
          

 

Regulamin VII Powiatowego Konkursu Profilaktycznego. 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie                              

we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie i pod patronatem Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie. 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas siódmych i ósmych szkół 

podstawowych oraz uczniowie klas pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych  

Powiatu Gryfińskiego. 

3. Cele konkursu: uświadamianie młodzieży skutków zachowań ryzykownych, 

propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej, kształtowanie postaw odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo, zdrowie i życie własne oraz innych. 

1. Tematyka konkursu: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 

resuscytacja krążeniowo-oddechowa; apteczka pierwszej pomocy, zachowanie  

w miejscu wypadku; wezwanie służb ratowniczych; kolejność wykonywania 

czynności podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacji np. nagłego zatrzymania 

krążenia, omdlenia, oparzenia, odmrożenia, zakrztuszenia, złamania, urazu 

kręgosłupa, krwotoku, porażenia prądem.  

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 I etap – eliminacje szkolne, 

 II etap – finał  w ZSP w Chojnie. 

 

Organizacja eliminacji szkolnych: 

Eliminacje przeprowadzane są w szkole macierzystej. 

W wyniku eliminacji zostaje wyłoniona 3-osobowa drużyna uczniów, reprezentująca szkołę  

w finale. Szkoła sama ustala regulamin eliminacji szkolnych. 

Organizacja finału konkursu: 

Finał VII Powiatowego Konkursu Profilaktycznego odbędzie się 7 grudnia 2022 r.  

o godz. 10.00 w sali nr 5 w budynku nr 2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  w Chojnie. 

 

Przebieg konkursu 

1. Udzielenie odpowiedzi przez drużyny na wylosowane pytania. 

2. Każda drużyna otrzymuje dwa zadania praktyczne: 



1)  rozwiązanie krzyżówki; 

2)  wykonanie  czynności  podczas udzielania pierwszej pomocy osobie 

poszkodowanej. 

 

Nagrody : 

Za zajęcie I miejsca drużyny otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.  

Za zajęcie II i III miejsca drużyny otrzymają upominki i dyplomy. 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. 

Postanowienia końcowe : 

Werdykt komisji jest ostateczny i nieodwołalny.  

W razie niewyłonienia zwycięzcy przewidziana jest dogrywka. 

Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt. 

W czasie konkursu przewidziana jest przerwa na poczęstunek. 

 

Uczestnicy Powiatowego Konkursu Profilaktycznego wezmą udział w obserwacji zajęć  

na strzelnicy wirtualnej znajdującej się w ZSP w Chojnie oraz będą mieli możliwość 

ćwiczeń praktycznych na strzelnicy.  

 

Podczas Powiatowego Konkursu Profilaktycznego odbędzie się pokaz pierwszej pomocy 

przeprowadzony przez Szkolną Grupę WPOR. 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie do 28 listopada 2022 r.  

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela pedagog mgr Małgorzata Limanówka 

oraz pedagog mgr Grażyna Magdziak. 

Organizator ma prawo do zmian w regulaminie.  

Informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej naszej szkoły: 

www.zsp1chojna.pl 

 

 

 

 

 

http://www.zsp1chojna.pl/

