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REGULAMIN  
SZKOLNEGO KOŁA CARITAS 

 
Celem formacji dzieci i młodzieŜy w kierunku chrześcijańskich 

wartości moralnych poprzez wychowanie i uspołecznianie, Caritas Diecezji 
Legnickiej zwana dalej Caritas, powołuje Szkolne Koła Caritas 
z upowaŜnienia Biskupa Diecezjalnego, za zgodą Dyrekcji Szkoły. 
 Podstawą prawną Szkolnych Kół Caritas jest § 26 Statutu Caritas 
Diecezji Legnickiej z dnia 25 marca 2004r. i Ustawa z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 1996, nr 67, poz. 329 
z późn. zm.). 
 Szkolne Koło Caritas (SKC), zwane dalej Kołem, kieruje się 
niniejszym regulaminem. 
 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Koło jest organizacją dziecięcą i młodzieŜową działającą na terenie Szkoły, 
pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się na zasadzie wolontariatu 
w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną 
przez Caritas. 
 

§ 2 
Koło uŜywa nazwy Caritas, która jest prawnie zastrzeŜona dla Kościelnej 
Instytucji Charytatywnej, dlatego jego działalność powinna być ściśle 
związana z Caritas i realizowana pod jej nadzorem. 

 
§ 3 

Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Kościelny wyznaczony 
przez Dyrektora Caritas i zatwierdzony przez Biskupa Diecezjalnego, który 
czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła 
Katolickiego i Regulaminem Koła oraz włącza się w pracę nad formacją 
członków Koła. 

 
§ 4 

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych Opiekunem Koła jest 
nauczyciel szkoły, w której zostało ono powołane, zatwierdzony na wniosek 
Dyrektora Szkoły przez Dyrektora Caritas. 
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ROZDZIAŁ II 
MISJA I ZADANIA 

 
§ 5 

Cele Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które 
winno być odnoszone do kaŜdego, bez względu na jego przekonania, 
wyznanie, narodowość czy rasę. 

§ 6 
Główne idee Koła realizowane są poprzez następujące zadania: 
- stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad 

sobą w dąŜeniu do wszechstronnego rozwoju w duchu chrześcijańskich 
wartości; 

- niesienie pomocy wszystkim potrzebującym poprzez uwraŜliwienie na 
róŜne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ewangelicznego ducha czynnej 
miłości bliźniego; 

- rozpoznawanie konkretnych potrzeb w najbliŜszym środowisku, szkole, 
domu,  sąsiedztwie; 

- włączanie się w akcje charytatywne prowadzone przez Caritas, takie jak: 
„Tydzień Miłosierdzia”, „Święty Mikołaj”, „Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom”, akcje wielkopostne i wakacyjne oraz pomoc dla 
poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych itp.; 

- współpraca z parafialnymi zespołami Caritas; 
- współdziałanie z organizacjami młodzieŜowymi, społecznymi, 

państwowymi, samorządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami. 
 
 

ROZDZIAŁ III 
WŁADZE I ORGANIZACJA KOŁA 

 
§ 7 

Koło bezpośrednio podlega Caritas jako organowi powołującemu, który ma 
prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po 
uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła. 

 
§ 8 

W ramach podejmowanych działań Koło stosuje się do ustaleń zawartych 
w Statucie Szkoły. 
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§ 9 
Pracą koła kieruje Zarząd, który zostaje powołany na zebraniu 
sprawozdawczo – wyborczym na czas jednej kadencji trwającej 2 lata. 
W skład Zarządu wchodzą: 
- z urzędu, z głosem decydującym, Asystent Kościelny i Opiekun Koła; 
- z wyboru, z głosem doradczym, przedstawiciele dzieci i młodzieŜy 

wybrani na funkcję przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika. 
 

§ 10 
Do zadań Zarządu naleŜy: 
- planowanie działalności Koła w danym roku szkolnym, uwzględniając 

konkretne potrzeby i realne moŜliwości; 
- koordynacja pracy Koła na terenie Szkoły; 
- ustalanie terminarza zebrań Koła; 
- przyjmowanie, i w razie konieczności, usuwanie członków, kandydatów 

i sympatyków Koła lub rozstrzyganie spraw spornych między członkami; 
- reprezentowanie Koła wobec innych instytucji, organizacji 

i podejmowanie wspólnych z nimi działań; 
- stały kontakt z Caritas i Dyrekcją Szkoły w sprawach wymagających 

uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie; 
- proponowanie zmian regulaminu Koła; 
- decydowanie o wydatkach Koła i kontrola działalności finansowej; 
- przedstawienie Caritas sprawozdania merytorycznego i finansowego 

z rocznej działalności Koła przed zakończeniem roku szkolnego. 
 

