

 Msza św. w parafii 

o błogosławieństwo dla grupy,  

Tydzień 

Miłosierdzia lub 

Dzień Wolontariatu - 

5XII 

Asystent kościelny 

i opiekunowie 

 

5.  

Dokumentowanie 
działań  

gazetka ścienna, 

informacja na 

stronie 

internetowej, 

kronika grupy. 

Prowadzenie ogólnej 
dokumentacji finansowej, 

sporządzanie sprawozdań 

z życia grupy do gazetki 

szkolnej, na gazetkę ścienną, 

na stronę internetową szkoły 

oraz prowadzenie kroniki,  

Cały rok Wybrany skarbnik, 
kronikarz  

 

6.  

Pomoc uczniowska  Pomoc w odrabianiu lekcji, 

wyrównywanie wiedzy 

poprzez spotkania 

matematyczne, językowe 

z młodszymi uczniami szkoły, 

W miarę potrzeb Wolontariusze  

7.  

Nawiązanie 

współpracy np.  z  
domami opieki, 

hospicjami, 

ośrodkami 

opiekuńczo 

wychowawczymi, 

itp 

Przesyłanie, przygotowanie 

życzeń, laurek, kartek 
świątecznych, 

zaprezentowanie programu, by 

zorganizować podopiecznym 

czas wolny, przygotowanie 

przedstawienia 

W ciągu roku Wolontariusze  

8.  

Akcje 

charytatywne  

Przeprowadzanie akcji na 

rzecz potrzebujących ze szkoły 

lub parafii, np. przedstawienia, 

festyny, sprzedaż własnych 

wyrobów cukierniczych, 

wyrobów z masy solnej, 

własnoręcznie wykonanych 
dekoracji, kiermasz origami, 

zbiórki odzieży używanej, 

zabawek, przyborów 

szkolnych, itp. 

wg potrzeb Wolontariusze  

9.  
Współpraca 

z Ośrodkami 

Włączenie się we wspólne 

działania regionalne, akcje na 

Cały rok Opiekunowie, 

wolontariusze 

 



Pomocy 

prowadzonymi 

przez Caritas, np. 

Ośrodkiem 

Opiekuńczo – 

Wychowawczym w 

Wysokiej, 
nawiązanie 

współpracy z 

Parafialnym 

Zespołem Caritas.  

rzecz niepełnosprawnych 

dzieci. 

 POMYSŁY NA ROK 2018/2019 

1.  

Zbiórka nakrętek, 

starych monet, 
telefonów, 

srebrnego złomu, 

płyt cd , baterii, 

…w ramach 

udziału w akcji 

Zbieramto – projekt 

dobroczynny 

Szkoła Podstawowa, odbiór 

zorganizowany w szkole przez 
Sekretariat Misji 

Zagranicznych Księży 

Sercanów  

I semestr roku 

szkolnego 
2018/2019 

wolontariusze  

2.  

Zbiórka przyborów 

szkolnych dla 

dzieci w Mołdawii 

Szkoła Podstawowa, dostawa 

za pośrednictwem chóru 

Nicolaus 

wrzesień wolontariusze  

3.  

Akcja 

charytatywna na 

cmentarzu  

Przygotowania do sprzedaży 

zniczy Caritas jako formy 

pozyskania ofiar, 

porządkowanie zapomnianych 
grobów w Kraczkowej 

Okolice dnia 

Wszystkich 

Świętych 

wolontariusze  

4.  

Przygotowanie 

akcji na rzecz 

hospicjum lub 

innego ośrodka 

pomocy dzieciom  

Zbiórka zabawek, przyborów 

szkolnych, artykułów 

pielęgnacyjnych lub 

żywnościowych – w SP 

jesień/ zima wolontariusze  

5.  

Zbiórka żywności – 

akcja ogólnopolska, 

pomoc w 

przeprowadzeniu 

akcji przez PZC, 

zbiórka żywności 

dla dzieci z 
Ośrodka 

Rewalidacyjno – 

Wychowawczego 

w Wysokiej  

W okolicznych sklepach Piątek – sobota 

w listopadzie 

wolontariusze Akcja 

mikołajkowa 

6.  

