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PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS 

2018/19 

Szkoła Podstawowa w Łasinie 

 
Prowadzący: Marzena Kuczek 

Uczestnicy: uczniowie z kl. VC , VII B, VIII B, III a i b gimnazjum 

Czas realizacji:  wg potrzeb 

 

Wolontariusze:  
1. Bartkowska Wiktoria 

2. Bonna Julia 

3. Ciernicki Arkadiusz 

4. Czarnik Natalia 

5. Domeracka Julia 

6. Dudzik Nadia 

7. Flatow Paweł 

8. Górnecka Justyna 

9. Jabłońska Joanna 

10. Janowski Kacper 

11. Kępińska Katarzyna 

12. Kleczkowski Ksawery 

13. Kruszewski Jakub 

14. Kubińska Ewa 

15. Marszałek Anna 

16. Marszałek Martyna 

17. Merholc Monika 

18. Mischke Weronika 

19. Mulewska Aleksandra 

20. Olszewska Nikola 

21. Statek Weronika 

22. Suszyńska Oliwia 

23. Szałkowska Martyna 

24. Ślawska Gabrysia 

25. Zakrzewska Iza 

26. Zatorska Wiktoria 

27. Zielaskiewicz Kamil 

28. Ziółkowska Marika 

29. Żołnowska Martyna 
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I. CELE OGÓLNE ZAJĘĆ:  

 zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych,  

 tworzenie więzi między członkami SKC a środowiskiem lokalnym,  

 kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich,  

 rozwijanie empatii u uczniów,  

 poszerzanie wiedzy uczniów w różnych dziedzinach,  

 inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego,  

 zwiększanie satysfakcji uczniów z wykonywanej pracy,  

 kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań,  

 nabywanie doświadczeń i umiejętności społecznych,  

 kształtowanie umiejętności działania zespołowego,  

 współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się,  

 kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły i regionu,  

 realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,  

 współdziałanie z organizacjami i instytucjami.  

 

II. METODY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:  

 

Poniższe sposoby oceniania mogą być stosowane jako nagroda za wkład w pracę członków SKC.  

Można je wykorzystać z dowolnością wyboru. Są to:  

 

 pochwała słowna i pisemna opiekuna,  

 wpis w dzienniku lekcyjnym (zeszyt uwag)  

 wpis na stronie internetowej Caritas  szkoły,  

 wpis na świadectwie,  

 nagroda rzeczowa ufundowana przez darczyńców, 

 dyplom-podziękowania  

 

III. PROCEDURA OSIAGANIA CELÓW:  

 

 comiesięczne spotkania formacyjne,  

 udział w ogólnopolskich akcjach organizowanych przez Caritas,  

 organizowanie działań własnych w oparciu o potrzeby środowiska,  

 spotkania organizacyjne dotyczące podejmowanych akcji,  

 współpraca z instytucjami.  
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IV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:  

UCZEŃ SKC POWINIEN:  

 reagować na potrzeby środowiska lokalnego,  

 podejmować własne inicjatywy pod kierunkiem opiekuna na rzecz osób potrzebujących,  

 rozwijać samodzielność i odpowiedzialność,  

 wzrastać w duchu poznawania godności drugiego człowieka,  

 rozwijać i doskonalić własne talenty i umiejętności,  

 integrować się ze społecznością lokalną,  

 wykazać chęć niesienia bezinteresownej pomocy.  

 

V. TEMATY FORMACYJNE:  

1.Temat: Zadania i działalność Szkolnego Koła Caritas. 1h 

Treści:  

 znaczenie słowa caritas,  

 kto może należeć do Szkolnego Koła Caritas,  

 zapoznanie z regulaminem SKC,  

 informacje organizacyjne.  

 

Cele kształcenia i wychowania:  

            Uczeń:  

 definiuje znaczenie słowa caritas,  

 wymienia zadania SKC,  

 omawia działalność SKC,  

 deklaruje chęć uczestnictwa w SCK.  

 

2.Temat: Nasze Szkolne Koło Caritas. 1h 

Treści:  

 tworzymy Kodeks Wolontariusza SKC,  

 podanie systemu nagradzania wolontariusza,  

 propozycje działań wolontariuszy w naszej szkole,  

 ankieta wolontariusza.  

 

Cele kształcenia i wychowania:  

Uczeń:  

 przedstawia zasady Kodeksu Wolontariusza,  

 omawia system nagradzania wolontariusza,  

 proponuje formy działań wolontariuszy w swojej szkole,  

 stara się zachowywać zgodnie z Kodeksem Wolontariusza.  
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        3. Temat: Pomagając innym, ubogacam siebie. 1h 

Treści:  

 miłość bliźniego zaczyna się od siebie samego,  

 uczucia, które budzi we mnie człowiek w potrzebie,  

 cechy charakteru, które kształtuje w sobie, pomagając innym,  

 dobro, które czynię, uszlachetnia mnie samego i bliźniego mego.  

 

Cele kształcenia i wychowania:  

Uczeń:  

 wyjaśnia Przykazanie Miłości,  

 podejmuje działania na rzecz potrzebujących.  

 

4.Temat: Pokochaj siebie, aby móc pokochać innych. 1h 

Treści:  

 co to znaczy kochać siebie,  

 sposoby realizowania przykazania miłości bliźniego.  

 

Cele kształcenia i wychowania:  

Uczeń:  

 wyjaśnia, co to znaczy kochać siebie,  

 omawia sposoby realizowania przykazania bliźniego,  

 wciela w życie przykazanie miłości.  

