W Zespole Szkół nr1 im. St. Staszica działa
Szkolne Koło

Polskiego Czerwonego
Krzyża

Hasła programowe SK PCK to:
- humanitaryzm –niesienie pomocy, ochrona życia i zdrowia, poszanowanie drugiego
człowieka, wzajemne zrozumienie i przyjaźń;
- bezstronność – niesienie pomocy potrzebującym;
- dobrowolność –SK PCK niesie pomoc dobrowolnie, nie kieruje się chęcią zysku

Działania koła cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. Obecnie koło zrzesza 45
wolontariuszy. SK PCK podejmuje akcje promujące zdrowy styl życia i w różny sposób
pomaga potrzebującym.

Współpracujemy z Rejonowym Zarządem Polskiego Czerwonego Krzyża
w Szczytnie
realizując hasła programowe poprzez












kwesty – zbiórki pieniężne;
organizowane na terenie szkoły pobory krwi pod hasłem ,,Młoda krew ratuje życie”, których celem
jest popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa;
udział w Olimpiadach Promocji Zdrowego Stylu Życia;
gazetki tematyczne np.: „Szkolny Dzień Walki z AIDS”, ,,Zdążyć przed grypą”;
organizowanie różnych akcji np.: ,,Wyprawka dla Żaka”- zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci,
,,Spraw, by Inni mieli święta”- zbiórki żywności w sklepach na terenie Szczytna; „Góra grosza”akcja, której celem jest zebranie funduszy z przeznaczeniem na pomoc dzieciom osieroconym,
wychowującym się poza własną rodziną.
przeprowadzanie na lekcjach biologii lub godzinach wychowawczych prelekcji i przedstawianie
prezentacji multimedialnych nt.: ,,Zostań dawca szpiku kostnego”, ,,Twoja krew – moje życie”;
przygotowywanie programów artystycznych na powiatowe obchody Dnia HDK;
udział uczniów w Rejonowych i Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz
Spartakiadzie Honorowych Dawców Krwi;
współpracę ze szczycieńską Fundacją Autrimpus, dzięki której nasza młodzież ma możliwość
rozwijania swoich umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.

Zbiórki artykułów żywnościowych
i kwesty pieniężne
Uczniowie naszej szkoły nie tylko oddaja krew, ale także niosą pomoc materialną najbardziej potrzebującym.

Udział młodzieży w Powiatowych i Okręgowych
Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
Rozwijamy zainteresowania uczniów, motywujemy do udziału w konkursach, zawodach i olimpiadach.
Uczniowie ZS nr 1 biorą udział w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które
przygotowują ich m. in. do udziału w zawodach szkolnych drużyn sanitarnych szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
Nasze sukcesy:
2013 r. – I miejsce w XXI Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
IV miejsce w XXI Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
2014 r. – I miejsce w XXII Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
2015 r. – II miejsce w XXIII Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
2016 r. – III miejsce w XXIV Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy

Udział młodzieży w Rejonowej Spartakiadzie Klubów
Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

Celem spartakiady jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa,
nawiązanie współpracy między klubami HDK oraz popularyzowanie
zdrowego stylu życia
Konkurencje Spartakiady
- rzut piłką do kosza
-rzut lotką do tarczy
-bieg w workach
-slalom piłkarski
-rzut piłką lekarską
-lot gumiaka

I

miejsce

Udział młodzieży w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Promocji Zdrowego Stylu Życia
Nasze sukcesy:
I miejsce w etapie rejonowym XVIII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, reprezentowanie rejonu na
etapie okręgowym – uczennica kl. III TE, Judyta Gołaś
II miejsce w etapie rejonowym XXI Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, reprezentowanie rejonu na
etapie okręgowym – uczennica kl. II LO, Weronika Terlik
I miejsce w etapie rejonowym XXII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, reprezentowanie rejonu na
etapie okręgowym – uczennica kl. III TI, Julia Obrębska
I miejsce w etapie rejonowym XXV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, grudzień 2016
i III miejsce w etapie okręgowym 24 marca 2017 – uczennica kl. I LO Emilia Pławska

Laureatki etapu szkolnego, Julia Dziczek i Emilia Pławska reprezentowały ZS nr 1 na etapie rejonowym,
który odbył się 16.12.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie.
Celem olimpiady jest promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej poprzez: pogłębianie
wiedzy uczniów nt. zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony i doskonalenia zdrowia, kształtowanie
wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych oraz inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań
promujących zdrowie w środowisku lokalnym.

Akcja poboru krwi „Młoda krew ratuje życie” – pod takim hasłem w
ZS nr 1 w Szczytnie pod patronem Szkolnego Koła PCK odbywają się
akcje krwiodawstwa Honorowych Dawców Krwi.
SK PCK zachęca pełnoletnich uczniów, nauczycieli, pracowników oświaty i rodziców do oddawania krwi na
rzecz potrzebujących.

Planując coroczne akcje koła kładziemy nacisk na działania mające wesprzeć przede
wszystkim potrzebujące dzieci. Odpowiadamy, więc na apel rodziców chorych dzieci z naszego
powiatu. Organizowaliśmy wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły kwesty m.in. na
operację wzroku dla Oliwii Kruk pod hasłem „Pomóżmy Oliwii ujrzeć świat i rodziców”, ,,Miej
Serce i Ratuj Serce” – kwesta i zbiórka nakrętek na operację serduszka Antosia Zuzelskiego.

