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Program zajęć szkolnego koła PCK 
w Gimnazjum nr 1 w Mysłowicach 

 
 
 
Autor programu: Marzena Kurdziel  – nauczyciel    

 
 
Program realizowany jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a zajęcia 
przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych uczniów. Zajęcia prowadzone 
są w ramach zajęć pozalekcyjnych. 
   
 
Założenia i ogólne cele programu: 
 
    Podstawowym założeniem programu jest propagowanie idei PCK wśród 
młodego pokolenia tj. uczniów Gimnazjum nr 1.   
Udział w zajęciach szkolnego koła PCK  daje uczniom możliwość realizowania 
swoich zainteresowań oraz spędzania wolnego czasu w pożyteczny sposób dla 
siebie i innych ludzi. 
Podczas zajęć uczniowie mogą nauczyć się jak udzielać pierwszej pomocy przed 
medycznej co jest bardzo przydatne dla każdego człowieka i każdy człowiek 
powinien posiadać tą wiedzę. Zapoznają  się z ideą honorowego krwiodawstwa.  
Podczas akcji charytatywnych organizowanych na terenie szkoły w ramach 
szkolnego koła PCK, uczniowie uczą się bezinteresownie pomagać drugiemu 
człowiekowi oraz jak współpracować z organizacjami społecznymi , utrwalają 
nawyki prozdrowotne. 
Zdobyte umiejętności i swoją wiedzę mogą wykorzystać podczas konkursów 
 i zawodów  organizowanych dla szkół przez Zarząd Miejski Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Mysłowicach. 
Możliwość sprawdzenia samego siebie, poczucie, że jestem potrzebny innym 
ludziom dodaje wiary we własne siły oraz pewności siebie.    
Podczas licznych spotkań, licznych akcji na rzecz ludzi, czy zwierząt zaszczepia 
się w uczniach coś bardzo cennego, szczególnie mając na uwadze dzisiejszy 
zmaterializowany świat tj. WOLONTARIAT!  
 
Szczegółowe cele programu: 
 

•  Zapoznanie uczniów z ideą i historią PCK; 
•  Rozbudzanie świadomości uzależnień: 
•  Poszerzenie wiedzy na temat działalności PCK w obecnej 

rzeczywistości; 
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•  Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów jako 
przyszłych ewentualnych krwiodawców; 

•  Wdrażanie i zachęcanie uczniów do propagowania idei honorowego  
krwiodawstwa w swoich rodzinach;  

•  Rozbudzanie szacunku do tradycji i tolerancji, opieka nad grobami 
powstańców, Nieznanego Żołnierza, wizyta na cmentarzu  

     i czyszczenie grobów przed Świętem Zmarłych; 
•  Kształtowanie wrażliwości na drugiego człowieka, niesienie mu 

pomocy podczas akcji charytatywnych organizowanych przez Szkolne 
koło PCK; 

•  Propagowanie prawdy o AIDS; co to za choroba , jak jej uniknąć; 
•  Rozbudzanie wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka 
•  I niesienie mu pomocz w potrzebie podczas akcji charytatywnej 

                ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę’’; 
•  Propagowanie akcji charytatywnych w środowisku lokalnym; 
•  Przyzwyczajanie do współpracy z lokalnymi organizacjami       
      społecznymi; 
•  Zapoznanie uczniów i utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy 

przed medycznej; 
•  Szkolenie i przygotowanie uczniów do zawodów drużyn   sanitarnych; 
•  Kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród uczniów, 

propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów i w środowisku 
lokalnym; 

•  Aktywizowanie uczniów do włączania się w akcje charytatywne 
organizowane na terenie szkoły, wdrażanie do organizowania pomocy 
zwierzętom ze schroniska dla psów w Mysłowicach.  

