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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 im. UNICEF – u W SZCZECINIE 

zaprasza uczniów klas VI - VIII szkoły podstawowej do udziału 

w XIII WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE 

POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

która odbędzie się dnia 03 kwietnia 2019 r., o godz. 13.00, 

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

 

 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY  

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. 

 

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, w skład której wchodzą: 

- dyrektor lub wicedyrektor szkoły, 

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

W olimpiadzie mogą brać udział 3 – osobowe zespoły uczniów klas VI - VIII 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 przetwarzanie danych 

uczestników olimpiady (na załączonej Karcie Zgody) na potrzeby Olimpiady. 

Zgłoszenia łącznie z Kartą Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych (dopuszcza się przesłanie 

zeskanowanego dokumentu) 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 01 kwietnia 2019 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 - VIII 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. 

 

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 03 kwietnia 2019 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: Marzena Mrowińska. 

 

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

marzimrowinska1@wp.pl, lub nr tel. 914539433. 
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KARTA ZGŁOSZENIA DO XIII WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY 

 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 

1. 

 

 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

 

 

  

3. 

 

 

 

 

 

  

 

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

 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 
DATA ZGŁOSZENIA: 

 

 

………………………………………… 



 

 

 

 

 

………………………………………… 

          (pieczęć placówki) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (w tym wizerunku) 

NA POTRZEBY KONKURSU  

XIII Wojewódzkiej Olimpiady Pomocy Przedmedycznej 

 

Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam zgodę przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia 

informacji o wynikach konkursu. Zgoda obejmuje zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystywanie 

imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, wieku, wizerunku i innych niezbędnych danych osobowych 

mojego dziecka w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej przez placówkę oświatową w celach 

promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez 

placówkę konkursem. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie 

i kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie. 

 

Imię i nazwisko dziecka 
 

PESEL: 
 

Wizerunek i inne dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w zakresie: 

Udostępniania w Internecie, w tym na stronie 

internetowej placówki oświatowej, Portalu 

Edukacyjnym lub profilu placówki 

oświatowej, zamieszczania w materiałach 

promocyjnych, informacyjnych, 

audiowizualnych, broszurach, gazetkach, 

tablicach ogłoszeń, w związku  

z konkursami i innymi działaniami 

edukacyjno – oświatowymi. 

 

 

ZEZWALAM / NIE ZEZWALAM 

 

 

 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym prac autorstwa mojego 

dziecka przez placówkę – organizatora konkursu poprzez zgłoszenie pracy do udziału w konkursach, 

wystawach, pokazach i podobnych wydarzeniach organizowanych przez podmioty trzecie, a także 

poprzez wykorzystywanie na wydarzeniach organizowanych przez placówkę – organizatora konkursu, 

w formie publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, a także publicznego 

udostępnienia i rozpowszechniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym. 

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO: 

http://www.sp11.szczecin.pl/wp-content/uploads/2017/10/KLAUZULA-INFORMACYJNA-DLA-

UCZESTNIK%C3%93W-W-KONKURSACH-SZKOLNYCH.pdf 

 

 

 

 ____________________________ 

  data,  imię i nazwisko (podpis) 
 


