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I
WSTĘP
Jednym z ważniejszych zadań szkoły jest pomoc uczniom
potrzebującym. Każda szkoła realizuje zadanie w różny sposób i na miarę
swoich możliwości finansowych. Opracowany przeze mnie program jest
propozycją włączenia w ogólnoszkolny program pomocy socjalnej działań
Szkolnego Koła Caritas. Organizowanie jakiejkolwiek formy pomocy
wymaga jednak współpracy wszystkich wychowawców, pedagoga
i rodziców. Ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym –
z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy
potrzebującym, a także osobami prywatnymi, którym nie jest obojętny los
drugiego człowieka.
Głównym celem tego programu jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby
innych
ludzi,
kształcenie
tolerancji,
zrozumienia
i poszanowania drugiego człowieka a także odpowiedzialności i troski o los
innych.
Ważne
jest
również
wpajanie
młodym
ludziom
najszlachetniejszych wartości humanitarnych i ogólnoludzkich. Sadzę, że
zawarte w programie treści i formy ich realizacji zaspakajają przynajmniej
w części potrzeby naszych uczniów.

Opracowany przeze mnie program powstał w oparciu o następujące
materiały i źródła:
 Statut Szkoły Podstawowej w Manasterzu,
 Program Wychowawczy SP w Manasterzu,
 Statut Szkolnych Kół Caritas,
 diagnoza potrzeb uczniów SP w Manasterzu,
 potrzeby szkoły i środowiska lokalnego,
 własne dotychczasowe doświadczenia opiekuńczo -wychowawcze.

II

PODSTAWY PRAWNE

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY

Art. 1- System oświaty zapewnia:
Ust.12 – opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej.

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MANASTERZU

Roz. II par. 4 pkt. 3
i pedagogicznej przez:

Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej

poz. 4.5. Pomoc materialną

Roz. II par. 6 pkt 2 Formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi
uczniami:
poz. 2. 2 dla uczniów znajdujących się w trudnych warunkach losowych lub
rodzinnych, szkoła organizuje pomoc materialną współpracując z Radą Szkoły i
Gminą.

REGILAMIN SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

Roz. III par.2 pkt 3 Rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym
środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy.

III

CEL GŁOWNY
Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Pomoc uczniom z rodzin najuboższych.
Pomoc uczniom z rodzin patologicznych.
Pomoc uczniom z rodzin niepełnych.
Pomoc uczniom z rodzin wielodzietnych.
Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych.
Wdrażanie do aktywności społecznej.
Wpajanie uczniom najszlachetniejszych wartości humanitarnych
i ogólnoludzkich.
8. Wychowywanie
uczniów
w
duchu
humanizmu,
tolerancji
i sprawiedliwości.
9. Kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich.
10. Kształcenie u uczniów umiejętności dzielenia się swoją wiedzą,
umiejętnościami i rzeczami materialnymi z innymi kolegami.
11. Kształtowanie osobowości uczniów.
12. Kształcenie
u
uczniów
akceptacji,
zrozumienia,
tolerancji
i poszanowania osób biednych, chorych, niepełnosprawnych, starszych.
13. Angażowanie innych w akcje służące pomocy potrzebującym.
14. Tworzenie dobrej atmosfery w szkole i najbliższym środowisku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IV

FORMY REALIZACJI

1. Systematyczna diagnoza potrzeb uczniów
2. Ścisła współpraca opiekuna SK Caritas, pedagoga i wychowawców
w celu rozeznania potrzeb uczniów.
3. Opracowanie wspólnie z wychowawcami listy uczniów potrzebujących.
4. Organizowanie akcji dochodowych:
 Przygotowanie i sprzedaż ozdób świątecznych podczas kiermaszy
przedświątecznych
 Jałmużna wielkopostna
 Misja dziecięca
5. Poszukiwanie sponsorów.
6. Określenie form pomocy:
 zakup podręczników szkolnych
 zakup artykułów szkolnych
 zakup artykułów spożywczych
 zakup innych artykułów wg. potrzeb
 dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego
 dofinansowanie do wycieczek szkolnych
7. Angażowanie różnych podmiotów w akcje służące pomocy
potrzebującym.
8. Współpraca z organizacjami i instytucjami niosącymi pomoc
potrzebującym.
9. Włączanie się w akcje niosące pomoc, organizowane przez instytucje
bądź organizacje działające na terenie gminy, powiatu, województwa,
całej Polski.
10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomocy uczniom.

V

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPEIERAJĄCE

Instytucjami i organizacjami współpracującymi w zakresie pomocy socjalnej
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Manasterzu są w szczególności:

1. Urząd Gminy w Wiązownicy

2. Caritas Archidiecezji Przemyskiej

3. Dekanat w Sieniawie

4. Szkolne Koło PCK

5. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Manasterzu

6. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Manasterzu