§ 11 
W miarę potrzeby Zarząd Koła, dla usprawnienia jego działalności, moŜe 
powołać sekcje, stosując przy tym kryterium wieku, zainteresowań lub 
określonych zadań (np. kulturalna, artystyczna, muzyczna, plastyczna, 
gospodarcza, opiekuńcza itp.). 
 
 

 
ROZDZIAŁ IV  

CZŁONKOWIE KOŁA – ICH PRAWA I OBOWI ĄZKI  
 

§ 12 
Członkiem Koła moŜe być kaŜdy uczeń, który wcześniej włączył się 
w prace Koła jako kandydat i wyraŜa wolę pełnego w nim uczestnictwa. 
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§ 13 
KaŜdy członek Koła ma prawo: 
- korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego; 
- uczestniczyć w Ŝyciu i działalności Koła oraz wpływać na jego kształt; 
- poręczać za kandydatów na członków Koła; 
- posiadać legitymację; 
- posiadać identyfikator podczas realizowania zadań Koła. 
 

§ 14 
Członkowie mają obowiązek: 
- Ŝyć i pracować w Kole zgodnie z poszanowaniem zasad wiary 
i moralności Kościoła Katolickiego; 
- dbać o dobre imię Szkoły i Koła; 
- wypełniać cele i zadania regulaminu oraz decyzje władz Koła, a nadto 

troszczyć się o jego rozwój; 
- wykonywać prace na rzecz Koła i prace podejmowane przez Koło; 
- uczestniczyć w zebraniach Koła; 
- wpłacać składki członkowskie na rzecz Koła, których formę ustalą 

członkowie Koła wspólnie z Zarządem (regularnie składana niewielka 
kwota, okazjonalnie ogłaszana zbiórka, dobrowolne ofiary lub inne 
formy). 

 
§ 15 

Uznania za członka Koła dokonuje Zarząd Koła po 6-miesięcznym okresie 
kandydackim, na wniosek ubiegającego poręczony przez dwóch członków. 
KaŜdy kandydat musi równieŜ dostarczyć pisemną zgodę rodziców na 
przynaleŜność do Koła  
(dla kandydatów poniŜej 18 roku Ŝycia). 

 
§ 16 

Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenie legitymacji 
odbywa się w dniu Święta Patronalnego Caritas, którym jest Niedziela 
Miłosierdzia lub w inny dzień ustalony z Dyrekcją Caritas. 

 
§ 17 

Kandydaci mają te same obowiązki co członkowie oraz prawo twórczego 
uczestniczenia w Ŝyciu i działalności Koła, zawsze jednak wraz z członkami 
Koła. 
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§ 18 
Nie moŜe być waŜnie przyjęty do Koła ten, kto publicznie wystąpił przeciw 
wartościom, które są inspiracją działalności Koła. 
 

§ 19 
Członkostwo w Kole ustaje przez: 
- ukończenie lub zmianę szkoły; 
- dobrowolne wystąpienie; 
- świadome naruszenie regulaminu. 
 

§ 20 
Koło moŜe skupiać członków seniorów i członków honorowych: 
- członkiem seniorem jest kaŜdy absolwent szkoły, który był członkiem 

Koła i nadal pragnie kontynuować działalność w Kole, podejmując 
wszystkie obowiązki, 

- członkiem honorowym moŜe być osoba fizyczna lub prawna, która 
decyzją Zarządu Koła otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła. 

 
§ 21 

Członek senior posiada wszystkie prawa członka oprócz prawa 
wyborczego. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK KOŁA 

 
§ 22 

Majątek Koła stanowią środki finansowe i przedmioty materialne 
pozyskane w wyniku własnej działalności, dotacji, składek członkowskich 
oraz darowizn. 
 

