
PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK 

ROK SZKOLNY 2014/2015 
 

 

Ogólne cele programu: 

 promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz 

drugiego człowieka. Kształtowanie zachowań humanitarnych w 

środowisku szklonym i lokalnym; 

 organizowanie działań wspierających programy pomocowe i niesienie 

pomocy innym; 

 tworzenie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności społecznych 

i samorealizacji wolontariuszy SK PCK; 

 wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu 

codziennym. Profilaktyka wypadkowa i zdrowotna. 

 kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i 

żywieniowych; 

 wdrażanie dzieci do postrzegania zasady higieny w zakresie wrażliwości 

na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym;  

 kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w różnych 

sytuacjach;  

 kształtowanie postawy tolerancji, wrażliwości na krzywdę innych. 

 

 

 

 

 
 



 

ZADANIA DO REALIZACJI 

TERMIN 

REALIZACJI 

Kontynuacja współpracy z krakowskim oddziałem PCK 
przy ul. Studenckiej 19 – ustalenie harmonogramu 
działalności na rok szkolny 2013/2014 

 
Wrzesień 2014 

Zapisy do SK PCK nowych członków Wrzesień 2014 
Współpraca ze szkolną pielęgniarką – organizacja 
spotkania na temat zasad higieny 

I semestr 

Organizacja akcji charytatywnych – przedświątecznych 
zbiórek żywności dla potrzebujących „Czerwonokrzyska 
Gwizdka”, „Wielkanoc z PCK” 

Grudzień 2014 
Kwiecień 2015 

Wykonanie gazetek ściennych promujących zdrowy tryb 
życia (tutaj tematy nawiązujące do szkolnego programu 
profilaktyki) 

 
Na bieżąco 

Organizacja Dnia Promocji Zdrowia Październik 2014 
Konkurs plakatowy do hasła przewodniego 
„Zrozumienie, życzliwość, uśmiech” 

Listopad 2014 

Przygotowanie bożonarodzeniowych kartek dla 
podopiecznych Miejskiego Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej Nr 4 w Krakowie 

Grudzień 2014 

Organizacja szkolnego konkursu plastycznego (temat z 
profilaktyki) 

Luty 2015 

Udział w akcji wypoczynku letniego dla dzieci ubogich i 
z Domów Dziecka „Gorączka złota” (przy współpracy z 
Samorządem Uczniowskim) 

Marzec – czerwiec 2015 

Organizacja szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla 
uczniów klas I (zajęcia prowadzone przez wolontariuszy 
PCK) 

 
Kwiecień 2015 

Przygotowanie wielkanocnych kartek dla podopiecznych 
Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 4 w 
Krakowie 

 
Kwiecień 2015 

Wielkanocne wystąpienie SK PCK dla podopiecznych 
Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 4 w 
Krakowie 

 
Kwiecień 2015 

„Oddając krew – ratujesz życie” – akcja informacyjna 
skierowana do rodziców uczniów SP 2  

Czerwiec 2014 

 

 

 