 
Opis założonych osiągnięć uczniów: 

 
I  Poziom wiadomości:  
 
  UCZEŃ: 
 

•  poznaje historię PCK; 
•  poznaje założenia i cele PCK; 
•  propaguje idee honorowego krwiodawstwa; 
•  reaguje i jest otwarty na potrzeby innych ludzi, angażuje się w różne akcje 

charytatywne organizowane na terenie szkoły; 
•  poznaje zasady udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i stara się 

je zastosować podczas ćwiczeń; 
•  wie jaką chorobą jest AIDS i jak jej uniknąć; 
•  stosuje i propaguje zdrowy styl życia;  
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II  Poziom  umiejętności: 
 

     UCZEŃ POTRAFI, UCZEŃ WIE:  
 

•  zna historię, założenia i cele PCK; 
•  wie jak udzielać pierwszej pomocy przed medycznej i jak się zachować  
     w nagłych wypadkach; 
•  umie zaplanować i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym  
     w symulowanych scenkach wypadków; 
•  uczestniczy w międzyszkolnych zawodach drużyn sanitarnych; 
•  stosuje i propaguje zdrowy styl życia; 
•  uczestniczy i sprawdza swoją wiedzę w konkursach np. ESKULAPIADA 

(promocja zdrowego stylu życia), 
•  posiada wiadomości dotyczące AIDS i wykorzystuje je podczas konkursu   
      „Prawda o AIDS, podaj ją dalej” 
•  uczestniczy w akcjach charytatywnych i propaguje je w środowisku   

lokalnym: „Dzień Promocji Zdrowia- Biała Sobota”, 
     „ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”- akcja ogólnopolska; 
•  reaguje na sytuację zwierząt z miejskiego schroniska dla psów – chce im 

nieść  pomoc, troszczy się o słabszych,  
•  wie, że przez swoją bezinteresowna pomoc na rzecz ludzi i zwierząt 

propaguje szkolny wolontariat. 
 
Program Szkolnego Koła PCK: 
 
 

L.p
. 
 

 
Hasła 

programowe Zadania do realizacji 
 

 
Formy realizacji         

zadań 

 
Termin 

realizacji 

1. 
 

Zadania 
organizacyjne 

Opracowanie planu 
pracy 

Wykonanie gazetki  
informacyjnej o 
działalności szkolnego 
koła PCK na korytarzu  
szkolnym 

wrzesień 



 

 

 

4 

2. Polski Czerwony 
Krzyż 

Zapoznanie, 
usystematyzowanie 
wiedzy związanej z ideą 
i historią PCK 

Prezentacja nauczyciela, 
prezentacja artykułów, 
wiadomości z internetu  
zdobytych przez uczniów, 
kaseta VHS  

październik 

3. Honorowe 
krwiodawstwo 

Propagowanie 
honorowego 
krwiodawstwa wśród 
uczniów 
i w środowisku 
lokalnym  

Konkurs plastyczny oraz 
wystawa prac na 
korytarzu szkolnym, 
Rozprowadzanie ulotek 
propagujących honorowe 
krwiodawstwo podczas 
zebrania z rodzicami 

październik 

4. Tradycja  
i tolerancja 

Rozbudzanie uczuć 
tradycji, szacunku 
 i tolerancji do drugiego 
człowieka 
 

Wyjście na cmentarz, 
pielęgnacja grobów 
powstańców, Nieznanego 
Żołnierza 
 

listopad 

5. Profilaktyka 
antynikotynowa 

Wpływ nikotyny na 
organizm człowieka, 
propagowanie mody na 
„niepalenie” 

Pogadanka, wykonanie 
gazetki antynikotynowej 

listopad 

6.  Troszczymy się i 
dbamy o nasze 
zdrowie 

Prawda o AIDS podaj ja 
dalej- pogłębienie 
wiadomości na temat 
Choroby 

Wykonanie gazetki 
tematycznej, kaseta VHS, 
konkurs wiedzy o AIDS 
 
 
 

listopad 
grudzień 

7. Ogólnopolska 
akcja 
charytatywna 
„Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę” 

Promowanie 
wolontariatu szkolnego. 
Udział uczniów w akcji. 
Zapoznanie z 
regulaminem akcji. 
Zachęcanie do 
szkolnego wolontariatu  
i pracy dla innych. 

Nawiązanie kontaktu  
z głównym sztabem akcji,  
rozreklamowanie akcji w 
szkole i środowisku 
lokalnym, rejestracja 
sztabu akcji na terenie 
szkoły, zbiórka darów, 
przekazanie darów na 
rzecz rodzin 
wielodzietnych do 

listopad 
grudzień 
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Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej  
w Mysłowicach.        

