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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 im. UNICEF – u W SZCZECINIE 

zaprasza uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej do udziału 

w XII WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE 

POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

i WARSZTATACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, 

które odbędą się dnia 18 kwietnia 2018 r., o godz. 13.00, 

w siedzibie szkoły, przy ulicy Emilii Plater 20 w Szczecinie. 

 

 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY  

Z ZAKRESU 

POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 
 

Założenia programowo-organizacyjne 

Cel olimpiady: 

 Celem olimpiady jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i nauczycieli problematyką związaną 

z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Sprzyja ona także rozwojowi 

zainteresowania prawidłowym funkcjonowaniem organizmu człowieka i przebiegiem jego funkcji 

życiowych. Rozbudza poczucie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo drugiego 

człowieka współuczestniczącego w życiu społecznym. 

 

Tematyka olimpiady: 

Tematyka olimpiady obejmuje w szczególności następujące zagadnienia: 

- definicja nagłego przypadku, 

- podstawy prawne udzielania pomocy, 

- postępowanie na miejscu wypadku – kolejność czynności ratunkowych w nieszczęśliwych 

wypadkach, 

- zabezpieczenie miejsca wypadku, 

- zasady powiadamiania o nagłym wypadku, 

- postępowanie w opatrywaniu ran, krwawieniach, urazach, 

- postępowanie w wypadku oparzeń (rodzaje oparzeń), 

- złamania kości i uszkodzenia stawów – unieruchamianie, 

- ciała obce w ranie, oku, uchu, nosie, przełyku, tchawicy, 

- działanie wysokiej temperatury (porażenie słoneczne, udar cieplny), 

- utrata przytomności, 

- zagrażające życiu zaburzenia oddychania, zatrzymanie krążenia – sztuczne oddychanie, 

reanimacja sercowo-płucna, 

- ratowanie w szczególnych okolicznościach zagrożenia (ratowanie tonącego, ratowanie 

w czasie pożaru, ratowanie przy załamaniu tafli lodowej), 

- postępowanie w katastrofach masowych, 

- zasady bezpieczeństwa w czasie pobytu nad wodą, 

- zasady zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu i transporcie drogowym. 

Organizator olimpiady: Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF - u w Szczecinie. 
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Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, w skład której wchodzą: 

- dyrektor lub wicedyrektor szkoły, 

- ekspert z dziedziny ratownictwa medycznego, 

- nauczyciele oraz pielęgniarka Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF - u w Szczecinie. 

Warunki uczestnictwa: 

W olimpiadzie mogą brać udział 3 – osobowe zespoły uczniów klas VI i VII szkół podstawowych. 

Szkołę może reprezentować tylko jeden zespół. Eliminacje na szczeblu szkolnym w celu wyłonienia 

zespołu reprezentującego szkołę opiekunowie przeprowadzają samodzielnie. Opiekunowie uczestników 

olimpiady zobowiązani są uzyskać zgodę rodziców uczniów na opublikowanie nazwisk uczestników 

olimpiady na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF - u w Szczecinie. 

Zgłoszenia proszę przesyłać (na załączonej poniżej karcie) pocztą na adres: Szkoła Podstawowa 

nr 11 w Szczecinie, ul. E. Plater 20, 71-632 Szczecin, na nr tel./fax. 914539433, lub e-mail: 

sp11@miasto.szczecin.pl do dnia 10 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpływu do Szkoły Podstawowej 

nr 11 w Szczecinie). 

 

Warunki organizacji olimpiady: 

Olimpiada przeprowadzona będzie w jednej kategorii wiekowej dla uczniów klas VI i VII szkoły 

podstawowej. 

 

Etapy olimpiady: 

1. Sprawdzian wiedzy teoretycznej w formie testu (każdy z członków zespołu rozwiązuje test 

w klasyfikacji indywidualnej). 

2. Praktyczna prezentacja umiejętności udzielania pomocy w wypadku, np.: zranienia, oparzenia, 

złamania kończyny, krwawienia z nosa, omdlenia lub zasad postępowania w wypadku 

komunikacyjnym w zadaniu, które wykonuje zespół. 

3. Pytania i zadania będą oparte głównie na aktualnych wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji 

dostępnych na stronie: http://prc.krakow.pl/. 

 

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 18 kwietnia 2018 r. 

 

Uczestnicy olimpiady i ich opiekunowie otrzymają dyplomy uczestnictwa, laureaci miejsc od 1 do 

3 – nagrody książkowe, najlepsza drużyna – statuetkę ufundowaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej 

nr 11 w Szczecinie. W przypadku uzyskania przez laureatów tej samej ilości punktów celu wyłonienia 

zwycięzców może zostać zorganizowana dogrywka. 

 

Odpowiedzialni za organizację: Sylwia Grygorcewicz, Marzena Mrowińska 

 

Pytania odnośnie warunków organizacji olimpiady można kierować na adres e-mailowy: 

sylwia.grygorcewicz.zs16@gmail.com, marzimrowinska1@wp.pl, lub nr tel. 914539433. 
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KARTA ZGŁOSZENIA DO XII WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY 

Z ZAKRESU POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

(Proszę wypełniać komputerowo lub pismem drukowanym.) 

SZKOŁA: 

 

 

……………………………………………….…………………………………… 

 

DOKŁADNY ADRES I NR TELEFONU KONTAKTOWEGO: 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………….……………………… 

 

e-mail 
 

 

……………………………………………………………….…………………… 

 

L.P. IMIĘ, NAZWISKO 

UCZNIA  

KLASA IMIĘ, NAZWISKO 

OPIEKUNA 
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Kontakt do opiekuna (nr tel., e-mail): 

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 
DATA ZGŁOSZENIA: 

 

 

………………………………………… 


