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Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to,             

co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.  

                                                                                                       Jan Paweł II 

 

 

 



WSTĘP 

Działalność PCK obejmuje całą społeczność szkolną, gdyż opiera się na zasadzie 

dobrowolności, humanitaryzmu i aktywności oraz spontanicznym udziale młodzieży w życiu 

szkoły na rzecz danej społeczności lokalnej. 

Program Szkolnego Koła PCK powstał z myślą o uczniach, którzy swoim działaniem 

chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, zasad 

bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drogiego człowieka. Treści w nim 

zawarte są propozycją pożytecznego spędzania czasu wolnego, spełnienia się w życiu 

niosąc pomoc drugiemu człowiekowi. Młodzież w wieku dorastania potrzebuje pozytywnych 

wzorców, samorealizacji, dysponuje potencjałem pomysłów i energii. Program bierze pod 

uwagę możliwości rozwojowe uczniów oraz daje szansę, aby mogli poznawać świat  

z radością i satysfakcją. Program ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi 

zasadami udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, unikaniu zagrożeń wynikających  

z uzależnień. Pozwala uczniom poznać zasady pracy wolontariatu, włączać się w akcje, 

kwesty organizowane przez PCK na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. 

 

CELE PROGRAMU  

Cele ogólne:  

 nabywanie nawyku dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,  

 kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno– zdrowotnych,  

 zapoznanie z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób, 

 propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża,  

 wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych,  

 rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, 

 

Cele szczegółowe:  

 promowanie zdrowego stylu życia,  

 rozbudzanie troski i odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, 

 promowanie pracy wolontariusza wśród uczniów,  

 kształtowanie odpowiedzialności i dbałości o czystość lokalnego środowiska,  



 poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, 

 niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia: 

 uczeń zna ideę humanizmu i zna zasady działań Polskiego Czerwonego Krzyża,  

 uczeń rozumie potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego,  

 uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa, zna zasady udzielania pierwszej pomocy                   

w nagłych przypadkach,  

 aktywnie włącza się w akcje charytatywne organizowane przez Szkolne Koło PCK. 

 uczeń wie, czym jest wolontariat i jest zaangażowany w bezinteresowną pracę na rzecz 

drugiego człowieka. 

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK 

TERMIN ZADANIA DO REALIZACJI 

 

 
 

Wrzesień 

Spotkanie organizacyjne  

1. Rekrutacja nowych członków  

2. Wybór zarządu koła  

3. Zapoznanie członków z zadaniami PCK i planem pracy Szkolnego Koła 

PCK  

4. Zebranie składek członkowskich 

STRUKTURA I ZADANIA MIĘDZYNARODOWEGO CZERWONEGO 

KRZYŻA – przygotowanie gazetki tematycznej 

SPRZĄTANIE ŚWIATA – udział w akcji 

Październik 
16 października – ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z GŁODEM – pogadanka na 

temat problemu głodu na świecie 

Udział w programie edukacyjno – profilaktycznym  „Chroń dziecięce 

uśmiechy” – spotkanie ze stomatologiem szkolnym 

Listopad 
22-26.listopada DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA PCK – 

przygotowanie gazetki tematycznej 

„Krew = życie” – konkurs plastyczny propagujący ideę honorowego 

oddawania krwi 

Ogłoszenie konkursu na logo SK PCK 

XXVI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu 

Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. 

SZLACHETNA PACZKA - udział w akcji 

Grudzień 
1 grudnia – ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS – przygotowanie gazetki 

tematycznej   

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - spotkania członków 



koła. 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM – udział w akcji 

Kiermasz bombek i stroików świątecznych 

Niepełnosprawny nie znaczy inny – spotkanie z Danielem chorym chłopcem 

poruszającym się na wózku inwalidzkim 

Przygotowanie i wręczenie kartek z życzeniami świątecznymi dla osób 

samotnych, starszych z Domu Opieki „Tutela”  

Styczeń 
Włączenie się w akcję WOŚP 

 Jak dbać o higienę, cerę, włosy i paznokcie w okresie dojrzewania? – 

spotkanie z kosmetyczką. 

Luty 
 Podsumowanie działalności  SK PCK w I semestrze  

Walentynkowa Czerwonokrzyska Poczta – organizacja Dnia przyjaźni i 

miłości w szkole 

Marzec 
CZERWONOKRZYSKI DZIEŃ KOBIET W NASZEJ SZKOLE – 

przygotowanie gazetki pt. Sławne kobiety w Czerwonym Krzyżu  

Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci 

z klas I-III w oparciu o program „Mały ratowniczek” oraz klas IV-VII w oparciu 

o program „Mały ratownik”  

WIELKANOC Z PCK – konkurs dla uczniów szkoły na najpiękniejszy stroik 

świąteczny 

Kwiecień 
 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia –  ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE – 

międzyklasowy turniej wiedzy o zdrowiu  

Światowy Dzień Zdrowia - przygotowanie gazetki o tematyce zdrowotnej i 

złożenie życzeń pielęgniarce. 

12.kwietnia – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z HAŁASEM - 

przygotowanie gazetki tematycznej  

Maj 
8 maja – Dzień PCK – przygotowanie gazetki tematycznej  

Obchody „Tygodnia PCK”  

5 maja – DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ – przygotowanie gazetki tematycznej pt. INNY NIE 

ZNACZY GORSZY  

31 maja – DZIEŃ BEZ TYTONIU „Nie palę, dbam o zdrowie” – 

zorganizowanie konkursu plastycznego dla uczniów klas szkoły 

podstawowej i gimnazjum 

Czerwiec 
Zorganizowanie dla członków SK PCK rajdu rowerowego dookoła Zalewu 

Zemborzyckiego  

14 czerwca ŚWIATOWY DZIEŃ HONOROWEGO DAWCY KRWI – 

pogadanka na temat roli krwi dla organizmu człowieka, spotkanie z 

honorowym dawcą krwi 

Podsumowanie działalności SK PCK w roku szkolnym 2017/2018 

Cały rok Udział w konkursach i akcjach charytatywnych organizowanych przez 

Lubelski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża m.in.: „Gorączka złota”, 

Pomoc dla dzieci z hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie 

                                                                                        Opiekunowie: 

Ewa Flor                                                                                                                                                                                                                                       

Monika Polisiakiewicz 


