
SZKOU PGOSTAWOWA NR 21
Z ODOZIAUWIINTEGRACYJNYMI 
71-122 Szczecin, ul. Witkiewicza 40 

IffUfex 914532*480 
RBGOr: 367995180 NIP 85?W-i4-r

HARMONOGRAM

1 marca 2023 r. - ogioszenie konkursu na stronie Szkoty Podstawowej nr 21 z 

Oddziatami Integracyjnymi wSzczeciniesp21@miasto.szczecin.pl

2-31 marca 2023 r. - zgtoszenia do konkursu drog^ e>mailow^ na adres: 

margo90@interia.pl

27 kwietnia 2023 r. - cz^sd teoretyczna w formie testu przez Internet,

26 maja 2023 r. - czq^c praktyczna - Szczecin.

• rozpoczQCie konkursu - godz. 9.00

• zakohczenie rywalizacji - godz. 12.30

• pokaz akcji ratunkowej stuzb specjalistycznych - godz. 13.00

• zakohczenie i rozdanie nagrod - godz. 14.00



REGULAMIN KONKURSU

Pierwszej pomocy

1. Tematyka konkursu obejmuje nast^puj^ce zagadnienia:

• postQpowanie na miejscu wypadku (wykonywanie kolejno czynnosci 

informacyjno - ratunkowych),

• umiej^tnosd powiadamiania sluzb ratunkowych,

• rozpoznanie i postQpowanie z powstatymi ranami, krwawieniami 

i krwotokami,

postQpowanie w wypadku poparzenia data, przetyku lub oka, 

udzielanie pomocy osobie porazonej prgdem, 

umiejQtnos(^ unieruchamiania podczas ztamania 

i uszkodzenia stawdw.

koki

pomoc w przypadku zastabniQcia, omdienia, 

data obce w dele cztowieka,

wykonanie resuscytacji krqzeniowo - oddechowej u dorostych i dzieci 

(na manekinie), 

utrata przytomnoki, 

pogryzienia, uz^dlenia, uk^szenia.

• wstrzqs pourazowy,

• umiejQtnoki transportowania poszkodowanego.

2. Dyrektor szkoty powotuje Komisj^ Konkursow^ na czqsc teoretycznq w sktad 

ktorej wchodz^:

• eksperd z dziedziny ratownictwa medycznego.

3. W cz^ki praktycznej uczestniczyc moze dziesi^d pl^doosobowych zespotbw 

Q'eden z danej szkoty),

4. Konkurs sktada siq z dw6ch etapow:



r

• teoretycznego, (test jednokrotnego i wielokrotnego wyboru), ktory 

rozwi^zywad uczestnicy indywidualnie, natomiast punkty sumowane 

b^d^ druzynowo,

• praktycznego - ktory odb^dzie si^ w plenerze. Do wykonania b^dq rdznego 

rodzaju zadania, dotycz^ce udzielania pierwszej pomocy, ktore 

poprzedzone zostan^ realistycznym ucharakteryzowaniem pozorantow.

5. Uczestnicy wraz z opiekunem otrzymajq kart^ startowq oraz map^ 

z wyznaczon^ tras^, na ktorej do wykonania b^d^ czynnoki ratunkowe.

6. Udziat w cz^sci praktycznej, uzalezniony jest od wyniku testu teoretycznego.

7. Lista zakwalifikowanych szk6^ umieszczona zostanie na stronie internetowej 

Szkoty Podstawowej nr 21 z Oddziatami Integracyjnymi w Szczecinie.

8. Przyktadowe wyposazenie:

• 3 szt. chust trbjk^tnych,

• bandaze elastyczne i dziane (10cm x 4m, 5cm x 4m),

• koc termiczny (koc zycia),

• plaster z opatrunkiem,

• plaster bez opatrunku,

• srodek odkazaj^cy,

• jatowe kompresy gazowe roznych wielkosci,

• srodki ochrony osobistej.

Osoba odpowiedzialna:
Robert Wypart ,tel. 608 435 016 
adres e-maiiowy: margo90@interia.pl


