
Ogłoszenie drugiego  naboru na kursy zewnętrzne 2021

Ogłaszam nabór uczniów/uczennic na kursy 2021:

1. PIERWSZEJ POMOCY – Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy  - 41 godzin

        Uwaga: trzeba mieć ukończone 18 lat , 
Kurs zakończony jest państwowym egzaminem na tytuł „Ratownika”.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt. 2 i 9) do projektu „Wadowickie Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego  nr 2 w Wadowicach  WWW. https://ckziuwadowice.pl/ w zakładce „Projekt WCKZiU 
II”.-Pliki do pobrania- Regulamin

Nabór na kursy potrwa od 3 września 2021 r. do 9 września 2021 r.

W tym czasie kandydat/ kandydatka musi złożyć niżej wypełnione dokumenty:

formularz zgłoszeniowy zał. 3a,deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 6,oświadczenie uczestnika/ uczestniczki 
projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. 7,oświadczenie uczestnika/ uczestniczki 
projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku zał. 8, dane osobowe zał. 
9 ,rekomendacje zał. 11 dodatkowo dla osób spoza CKZiU 2 w Wadowicach.

 Formularze można pobrać ze strony projektu -https://ckziuwadowice.pl/ w zakładce „Projekt WCKZiU II”.-Pliki do 
pobrania- załączniki  lub z sekretariatu w warsztatach szkolnych ul. Zegadłowicza 36  od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 15.00

Po wypełnieniu formularzy należy je złożyć w sekretariacie uczniowskim Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego nr 2  w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 w sekretariacie warsztatów szkolnych.

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelnie.

 Sekretariat czynny w okresie naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

TELEFON SEKRETARIATU PROJEKTU: 33 823 41 73

Informacja na temat kursu.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 

Uczestnicy kursów KPP kończących się egzaminem teoretyczno-praktycznym otrzymują zaświadczenie o 
uzyskaniu tytułu "Ratownika". 
Kurs zakończony jest państwowym egzaminem na tytuł „Ratownika”.
Kurs pierwszej pomocy obejmuje swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą 
być przydatne w codziennych sytuacjach.
 41 godzin kursu poświęconych jest na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji 
ratunkowych. 

https://ckziuwadowice.pl/
https://ckziuwadowice.pl/


Kurs KPP określony jest ramowym programem kursu opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Tematyka:

1 Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne.
2 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
3 Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
4 Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
5 Poszkodowany nieprzytomny.
6 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
7 Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i 

automatyczną.
8 Wstrząs.
9 Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, 

zatrucia, podtopienie.
10 Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej,

brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
11 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.
12 Taktyka działań ratowniczych, zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy,

logistyka.
13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
14 Udzielanie KPP w sytuacjach symulowanych.
15 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.
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