Plan pracy Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej
Nr 10 w roku szkolnym 2015/2016
Cele:
 promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz
drugiego człowieka;
 kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w różnych
sytuacjach;
 kształtowanie postawy tolerancji wobec drugiego człowieka;
 nauczanie podstawowych pojęć z zakresu ratownictwa medyczno sanitarnego;
 działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej oraz zapobiegania
nieszczęśliwym wypadkom i nałogom ;
 kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno - sanitarnych
i żywieniowych;
 popularyzacja zasad higieny osobistej;
 przygotowanie do dalszej działalności w ruchu młodzieżowym PCK.

L.p.

TERMIN

1.

WRZESIEŃ

2.

PAŹDZIERNIK

ZADANIA DO REALIZACJI
 opracowanie planu pracy SK PCK w roku
szkolnym 2015/2016;
 nabór nowych członków;
 zapoznanie członków z zadaniami PCK i planem
pracy;
 zagospodarowanie gazetki ściennej - wykonanie
gazetki propagującej działalność koła;
 nawiązanie współpracy z pielęgniarką,
pedagogiem i samorządem uczniowskim.
 Dzień Nauczyciela - wykonanie kartek
okolicznościowych z życzeniami dla pracowników
szkoły oraz gazetki ściennej;
 Światowy Dzień Walki z Głodem (16 X) wykonanie gazetki ściennej;
 szkolne spotkanie z okazji Międzynarodowego
Dnia Młodzieży PCK (25 X );
 wyjście na cmentarz - sprzątanie grobów
opuszczonych.
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3.

4.

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

5.

STYCZEŃ

6.

LUTY

7.

MARZEC

8.

KWIECIEŃ

9.

MAJ

10.

CZERWIEC

 "Wiem, co jem" - szkolny konkurs o zdrowym
odżywianiu (dla uczniów klasy IV);
 Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK (22 - 26
XI) - wykonanie gazetki okolicznościowej;
 pomoc w przygotowaniu zabawy andrzejkowej.
 przygotowanie upominków świątecznych dla
dzieci z rodzin ubogich;
 "Kartka na Boże Narodzenie" - konkurs plastyczny
(dla kl. I - III);
 przygotowanie kartek z życzeniami świątecznymi
(w ramach akcji SU "Aniołowo");
 wykonanie gazetki o tematyce świątecznej.
 udział w akcji WOŚP (współpraca z SU);
 "Uczymy się ratować życie" - szkolenie dla
uczniów kl. IV - VI z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
 pomoc w organizacji zabawy karnawałowej;
 "Zabawy na śniegu" - promocja zdrowego
i bezpiecznego spędzania wolnego czasu,
wykonanie gazetki ściennej;
 „Pierwsza pomoc zimą” - wykonanie gazetki
ściennej;
 Walentynki - wykonanie kartek z życzeniami dla
pracowników szkoły.
 "Sławne kobiety w Czerwonym Krzyżu" wykonanie gazetki ściennej.
 przygotowanie i wręczenie kartek z życzeniami
Wielkanocnymi;
 Światowy Dzień Zdrowia (7 IV) - przygotowanie
gazetki ściennej;
 współpraca z pielęgniarką szkolną - pogadanka na
temat czystości i higieny osobistej;
 "Czas na zdrowie" - konkurs plastyczny dla
uczniów kl. IV - VI.
 obchody „Tygodnia PCK” (1-8 V): quiz dla
uczniów kl. IV - VI pt. "Co wiesz o PCK?",
wykonanie gazetki okolicznościowej.
 Światowy Dzień Honorowego Krwiodawcy
(14 VI) - wykonanie gazetki tematycznej;
 profilaktyka wypadkowa - pogadanki.
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11.

CAŁY ROK

o bezpieczeństwie podczas wakacji;
 "Bezpieczne wakacje" - wykonanie gazetki
tematycznej;
 podsumowanie działalność SK PCK w roku
szkolnym 2015/2016, wręczenie podziękowań dla
zaangażowanych członków SK PCK kończących
naukę w szkole.
 Udział w innych akcjach i konkursach
organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK
i inne instytucje.
Opiekun koła: Paulina Andryańczyk
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