§ 23 
Wszystkie fundusze otrzymane przez Koło na cele charytatywne są 
majątkiem Caritas jako ofiary zgromadzone pod zastrzeŜonym prawnie 
znakiem Caritas i za zgodą Dyrektora Caritas. 

 
§ 24 

W szczególnych wypadkach Caritas moŜe wyrazić zgodę na gromadzenie 
przez Koło większej ilości funduszy (np. na operację lub inną pomoc dla 
uczniów Szkoły). Pieniądze te będą przechowywane na specjalnie 
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załoŜonym dla tego celu subkoncie Caritas oraz wydatkowane za wiedzą 
Caritas na ściśle określony cel. 

 
§ 25 

W razie nie spoŜytkowania wszystkich funduszy na określony cel, Dyrektor 
Caritas, jako dysponujący majątkiem Caritas, przeznaczy je na cele 
pokrewne, uwzględniając sugestie Zarządu Koła. 
 

§ 26 
Caritas nie odpowiada za nie uzgodnione zobowiązania Koła. 
 

 
ROZDZIAŁ VI 

DOKUMENTACJA DZIAŁALNOSCI 
 

§ 27 
Koło dokumentuje swoją działalność zgodnie z wytycznymi i wzorami 
przekazanymi przez Caritas, a w szczególności poprzez: 
- ewidencję otrzymanych darów i ofiar; 
- prowadzenie zestawienia wpływów i wydatków; 
- prowadzenie kroniki. 
 
 

ROZDZIAŁ VII  
FORMACJA CHARYTATYWNA I EDUKACJA CZŁONKÓW  

 
§ 28 

Członkowie Koła mają obowiązek troszczenia się o pogłębienie własnego 
Ŝycia religijnego oraz dokształcania się celem doskonalenia podejmowanej 
posługi miłosierdzia. 

 
§ 29 

Przynajmniej raz w miesiącu powinny odbywać się spotkania zwyczajne 
członków Koła obejmujące: 
- formację religijną; 
- formację metodyczno-dydaktyczną; 
- sprawy organizacyjne. 
 

 
 



  
                                                               8 

§ 30 
Członkowie Koła powinni uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych 
i szkoleniach organizowanych przez Caritas Diecezji i Caritas Polska. 
 
 

ROZDZIAŁ VIII 
PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE 

 
§ 31 

Patronką wszystkich Szkolnych Kół Caritas jest Św. Jadwiga Śląska, 
a świętem patronalnym jest liturgiczny dzień 16 października. 

 
§ 32 

Koło moŜe ustalić pieśń, która będzie hymnem Koła i modlitwę, która 
będzie wspólną modlitwą Koła. 

 
§ 33 

Koło w ramach działalności objętej regulaminem moŜe uŜywać 
zastrzeŜonego znaku Caritas: czerwonego, równoramiennego KrzyŜa 
z potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z kaŜdego 
wewnętrznego kąta miedzy ramionami KrzyŜa oraz białymi literami 
„Caritas”, wpisanymi w stylizowany symbol serca, z napisem „Szkolne 
Koło Caritas” w otoku. 
 

ROZDZIAŁ IX 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 
§ 34 

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole. W przypadku 
świadomego naruszania go, Zarząd moŜe udzielić upomnienia, nagany, 
zawieszenia w czynnościach członka lub usunąć z Koła. 
 

§ 35 
Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej obustronnie 
przez Caritas i Dyrekcję Szkoły. 

 
§ 36 

Decyzje o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Caritas samodzielnie lub 
na wniosek Zarządu Koła lub Dyrekcji Szkoły. 
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§ 37 
Likwidację majątku Koła przeprowadza ostatni Zarząd lub osoba 
wyznaczona przez Dyrektora Caritas. Fundusze na cele charytatywne 
przekazane zostają do Caritas, a majątek Koła spoŜytkowany zgodnie 
z decyzją Zarządu i wolą członków, zawsze na cele charytatywne. 

§ 38 
Regulamin Koła wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania przez Biskupa 
Legnickiego. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Wzór niniejszego regulaminu został przyjęty i zatwierdzony przez 
Jego Ekscelencję Ks. Bp. dr Stefana Cichego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legnica, dnia 14.02.2006r.  

 

          † Stefan Cichy 
                   BISKUP LEGNICKI 

      Ks. dr Józef Lisowski 
                   DYREKTOR 


