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w Kamieńsku 

 

 

 

„I ciebie, i mnie stworzono do wielkich rzeczy.  

Nie stworzono nas byśmy przeszli przez życie bez celu…” 
                                                                                                        Matka Teresa z Kalkuty 

 

 

 

 

 

 



WSTĘP 

Koło PCK jest cenną formą pracy z uczniami, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi. 

Młodzież potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje ogromnym 

potencjałem pomysłów i energii. Wystarczy wskazać jej właściwą drogę działań, a praca  

w kole PCK daje im tę możliwość. 

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

dobrowolności, humanitaryzmu i aktywności oraz spontanicznym udziale młodzieży w życiu 

szkoły oraz społeczności lokalnej.  

Praca społeczna na terenie szkoły rozbudza poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego 

człowieka, uczy postawy kierowania się dobrem ogółu i odgrywa istotną rolę w procesie 

wychowania moralnego. Poprzez działalność kształtujemy wśród uczniów postawy 

altruistyczne.  

Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak  

i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego 

człowieka, które realizuje szkolne koło, pozwala na przygotowanie do dorosłego życia ludzi 

wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć  

w grupie rówieśniczej i społeczeństwie. 

Treści zawarte w programie kola są propozycją pożytecznego spędzania czasu wolnego, 

spełnienia się w życiu niosąc pomoc drugiemu człowiekowi.  

CELE: 

Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu 

humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten jest realizowany przez następujące 

zadania: 

 kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,  

 kształtowanie postawy tolerancji, wrażliwości na krzywdę innych,  

 niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, 

 promowanie idei wolontariatu, humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz 

drugiego człowieka, 

 działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację młodzieży w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i profilaktyki zdrowotnej. 

 profilaktyka chorób cywilizacyjnych. 

 wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych, 

  promowanie zdrowego stylu życia, 

 rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. 

 przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK. 

 pozyskiwanie funduszy na pomoc uczniom potrzebującym, 



 kształtowanie odpowiedzialności i dbałości o czystość lokalnego środowiska, 

 uaktywnienie środowiska młodzieżowego, 

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia: 

Uczeń: 

 zna ideę humanizmu oraz zasady działania Polskiego Czerwonego Krzyża, 

 rozumie potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego, 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa,  

 zna zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, 
 aktywnie włącza się w akcje charytatywne organizowane przez Szkolne Koło PCK. 

METODY  I FORMY PRACY 

 organizowanie na terenie szkoły zbiórek żywności, odzieży, zbiórki pieniędzy oraz 

inne formy pozyskiwania funduszy z przeznaczeniem dla uczniów potrzebujących, 

 konkursy plastyczne, turnieje wiedzy itp. 

 przygotowywanie plakatów, prezentacji multimedialnych oraz gazetek ściennych 
 pogadanki, spotkania, zajęcia, 

 

 

EWALUACJA  
 

        Ewaluacja programu zostanie dokonana na podstawie obserwacji uczniów i ich 

zaangażowania w akcje zorganizowane przez Szkolne Koło PCK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DZIAŁANIA SK PCK 

ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku 

rok szkolny 2019/2020 
 

 

Lp     ZADANIA DO REALIZACJI   TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

1. Wznowienie działalności SK PCK: 

 Informacja o zadaniach SK PCK, 

 Rekrutacja nowych członków, 

 Zatwierdzenie planu pracy na rok 

bieżący.  

Działalność edukacyjna 

 Zapoznanie młodzieży z działalnością 

Czerwonego Krzyża. 

 nawiązanie współpracy z organizacjami 

działającymi w szkole, Zarządem 

Rejonowym PCK, 

 

Udział w akcji „Sprzątanie Świata”. 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrani nauczyciele 

 i uczniowie 

2. - 16 październik – "Światowy Dzień Walki  

   z Głodem” – gazetka tematyczna 

-  25 październik – „Dzień Młodzieży PCK” 

Październik 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie, 

młodzież 

 

3.  Profilaktyka chorób cywilizacyjnych. 

Propagowanie zdrowego stylu życia. 

Cały rok Wychowawcy klas, 

pedagog, nauczyciele 

w-f, biologii, 

4. 22-26 listopad – „Dni Honorowego 

Krwiodawstwa w Polsce” 

Propagowanie Honorowego Krwiodawstwa 

wśród uczniów i ich rodzin: 

 Wykonanie gazetki tematycznej. 

 

Październik/ 

Listopad 

Opiekunowie 

5. Wolontariat : Szkolne Koło PCK innym 

Formy pracy: Współpraca SK PCK z SU: 

 Udział w akcjach charytatywnych, 

 Działalność na rzecz osób 

potrzebujących pomocy. 

 Udział w Akcji „Góra grosza”,  

w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 

Pomocy 

 Współpraca z Oddziałem 

Rejonowym PCK w Radomsku, 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Opiekunowie SK PCK 

oraz SU, cała 

społeczność szkolna, 

 

 

6. Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS: 

 Gazetka tematyczna, 

grudzień p. Anna Trojak 

p. Barbara Tkacz 



 Konkurs wiedzy o AIDS/HIV 

Akcja bożonarodzeniowa – „Wolontariusz 

niesie pomocną dłoń” 

7. Nie dziękuję, ja się nie truję! Profilaktyka 

uzależnień od nikotyny, alkoholu, dopalaczy  

 Prelekcje, filmy, pogadanki dla 

uczniów, 

 Scenariusze lekcji, 

 Gazetki tematyczne, 

 Lekcje wychowawcze, 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

Opiekunowie, 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

 

8. „Bezpieczeństwo – ważny temat” 

 Udział w programie „Kultura 

Bezpieczeństwa” 

 BHP – konkurs dla młodzieży 

 Udział w konkursie  „Młodzież 

zapobiega pożarom” 

 Pierwsza pomoc przedmedyczna 

Cały rok 

szkolny 

p. B. Tkacz 

p. J. Mariankowski 

p. W. Ziemba 

 

9. 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia – 

 „ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE”  – szkolny 

turniej wiedzy o zdrowiu,  

gazetka nt. zdrowego odżywiania; 

12.kwietnia – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 

WALKI Z HAŁASEM - przygotowanie 

gazetki tematycznej 

Kwiecień 

 

Opiekunowie 

 

10. Obchody "Tygodnia PCK – gazetka na temat 

działalności Polskiego Czerwonego Krzyża 

 

Światowy Dzień bez Papierosa (31.05)  - 

gazetka nt. szkodliwości palenia + plakaty 

Maj Opiekunowie 

11. 

 

Dzień Walki z Rakiem 

 Gazetka okolicznościowa, ulotki, 

materiały informacyjne, 

Bezpieczne wakacje: 

 pogadanki 

Podsumowanie całorocznej pracy: 

 Sprawozdanie z pracy SK PCK. 

Czerwiec Opiekunowie 

                                                                                                  

 

                                                                                                   Opiekunowie SK PCK:  

 

                                                                                                     Barbara Tkacz  

                                                                                                  Barbara Fila 

                                                                                                  Anna Trojak 

 

 


