PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK ORAZ WOLONTARIATU
w roku szkolnym 2017/2018
w Szkole Podstawowej nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu
odpowiedzialna: Katarzyna Zapolska
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,
 działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej oraz zapobiegania nieszczęśliwym
wypadkom i nałogom
 popularyzowanie zasad higieny osobistej i otoczenia,
 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań problematyką zdrowia i zdrowego
stylu życia,
 wyrabianie postaw gotowości pomocy innym
 wpajanie zasad higieny nauki i odpoczynku,
 wdrażanie podstawowych elementów z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej,
 uczestnictwo w akcjach charytatywnych.
CELE WOLONTARIATU SZKOLNEGO
 rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących
pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości
i bezinteresowności,
 aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,
 wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze
wolontarystycznym,
 wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły
i środowiska szkolnego,
 łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia
pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi,
 wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
 promocja idei wolontariatu w szkole,
 utworzenie bazy osób chętnych do niesienia pomocy
WRZESIEŃ
1. Zebranie członków szkolnego koła PCK, wybór zarządu, rekrutacja nowych
członków, informacje o zadaniach SK PCK, zatwierdzenie planu pracy na rok
bieżący - początek września 2017r.
2. Objęcie opieką najmłodszych uczniów - "Bezpieczny pierwszaczek". początek września 2017r.
3. Udział w 23 edycji akcji Sprzątanie Świata pod hasłem: "Nie ma śmieci - są
surowce"- 15-17.09.2017r.
4. Zbiórka żołędzi, kasztanów i orzechów dla Ośrodka Okresowej Rehabilitacji
Zwierząt w Jelonkach - do końca września 2017r.
PAŹDZIERNIK
1. „Dzień Edukacji Narodowej” - życzenia dla pracowników szkoły - 14.10.2017r.
2. „Światowy Dzień Walki z Głodem”. Podziel się kanapką - 16.10.2017r.
3. „Stop wulgaryzmom”. Wykonanie plakatów - koniec października 2017r.
4. Tradycje Święta zmarłych i zaduszek - pamięć o najbliższych - odwiedzenie
pobliskiego cmentarza - 30.10-03.11.2017r.

LISTOPAD
1. „Tacy sami”, Międzynarodowy Dzień Tolerancji – wykonanie plakatów
16.11.2017r.
2. Grypa nam nie grozi - gazetka tematyczna, spotkania z pielęgniarką szkolną listopad-grudzień 2017r.
3. „Dni Honorowego Krwiodawstwa”. Przygotowanie gazetki - 22-26.11.2017r.
4. „Szkolny Konkurs Wiedzy PCK” – etap szkolny dla uczniów kl. VI - koniec
listopada 2017r.
GRUDZIEŃ
1. „Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK” - grudzień 2017r.
2. „Czerwonokrzyska gwiazdka 2017”. Zbiórka żywności, słodyczy, zabawek grudzień 2017r.
STYCZEŃ
1. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” - udział w akcji - 14.01.2018r.
2. „99 rocznica powstania PCK” - przygotowanie gazetki - 18.01.2018r.
3. „Gorączka złota 2018” – Zbiórka złotych monet - styczeń-maj 2018r.
LUTY
1. Kształcenie postaw proekologicznych, akcja dokarmiania zwierząt zimą.
Zebranie żywności, koców, puszek i przekazanie ich do schroniska, luty 2018r.
MARZEC
1. „Wielkanoc z PCK 2018” - od 09.03-25.03.2018r.
2. „Czerwonokrzyski Dzień Kobiet w szkole”. Wykonanie gazetki na temat
sławnych kobiet w PCK - 08.03.2018r.
3. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej - koniec marca 2018r.
KWIECIEŃ
1. „Światowy Dzień Zdrowia” – organizacja konkursu plastycznego: „Dbam
o zdrowie” - początek kwietnia 2018r.
2. „Dzień Ziemi”. Współorganizacja obchodów, konkursy - początek kwietnia
2018r.
MAJ
1. „Ty możesz powiedzieć NIE - Dzień bez papierosa”. Wykonanie gazetki,
pogadanka - 29.05.2018r.
2. Podsumowanie finału „Gorączka złota 2018” - 31.05.2018r.
CZERWIEC
1. „Bezpieczne wakacje”. Spotkanie z policjantem - koniec czerwca 2018r.
2. Podsumowanie działalności SK PCK, przygotowanie sprawozdania za rok
szkolny 2017/2018.
WOLONTARIAT: Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze
obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.
Plan pracy będzie uzupełniany na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły i
środowiska pozaszkolnego.
Katarzyna Zapolska

