
REGULAMIN 
Konkursu „Pierwsza Pomoc” dla uczniów gimnazjum. 

 
1. Cel: 

Celem konkursu jest promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów 
gimnazjum poprzez: 

a) pogłębianie wiedzy uczniów nt. współczesnych zagrożeń życia i zdrowia  
oraz sposobów udzielania pomocy poszkodowanym, 

b) zapoznanie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji  
w zakresie przywracania funkcji oddechowej i krążeniowej, niemowląt, dzieci, dorosłych 
(prezentacja ćwiczeń na fantomach medycznych), 

c) pokaz użycia defibrylatora zewnętrznego w NZK (nagłe zatrzymanie krążenia). 

2. Organizator: 
Nauczyciele biologii i Edukacji dla Bezpieczeństwa oraz higienistka szkolna. 
 

3. Uczestnicy: 
Uczniowie Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku. 

4. Ramowe zasady organizacji i tematyka konkursu. 
Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap ma formę testową  

i uczestniczą w nim wszyscy uczniowie gimnazjum.  Drugi etap składa się z dwóch części: 
testowej (teoretycznej) i części  praktycznej. 

Uczniowie będą rywalizować w dwóch grupach: 
 klasy pierwsze i drugie 
 klasy trzecie 
W części teoretycznej II etapu każdy uczestnik pisemnie odpowiada na 25pytań testowych  

z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz promocji zdrowia.  
W części praktycznej uczniowie udzielają pomoc  przedmedyczną 

w trzech ogniskach urazowych (zranienie, oparzenie, złamanie kończyny dolnej; utrata 
przytomności; ciało obce w organizmie) lub wykonuje resuscytację krążeniowo oddechową wg. 
wytycznych ERR z 2005 r. na fantomie medycznym. 

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców indywidualnych (decyduje największa 
ilość punktów uzyskanych w teście teoretycznym i praktycznym) . 
 

5. Termin i miejsce konkursu: 
Konkurs zostanie przeprowadzony 20-21 lutego ( I etap) oraz 27 lutego 2017 roku  
( II etap) w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku. 
 

6. Nagrody i wyróżnienia: 
a) zwycięzcy uczniowie ( w dwóch grupach) otrzymają  dyplomy i nagrody rzeczowe 
b) pozostali uczestnicy konkursu otrzymają upominki rzeczowe. 

7. Ustalenia organizacyjne i zgłoszenia. 

✔ organizatorzy przygotowują na stronie gimnazjalnej materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas  

I i II  oraz przykładowe pytania dla klas III 

✔ wszelkie pytania i zgłoszenia uczniów prosimy kierować do organizatorów konkursu: p. Anny 

Ważbińskiej – Busz, p. Renaty Smaktały i p. Jacka Worocha. 
 

          ORGANIZATORZY 

 