 

5.Temat: Przyjaciel - najcenniejszy dar Boga. 1h 

Treści:  

 rozumienie przyjaźni,  

 cechy dobrego przyjaciela,  

 wartość przyjaźni.  

 

Cele kształcenia i wychowania:  

Uczeń:  

 odkrywa wartość prawdziwej przyjaźni,  

 stara się być dobrym przyjacielem.  

 

6.Temat: Wartości w naszym życiu. 1h 

Treści:  

 wartości uniwersalne,  

 wartości chrześcijańskie,  

 moja hierarchia wartości.  
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            Cele kształcenia i wychowania:  

Uczeń:  

 wymienia wartości uniwersalne i chrześcijańskie,  

 ustala własną hierarchię wartości.  

 

7.Temat: Wzory osobowe (do wyboru: Brat Albert Chmielowski, Jan Paweł II, bł. Matka Teresa  

z Kalkuty, Irena Sendlerowa i inni.) 1h 

Treści:  

 życie i działalność ww. osób,  

 autorytety w moim życiu.  

 

Cele kształcenia i wychowania:  

Uczeń:  

 przedstawia w zarysie życie i działalność wybranych wzorów osobowych,  

 naśladuje cechy wybranego wzoru osobowego.  

 

8.Temat: Dlaczego warto być wolontariuszem? 1h 

Treści:  

 na czym polega wolontariat  

 rodzaje wolontariatu  

 wolontariat w życiu codziennym  

 

Cele kształcenia i wychowania:  

Uczeń:  

 charakteryzuje różne formy wolontariatu  

 przyjmuje postawę prawdziwego wolontariusza.  

 

9.Temat: Jak minął rok pracy w SKC? 1h 

Treści:  

 podsumowanie pracy SKC w minionym roku szkolnym,  

 samoocena, wnioski do dalszej pracy,  

 podziękowania.  

 

Cele kształcenia i wychowania:  

Uczeń:  

 wymienia osiągnięcia członków SKC,  

 dokonuje samooceny.  
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VI. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW  

Podczas spotkań formacyjnych stosowane są następujące metody i formy pracy:  

 słowne, np.: pogadanka, dyskusja, opowiadanie, analiza tekstu, niedokończone zdania, rozsypanka 

wyrazowa, krzyżówki, rebusy,  

 aktywne, np.: burza mózgów, inscenizacje, słowa klucze, drama, gry i zabawy ruchowe, zabawy  

 integracyjne, muzyczne, plastyczne, metoda projektu, kalambury, tworzenie puzzli, puste krzesło, śnieżna 

kula, trybunał sądowy,  

 poglądowe, np.: film, prezentacja, analiza schematu.  

 

VII. PLAN PRACY  SZKOLNEGO KOŁA CARITAS  

 

 Wrzesień  

 nabór nowych członków 

 zaplanowanie pracy SKC – plan. Zaplanowanie akcji: Nakrętka, Daj Włos, zbiórka odzieży –na bieżąco, 

cały rok 

  rozeznanie się w lokalnym środowisku 

 organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej  

 przygotowanie całorocznych akcji: Nakrętka i Odzież (przekazywanie odzieży ubogim rodzinom) 

 udział w akcji "FESTYN RODZINNY” 

 spotkanie przygotowujące konkurs plastyczny: Jan Paweł II 

  

Październik  

 organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej 

 obchody Dnia Papieskiego, (pomoc przy zbiórce, promowanie myśli papieskiej) 

  gminny konkurs plastyczny i literacki Jan Paweł II, audycja 

 Przygotowanie nabożeństw różańca św. w kościele św. Katarzyny w Łasinie 

 Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska 

 Pola Nadziei: reklama i przeprowadzenie akcji. 

 

            Listopad  

 sprzątnie cmentarzy i porządkowanie opuszczonych grobów, modlitwa za zmarłych 

 przygotowanie SKC do dnia św. Mikołaja- akcja „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.  

 przygotowania scenografii na jasełka 

 koncert charytatywny (współpraca  MGOKiS) 

 

           Grudzień  

 5 grudnia – Obchody Światowego Dnia Wolontariatu 

 pomoc przy „Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom”, rozprowadzanie świec  

 opłatek wigilijny dla członków SKC, przekazanie paczek podopiecznym  z akcji I Ty możesz zostać św. 

Mikołajem i paczka z Niemiec 

 jasełka, podczas których nastąpi przekazanie życzeń i słodkiego upominku dla podopiecznych Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Łasinie 

 Pola Nadziei: paczka dla hospicjum. 

 

           Styczeń  

 WOŚP: szkolenie i udział w obchodach. 

 organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej  
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            Luty  

 organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej  

 11.02 – Obchody Światowego Dnia Chorego 

 Zbiórka karmy dla schroniska 

 

      

            Marzec  

 organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej  

 przygotowanie nabożeństw Drogi Krzyżowej w parafii św. Katarzyny w Łasinie 

 organizacja akcji „Jałmużna Wielkopostna”.  

 Scenografia do rekolekcji 

 Wielki Post-Wielkie Serce,  zbiórka żywności, słodyczy, zabawek 

 

Kwiecień  

 organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej  

 przygotowanie życzeń świątecznych dla osób chorych i starszych z Łasina 

 udział w obchodach Niedzieli Miłosierdzia Bożego – patronalnym święcie Caritas, zbiórka do puszek.  

 

            Maj  

 organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej  

 Pola Nadziei 

 organizacja obchodów Dnia Dziecka 

 

            Czerwiec  

 organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej   

 organizacja oraz udział w festynie parafialnym z okazji Dnia Dziecka 

 rozstrzygnięcie konkursu Wolontariusz Roku 

 

 


