
IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

 i  ASERTYWNOŚCI  

„Ratuj – to ważne”   „Używkom powiedz NIE” 

Dnia 11 maja 2018 r. w  Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1w Zduńskiej Woli odbył się 

 IV Międzyszkolny Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej i Asertywności pt.:  „Ratuj – to 

ważne”,  „Używkom powiedz NIE”  adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV -VI.  

Zachęcając uczniów do zmagań konkursowych chcielibyśmy już wśród najmłodszych 

kształtować prawidłowe reakcje wobec osób poszkodowanych oraz poczucie odpowiedzialności za 

zdrowie i życie własne i innych oraz  propagować asertywność. Ważnym elementem było  również 

doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, jak również nauka 

mówienia NIE w sytuacjach namawiania do używek. 

W konkursie wzięło udział osiem  szkół: 

• SP nr 1 z Sieradza  

• SP z  Krobanowa 

• SP z Zapolic 

• SP nr 2 ze Zduńskiej Woli 

• SP nr 9 ze Zduńskiej Woli 

• SP nr 10 ze Zduńskiej Woli 

• SP im. Marii Grzegorzewskiej ze Zduńskiej Woli 

• oraz SP nr 6 ze Zduńskiej Woli 

Konkurs składał się z trzech części:  teoretycznej w formie testu i krzyżówki, części praktycznej 

z zakresu udzielania pomocy poszkodowanym oraz odegranie scenki z wykazaniem umiejętności 

asertywnego zachowania. W części pierwszej każdy indywidualnie  w określonym czasie rozwiązywał 

test i krzyżówkę. Część druga konkursu miała charakter praktyczny, zadaniem zawodników było 

podjęcie właściwych działań ratowniczych w określonym zdarzeniu. Działania te uczniowie 

wykonywali na symulantach, którymi między innymi byli nasi absolwenci Szkoły Podstawowej nr 6 w 

Zduńskiej Woli. W części trzeciej uczniowie losowali scenkę dotyczącą asertywności.  Zadaniem 

uczestników konkursu było wcielić się w  role aktorskie i zaprezentować przed komisją  jak zachować 

się w sytuacji, gdy inni namawiają nas do używek. 

Jury składające się z pani Anety Antosiak - Dyrektora Biura Programów Zdrowotnych 

 i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Zduńska Wola,  dwóch pań pielęgniarek z Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej: Anny Augustyniak i Anny Kuleszy, pani policjantki 

z Komendy Powiatowej Policji - mł. asp. Anny Wiśniewskiej i pana policjanta sierż. sztab. Adama 

Kaźmierczaka oraz dwóch strażaków z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: kpt. Konrada 

Filipczaka i st. asp. Łukasza  Łudczaka, wyłoniło laureatów: 

I miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6 ze Zduńskiej Woli 

II miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 9 ze Zduńskiej Woli 

III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Sieradza 



Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  dyplomy, najlepsi puchary i nagrody. Dzięki naszym 

sponsorom mogliśmy również poczęstować wszystkich pysznymi pączkami i napojem. 

Nagrody  ufundowali: 

• Miasto Zduńska Wola, 

• Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Zduńskiej Woli, 

• Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. 

 

Inicjatorem i współorganizatorem konkursu była Anna Filipczak – Przewodnicząca Zespołu 

Medycyny Szkolnej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. 
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