8. Pierwsza pomoc 
przed medyczna 

Opanowanie wiedzy  
z zakresu udzielania  
pierwszej pomocy  
w nagłych wypadkach   

Prezentacja nauczyciela  
i higienistki szkolnej, 
plansze, ćwiczenia 
praktyczne z użyciem  
fantoma . 
 

styczeń 
luty 
 
 
 
 

9.  Sławne kobiety  
w Czerwonym 
Krzyżu 

Zapoznanie się z 
biografiami sławnych 
czerwonokrzyskich 
działaczek 

Prezentacja biografii 
przygotowanych przez 
uczniów, wykonanie 
okolicznościowej gazetki 
 

marzec 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 

Akcja 
charytatywna,  
prozdrowotna -  
promująca zdrowy 
styl życia „ Biała 
Sobota” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Między- 
Gimnazjalny 
konkurs 
plastyczny 

Promowanie 
wolontariatu szkolnego. 
Udział uczniów w akcji 
charytatywnej dla 
mieszkańców miasta 
Mysłowice promującej 
profilaktykę w trosce 
 o zdrowie.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udział w konkursie 
plastycznym technika 
dowolną, pod hasłem: 
 Działalność PCK  

Reklama akcji wśród 
mieszkańców miasta 
(rozwieszanie ogłoszeń o 
akcji, poinformowanie 
miejscowej prasy, 
ogłoszenie akcji wśród 
rodziców uczniów, w 
kościele) nawiązanie 
współpracy z Wydziałem  
Zdrowia  przy Urzędzie 
Miasta w Mysłowicach,  
nawiązanie współpracy 
 z lekarzami, 
zorganizowanie sprzętu 
jednorazowego 
 i przygotowanie 
gabinetów dla lekarzy,  
wykonanie podziękowań 
dla gości pomagających 
podczas imprezy; 
 
 
Przypomnienie jakie 
działania ma na celu PCK, 
Rozmowa na temat 
technik plastycznych 
jakimi można wykonać 
plakat (konsultacje z 
nauczycielem plastyki). 
 
 
 
 
 

marzec 
kwiecień 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kwiecień 
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12. Akcja 
charytatywna  
„Pomóżmy 
czworonogom” 

Organizowanie pomocy 
zwierzętom ze 
schroniska . 
Zachęcanie do 
szkolnego wolontariatu. 

Wykonanie plakatów 
ogłaszających akcję – 
zbiórkę karmy dla psów  

kwiecień 
maj 

13. Pierwsza pomoc 
przed medyczna 

Przygotowanie do 
międzyszkolnych 
zawodów drużyn 
sanitarnych, udział w 
zawodach drużyn  
sanitarnych  

Ćwiczenia utrwalające 
w udzielaniu pierwszej 
pomocy przed medycznej 
 w nagłych wypadkach, 
ćwiczenie współpracy i 
koordynacji działań  
w drużynie 

kwiecień  
maj 

14. Pogłębienie 
wiedzy promującej 
zdrowy styl życia, 
kształtowanie 
zachowań pro 
zdrowotnych 

Przygotowanie się 
uczniów i udział  
w Eskulapiadzie  
( konkurs o tematyce 
prozdrowotnej) 

Pomoc nauczyciela, 
przeglądanie literatury 

maj 

15. Podsumowanie 
działalności  
Szkolnego Koła 
PCK 

Jak możemy ulepszyć 
pracę Szkolnego Koła 
PCK 

Wypełnienie ankiety przez 
członków koła  
PCK, wspólne rozmowy, 
nowe propozycje 
dotyczące zajęć 
Szkolnego Koła PCK    
 

czerwiec 
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Ewaluacja: 
 
Ewaluację wspierającą  zamierza się przeprowadzać od momentu przystąpienia do 
wdrażania programu, co pozwoli na jego ulepszanie poprzez zmiany w trakcie jego 
wdrażania. Na koniec zostanie przeprowadzona ewaluacja całościowa, która pozwoli: 
•  ostatecznie ocenić program 
•  określić aspekty programu, które należy zmienić 
•  zbierać dane i wprowadzać je w czasie trwania programu oraz obserwować efekty.  
Formą oceny programu z punktu widzenia przydatności i atrakcyjności są dwie ankiety 
przeprowadzone na początku i końcu roku szkolnego. 
Program został zatwierdzony przez prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża 
 w Mysłowicach, a potwierdzenie dostępne jest w bibliotece szkolnej. 
 
 
 

Opracowanie: Marzena Kurdziel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


