
                                                       

 

Plan pracy Szkolnego Koła PCK 

 

 

CELE SZKOLNEGO KOŁA PCK: 

 promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, 

 kształtowanie humanitarnych postaw i zachowań u dzieci, gotowości niesienia 

pomocy innym, 

 szerzenie kultury zdrowotnej, 

 popularyzowanie zasad higieny osobistej i otoczenia, 

 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań problematyką zdrowia i zdrowego stylu życia, 

 wpajanie zasad higieny nauki i odpoczynku, 

 wdrażanie podstawowych elementów z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej, 

 uczestnictwo  w  akcjach charytatywnych. 

 

Proponowany plan pracy: 

WRZESIEŃ 

1. Sprawy organizacyjne: (Nabór nowych członków do pracy w szkolnym kole PCK, 

ustalenie terminu i miejsca spotkań, opublikowanie informacji na temat SK PCK na 

stronach internetowych szkoły, opracowanie planu pracy koła na cały rok, zapoznanie 

nowych członków z historią powstania PCK w Polsce). 

2. „Czym zajmuje się PCK?”– gazetka ścienna 

3. 30 września – Międzynarodowy Dzień Serca – gazetka ścienna lub/i krótki apel 

4. Ogłoszenie w klasach zbiórki zakrętek plastikowych dla chorej Basi – akcja 

charytatywna, całoroczna 

PAŹDZIERNIK 

1. Promowanie zasad „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” – gazetki, apel 

informacyjny lub inna forma zaproponowana przez uczniów. 

 

LISTOPAD 



1. 14 listopada „Dzień cukrzyka” – apel i/lub gazetka tematyczna 

2. 22-26 listopada „Dni Honorowego Krwiodawstwa” – plakaty promujące honorowe 

dawstwo krwi 

3. Ogłoszenie i organizacja „MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU WIEDZY O 

ZDROWIU” – (szkoła podstawowa i gimnazjum), regulamin, komisja 

GRUDZIEŃ 

1. 1 grudnia – „Światowy dzień walki z AIDS” – gazetka (lub krótki apel) 

2. Kurs pierwszej pomocy – prezentacja w klasach  

STYCZEŃ 

1. Dyskoteka PCK pod hasłem „Ruch to zdrowie, a nałogi to zguba”  

MARZEC 

1. Organizacja TYGODNIA ZDROWIA I PROFILAKTYKI” w szkole podstawowej i 

gimnazjum (prelekcje, pokazy, akcja ”Jem owoce i warzywa”, itp.) 

KWIECIEŃ 

1. Konkurs plastyczny promujący zdrowe żywienie pod hasłem „ZDROWA 

KANAPKA” 

MAJ 

1. Obchody Dni Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Polskiego Czerwonego 

Krzyża – gazetka informacyjna 

2. Podsumowanie konkursu czystości 

CZERWIEC  

1. Profilaktyka wypadkowa – pogadanki o bezpieczeństwie podczas wakacji 

2. Sporządzenie sprawozdania z działalności SK PCK w roku szkolnym …………….. 

 

Oraz inne akcje w zależności od potrzeb szkoły i środowiska. 

Opiekun SK PCK  

Ewa Dydyk 

 

 

 


