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Głogów, 13.04.2021 r.

Dyrektorzy szkół podstawowych,
i ponadpodstawowych

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie
zaprasza nauczycieli przedmiotu EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
na szkolenie pn „PIERWSZA POMOC” nadające uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy
w szkołach i placówkach oświatowych

Szkolenie dla nauczycieli prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
26 sierpnia 2009 r., w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132). Uczestnikami państwowego
szkolenia mogą być czynni zawodowo nauczyciele, nauczyciele publicznych i niepublicznych
placówek oświatowych oraz osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne.
Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej
i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (w tym nabycie umiejętności
wykonywania RKO wobec osób dorosłych, dzieci i niemowląt, używania AED) oraz przygotowanie
do samodzielnego prowadzenia kursów pierwszej pomocy. Wartością podjętej edukacji jest nabycie
umiejętności ratowniczych i dydaktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanie
kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu “Edukacja dla bezpieczeństwa” na
III i IV etapie edukacji, uprawnień do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach
oświatowych.

Realizacja zajęć podzielona jest na dwa elementy:
•
•

blok samokształcenia,
blok zajęć stacjonarnych.

W bloku zajęć samokształceniowych, słuchacz na ok. 3 dni przed zajęciami stacjonarnymi
otrzymuje prezentację z informacjami, z którą się zapoznaje, oraz inne materiały szkoleniowe
w formie online, które są udostępniane słuchaczowi na e-mail. Słuchacz uczy się
samodzielnie treści teoretycznych we własnym tempie i czasie.
W bloku zajęć stacjonarnych zajęcia są organizowane w miejscu organizacji szkolenia,
słuchacz bierze udział w zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi. Zajęcia obejmują
naukę praktyczną algorytmów postępowania ratowniczego oraz umiejętności z zakresu
udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zgodnie z
programem kształcenia.
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Szkolenie kończy się Egzaminem państwowym (kwalifikacje państwowe zgodne z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia RP):
•
•
•
•

egzamin pisemny (test wyboru – 30 pytań),
egzamin praktyczny (resuscytacja osoby dorosłej – na fantomie),
egzamin praktyczny (resuscytacja osoby pomiędzy 1 a 8 rokiem życia),
egzamin praktyczny (opatrywanie rany powierzchniowej dłoni).

Pytania do egzaminu teoretycznego, wraz z prawidłowymi odpowiedziami (90 pytań),
zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, będą przesłane Państwu w pdf. na e-mail.
Z zestawu 90 pytań, opracowanych przez ekspertów Ministerstwa Zdrowia, wybrane zostanie
30 pytań. Uczestnik szkolenia musi odpowiedzieć prawidłowo na 90% pytań z testu.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o jego ukończeniu
upoważniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 139, poz.
1132) – ważne 5 lat.
Czas trwania zajęć: 3 dni robocze w godzinach 15:00 – 20:30 (łącznie 30 godzin)
Termin realizacji: maj – czerwiec 2021r
Koszt: 1200 zł

Prosimy o zgłaszanie się na szkolenie do dnia 21.04.2021r odpowiednią kartą zgłoszenia
(dot. indywidualnej płatności za szkolenie https://zapisy.pcpppidn.eu/ lub płatne przez
placówkę).
Kartę zgłoszenia PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE (szczególnie adres e-mail)
https://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2020/02/Karta-Zg%C5%82oszenia-NOWA.pdf
Wszelkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu szkolenia otrzymacie Państwo na
adres e-mail, w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 76 838 42 93.
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