
  
 

 

Regulamin Przedszkolnego Koła Caritas 
 

 

 

Przedszkola są miejscem kształtowania u dzieci miłości chrześcijańskiej oraz nauki praktykowania 

przykazania miłości bliźniego.  

Podstawą prawną powołania i działalności Przedszkolnego Koła Caritas w przedszkolu jest 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624), a także 

Statut Caritas Archidiecezji Poznańskiej § 5 pkt 1-4.  

 

 

 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 

1. Koło jest organizacją dziecięcą wspieraną przez ich rodziców i opiekunów działającą na terenie 

przedszkola pod nadzorem Dyrektora, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność 

charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. 

 

2. Ponieważ Koło używa nazwy Caritas, która jest prawnie zastrzeżona dla Kościelnej Instytucji 

Charytatywnej, dlatego jego działalność musi być ściśle związana i realizowana pod kierunkiem 

 

Caritas. 

 

3. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje opiekun wyznaczony przez Arcybiskupa Metropolitę 

Poznańskiego, który czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła 

Katolickiego i niniejszym Regulaminem Koła oraz włącza się w pracę nad formacją członków 

Koła. 

 

4. W sprawach organizacyjnych i wychowawczych opiekę nad Kołem sprawuje opiekun Koła – 

nauczyciel przedszkola, zatwierdzony przez Dyrektora Placówki i Dyrektora Caritas. 
 

 



Rozdział II 

CEL, ZADANIA, ŚRODKI 
 

1. Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być 

odnoszone do każdego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę. Są to w 

szczególności: 

 

a. coraz większe zrozumienie, pogłębienie i szerzenie nauki Chrystusa przede wszystkim o 

miłosierdziu Bożym; 

 

b. uwrażliwienie na rożne obszary ludzkiej biedy, krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego; 

 

c. rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zawłaszcza uczestnictwa we 

Mszy Świętej; 

 

d. troska o zdobywanie wiedzy religijnej, ogólnej i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy 
 

innym; 
 

e. rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, przedszkolu, domu, sąsiedztwie 

oraz organizowanie pomocy przez opiekunów; 
 

f. stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas oraz inne własne działania 

podejmowane na rzecz pomocy dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola i ich rodzinom, 

ludziom starszym, chorym, niepełnosprawnym, poszkodowanym przez sytuacje losowe;  

g. współdziałanie z innymi organizacjami prowadzącymi działalność charytatywną i opiekuńczą.  

 
 

2. Koło realizuje zadania wykorzystując właściwe swemu celowi środki: 
 

a. środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie sakramentalne, kult 

Eucharystii, nabożeństwa itp.; 
 

b. spotkania, zebrania, pogadanki itp.; 
 

c. imprezy kulturalne, charytatywne, poezja, śpiew, przedstawienia, przeglądy, spotkania z 

zaproszonymi gośćmi itp.; 
 

d. imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny itp.; 
 

e. wystawy, gazetki itp.; 
 

f. udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas lub za zgodą 

Dyrektora Caritas pod nadzorem opiekunów Koła i rodziców; 
 

g. włączanie się w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i 

wychowawczych, 
 

 

3. Koło ustala z Dyrektorem Przedszkola sposoby działania. 
 

 

 



 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

1. Koło zrzesza dzieci i ich rodziny oraz ich opiekunów w przedszkolu, w którym zostało 

powołane. Członkiem koła może być każdy wychowanek przedszkola, a jego rodzice wyrażają 

pisemną zgodę na pełne uczestnictwo swojego dziecka w pracach Koła i zgadzają się na 

wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu. 

 

2. Każdy członek Koła ma prawo: 
 

a. poszanowania własnej osoby; 
 

b. właściwie zorganizowanego czasu i zajęć; 
 

c. opieki wychowawczej, a także zapewnionych bezpiecznych i higienicznych 

warunków; d. swobody wyrażania swojego zdania ale z poszanowaniem drugiej osoby; e. 

aktywnego współuczestnictwa w życiu Koła; 
 

f. rozwijania zainteresowań i uzdolnień; 
 

g. korzystania z pomocy w zakresie możliwości Koła. 
 

3. Członkowie Koła mają obowiązek: 
 

a. żyć zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego; 
 

b. dążyć do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno 

realizować się na trzech płaszczyznach: modlitwa, słowo, czyn; 
 

c. dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Parafii, Przedszkola, Koła; 

d. uczestniczyć w pracach Koła i przestrzegać regulaminu. 
 