Akcja 

charytatywna – bal 

karnawałowy lub 

przedstawienie. 

W Szkole Podstawowej w 

Kraczkowej, pozyskanie 

środków dla potrzebujących 

dzieci z naszej społeczności.    

 

(Zakup potrzebnych rzeczy, 

finansowanie wycieczek 

szkolnych, wyjazdów).  

Czas karnawału wolontariusze i 

opiekunowie 

Współpraca z 

Radą 

Rodziców 

7.  
Kiermasz 

mikołajowy 
Kościół pw . św. Mikołaja w 

Kraczkowej 
6 grudnia wolontariusze  

8.  

Pomoc w sprzedaży 

świec wigilijnych 

Caritas 

Współpraca z parafią Adwent wolontariusze  

9.  

Kiermasz  

wypieków 

świątecznych 

Szkoła Podstawowa  Adwent wolontariusze  

10.  

Pomoc PZC w 

pakowaniu 

żywności dla 

współpraca z parafią Wielka Sobota wolontariusze  



potrzebujących 

11.  

Pamięć o chorych 

i cierpiących -  

wręczenie indywidualnie 

zredagowanego Listu do 

(chorej) Babci / Dziadka 

odwiedzając chorych w ich 

domach,  

 

(pomoc porządkowa starszym 
członkom naszej społeczności) 

Dzień Babci 

i Dziadka  

(lub czas 

kolędowy) - wg 

potrzeb 

wolontariusze  

12.  

Wielkopostna 

jałmużna 

Udział w Akcji „Skarbonka 

Wielkopostna” - promocja na 

forum klasy, szkoły, rodziny, 

parafii.  

Marzec wolontariusze  

13.  

Wielkanocny 

kiermasz  

Udział w akcji sprzedaży 

baranków wielkanocnych, 

babek, ozdób świątecznych, 

kiermasz przedświąteczny  - 

Szkoła Podstawowa  

Przed Wielkanocą wolontariusze  

14.  

Tydzień 

Miłosierdzia,  

np. przygotowanie oprawy 

Mszy św. w parafii , gazetka 

szkolna, apel, rozpoczęcie 

dzieł miłosierdzia dla 
potrzebujących w szkole, 

parafii 

Tydzień po 

Wielkanocy 

wolontariusze  

15.  

Dzień wspólnoty 

Caritas 

Obchody święta patronalnego 

Caritas, spotkanie integracyjne 

w grupie 

Sobota przed 

Niedzielą 

Miłosierdzia 

Bożego  

Centrala Caritas  

Cała grupa 

 

 

16.  

Pomoc 

w przeżywaniu 

sakramentów 

Pomoc przy przygotowaniu 

dzieci do I. Komunii Św. 

w parafii zwłaszcza pomoc 

dzieciom chorym 

i niepełnosprawnym. 

Pozyskanie strojów 

komunijnych.   

maj lub wcześniej 

wg potrzeb 

wolontariusze  

17.  
 Zbiórka zabawek Akcja z okazji Dnia Dziecka 

dla wybranej grupy dzieci 

maj wolontariusze  

18.  

Zorganizowanie 
przedstawienia dla 

podopiecznych 

hospicjum lub 

innego ośrodka lub 

innej formy 

zagospodarowania 

im czasu 

Akcja z okazji Dnia Dziecka 
lub Mikołajek dla 

podopiecznych Ośrodka 

Caritas w Wysokiej 

Wg potrzeb wolontariusze  

19.  

Pomoc w nauce  Szkoła Podstawowa, 

wspomaganie uczniów z 

trudnościami edukacyjnymi. 

Wg potrzeb wolontariusze Cały rok 

szkolny 

 
Uwagi: 
 

1. Podane wyżej propozycje mogą być modyfikowane w ciągu roku szkolnego. Zakładamy możliwość zmiany 
terminów, przeprowadzenie akcji niezaplanowanych lub rezygnację z którejś akcji.  

 


