
WYPOCZYNEK, WYCIECZKI SZKOLNE,  

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA 
 

Nr formy:  104 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Pierwsza pomoc przedmedyczna 

wg Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2015”  

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek 

Zakres tematyczny:   

- Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.  

- Anatomia i fizjologia człowieka. 

- Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz 

poszkodowanego. 

- Wezwanie pomocy. 

- Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego. 

- Poszkodowany nieprzytomny. 

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego, dzieci i niemowląt (Wytyczne ERC 

2015). 

- Postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia – wybrane zagadnienia. 

- Apteczka pierwszej pomocy. 

- Instrukcja udzielania pierwszej pomocy.  

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel - konsultant ds. promocji zdrowia  

i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Marzenna Piwowar-Zrazek  

Liczba godzin: 16 

Koszt: 100 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

Uwaga: Ze względu na czynny udział uczestników w zajęciach, prosimy o przyniesienie 

obuwia i stroju sportowego.  
 

Nr formy:  105 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs na kierownika wypoczynku  

Adresaci: Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia warunki zawarte  

w Ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy  

o Krajowym Rejestrze Karnym art. 92p  pkt 1 

Zakres tematyczny:   

- Planowanie pracy wychowawczej. 

- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

- Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. 

- Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z pracownikami 

administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego. 

- Prowadzenie dokumentacji wypoczynku. 

Program kursu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 

2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) – 

Załącznik nr  7 



Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek  nauczyciel - konsultant ds. promocji zdrowia 

 i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: specjaliści danej dziedziny 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 140 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy, wrzesień 2019 roku – lipiec 2020 roku, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy:  106 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych 

Adresaci:  Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Zakres tematyczny:   

- Stan prawny w zakresie krajoznawstwa i turystyki szkolnej. 

- Krajoznawstwo i turystyka:  

 cele krajoznawstwa i  turystyki szkolnej, 

 formy krajoznawstwa i  turystyki szkolnej z uwzględnieniem ich organizacji, 

 organizacja wycieczki krajowej i zagranicznej, 

 zadania kierownika wycieczki i opiekuna wycieczki. 

- Organizacja specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej i obozów 

wędrownych. 

- Współpraca dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej z różnymi podmiotami  

działającymi  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

- Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczki:  

 bezpieczeństwo uczniów oraz bezpieczne warunki zachowania podczas pobytu na 

wycieczce, w tym na szlakach turystycznych, 

 pierwsza pomoc przedmedyczna, 

 BHP  w krajoznawstwie i  turystyce.  

- Współpraca z rodzicami uczestników form krajoznawstwa i turystyki. 

- Praktyczne przedstawienie organizacji wycieczki krajowej i zagranicznej: 

 plan finansowy, 

 karta wycieczki i program, 

 regulamin wycieczki, 

 zadania opiekuna w zakresie realizacji programu wycieczki, zapewnienia opieki  

i bezpieczeństwa uczniom, 

 rozliczenie finansowe, podsumowanie, ocena wycieczki po jej zakończeniu.  

- Dobre praktyki. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek  nauczyciel - konsultant ds. promocji zdrowia  

i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: specjaliści danej dziedziny 

Liczba godzin: 14 

Koszt: 140 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy, wrzesień 2019 roku – lipiec 2020 roku, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 



 

Nr formy:  107 

Rodzaj formy i tytuł:  Kurs na wychowawcę wypoczynku 

Adresaci:  Młodzież, studenci i inne osoby z predyspozycjami pedagogicznymi. 

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która spełnia warunki zawarte w Ustawie 

 z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy  

o Krajowym Rejestrze Karnym art. 92p  pkt 2 

Zakres tematyczny:   

- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

- Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku. 

- Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. 

- Ruch i rekreacja. 

- Turystyka i krajoznawstwo. 

- Zajęcia kulturalno-oświatowe. 

- Zajęcia praktyczno-techniczne. 

- Prace społecznie użyteczne. 

- Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. 

Program kursu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 

2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) – 

załącznik nr 8 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel - konsultant ds. promocji zdrowia  

i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: specjaliści danej dziedziny 

Liczba godzin: 36 

Koszt: 150 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy, wrzesień 2019 roku – lipiec 2020 roku, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 
Nr formy:  108 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Szkolenie przygotowujące nauczycieli do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy” 
Adresaci: Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa oraz inni zainteresowani tematyką 

szkolenia 

Zakres tematyczny:  

Zgodny z ramowym programem i planem szkolenia przygotowującego nauczycieli do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zatwierdzonym 

przez Ministra Zdrowia, Warszawa 2010 r.  

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek nauczyciel – konsultant ds. promocji zdrowia  

i bezpieczeństwa WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: specjaliści z danej dziedziny 

Liczba godzin: 34 

Koszt: 500 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy, wrzesień 2019 roku – lipiec 2020 roku 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 



Uwaga:  
1. Szkolenie realizowane w ciągu jednego tygodnia. 

2. Szkolenie kończy się egzaminem w formie sprawdzianu testowego i sprawdzianu praktycznego. Do 

egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte 

programem szkolenia. 

3. Ze względu na czynny udział uczestników w zajęciach, prosimy o przyniesienie obuwia i stroju 

sportowego. 

 