4. Opiekunowie Koła przyjmują dziecko po uprzednim otrzymaniu zgody rodziców. 

 

5. W działalność Koła mogą włączać się dzieci i wolontariusze o innym światopoglądzie lub spoza 
 

przedszkola. 
 

6. Członkostwo w Kole ustaje przez:  

a. ukończenie lub zmianę przedszkola; 

b. dobrowolne wystąpienie. 



 

Rozdział IV 

WŁADZE I ORGANIZACJA KOŁA 
 

1. Koło bezpośrednio podlega Caritas jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek 

wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola.  

 

2. W  ramach  podejmowanych  działań  Koło  stosuje  się  do  ustaleń  zawartych  w  Statucie. 

 

3. Pracą Koła kieruje opiekun Koła wspierany przez rodziców wychowanków.  

 

 

3. Do zadań opiekuna należy: 
 

a. planowanie kierunków formacji i działalności Koła w danym roku szkolnym, uwzględniając 

konkretne potrzeby i realne możliwości; 
 

b. czuwanie nad działalnością Koła na terenie przedszkola oraz podejmowanie decyzji i 

nawiązywanie współpracy w działalnościach zewnętrznych;  

c. ustalanie terminu zebrań Koła; 

d. przyjmowanie - a w razie konieczności usuwanie - członków i wolontariuszy lub rozstrzyganie 

spraw spornych między członkami Koła; 
 

e. reprezentowanie Koła na zewnątrz; 

 

f. stały kontakt z Caritas i Dyrektorem Przedszkola w sprawach wymagających uzgodnienia lub 

nieuwzględnionych w regulaminie; 

 

g. proponowanie Caritas zmian w regulaminie Koła; 
 

h. przedstawianie Caritas sprawozdania z rocznej działalności Koła do dnia 30 czerwca każdego 

roku. 
 
 

Rozdział V 
 

MAJĄTEK KOŁA 
 

1. Majątkiem Koła zarządza opiekun, do jego obowiązków należy: 
 

a. przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Koła 
 

2. Wszystkie fundusze otrzymane przez Koło na cele charytatywne są majątkiem Caritas, jako 

ofiary zgromadzone pod zastrzeżonym prawnie znakiem Caritas i za zgodą Dyrektora Caritas. 
 

3. W szczególnych przypadkach Dyrektor Caritas może wyrazić zgodę na gromadzenie przez Koło 

funduszy (np. na operację lub inną pomoc dla dzieci przedszkolnych). Pieniądze będą 

wydatkowane za wiedzą Dyrektora Caritas i Dyrektora Przedszkola na określony cel.  
 

4. Caritas nie odpowiada za nieuzgodnione zobowiązania Koła. 

 



Rozdział VI 

PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE 
 

1. Świętem patronalnym Koła jest Niedziela Miłosierdzia Bożego (pierwsza niedziela po 

Wielkanocy). 
 

2. Koło może wybrać swojego Patrona spośród Świętych lub Błogosławionych, najlepiej tych, 

którzy szczególnie podejmowali dzieła miłosierdzia i ustanowić Święto Koła w dniu liturgicznego 
 

jego wspomnienia. 
 

3. Koło może używać zastrzeżonego znaku Caritas, który składa się z symbolu przedstawiającego 

równoramienny krzyż, uzupełniony potrójnymi falistymi promieniami, wychodzącymi z każdego 

wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz napisu CARITAS stylizowanego na symbol 
 

serca, znajdującego się w centralnej części pola krzyża. Pod symbolem krzyża znajduje się, 

umieszczony centralnie napis CARITAS. Całość obramowana jest czerwonym konturem  

z zaokrąglonymi narożnikami. Jednocześnie Koło może używać znaku Przedszkolnych Kół Caritas 

Archidiecezji Poznańskiej. 
 

Rozdział VII 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole. W przypadku świadomego 

naruszenia regulaminu przez członka Koła, opiekun może udzielić upomnienia, nagany, 

zawieszenia w czynnościach członka lub usunąć z Koła. 
 

2. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej obustronnie przez Dyrektora 

Caritas i Dyrektora Przedszkola. 

 

3. Decyzje o rozwiązaniu Koła przyjmuje Dyrektor Caritas na wniosek opiekuna lub Dyrektora 

 

4. Dyrektor Caritas, po uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola, może również rozwiązać Koło, 

gdy jego działalność szkodzi Caritas lub Kościołowi. 

 

5. Likwidacje majątku Koła przeprowadza opiekun lub osoba wyznaczona przez Caritas. 

Fundusze przekazane zostają do Caritas, a majątek Koła będzie spożytkowany zgodnie z 

decyzją Dyrektora Przedszkola zawsze na cele charytatywne. 

 


