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Statutowa działalność Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego im.
Szarych Szeregów w Krakowie to nie tylko upowszechnianie form sportowo-
rekreacyjnych, podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie
nawyków czynnego wypoczynku i aktywnej rekreacji oraz systematycznego
uprawiania wybranej dyscypliny sportowej. Statutowe cele działalności
KSOS to również pogłębianie i poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie
sportu i rekreacji, zdrowia psychicznego i fizycznego. Wychodząc naprzeciw
potrzebom uczniów klas V-VI ze szkół Gminy Miejskiej Kraków, Krakowski
Szkolny Ośrodek Sportowy prezentuje pilotażowy Program ,,KRAKOWSCY
UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE”, który objęty został honorowym patronatem
Pana Rafała Komarewicza – Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Szanowni Nauczyciele, 
Drodzy Rodzice i Dzieci

“

”



Cel
programu

Celem Programu jest realizacja szkoleń uczniów 
samorządowych krakowskich szkół podstawowych w 
zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy osobom w 
stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu 
zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi opieki 
zdrowotnej oraz wyrobienie odpowiednich postaw u 
dzieci w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia 
osoby poszkodowanej. 

Dzięki szkoleniom dzieci nauczą się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, jak 
zadbać o bezpieczeństwo własne, jak prawidłowo reagować i wezwać pomoc. 
Istotne jest to, by dzieci jak najwcześniej mogły zacząć nabywać praktycznych 
umiejętności i oswajać się z ideą pomagania.



Pierwsza 
pomoc

W stanach nagłych, gdzie jest niezbędna wiedza do prawidłowego rozpoznania zatrzymania
krążenia i podjęcia natychmiastowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej najlepsze rezultaty
odnotowano w niektórych krajach europejskich. W takich krajach jak: Belgia, Dania, Francja,
Portugalia, Wielka Brytania, Włochy dzieci w szkołach mają obowiązek szkolenia się
z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Taka praktyka stosowana jest przez
dziesięciolecia, a nauczyciele mają uprawnienia do przekazywania wiedzy z zakresu pierwszej
pomocy w sytuacjach szczególnych.

Polska znajduje się wśród państw, wobec których sugerowane jest wprowadzenie
takiego systemu. Dlatego ważnym elementem jest wdrożenie odpowiedniego
projektu już dziś. Dzięki pilotażowemu Programowi ,,KRAKOWSCY UCZNIOWIE
RATUJĄ ŻYCIE” Kraków może stać się przykładem dla wielu miast i miasteczek
w całej Polsce. Jak odnotowano w badaniach przeprowadzonych przez organy
zajmujące się poprawą skuteczności, postępowania w przypadkach zatrzymania
krążenia, poprzez częste szkolenia w wieku szkolnym osoba dorosła nie ma
problemów z szybkim odświeżeniem wiedzy z tego zakresu – podobnie jak z
czynnością jazdy na rowerze czy pływania.



Pierwsza 
pomoc

Według organu zajmującego się opracowywaniem najskuteczniejszych i najbardziej
praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zaawansowanych zabiegów
reanimacyjnych, nauczenie dzieci pierwszej pomocy jest niezwykle ważne.
Obowiązkowe szkolenia dzieci w wieku szkolnym mają największy i najdłużej
trwający wpływ na zwiększenie częstości podejmowania RKO (resuscytacji
krążeniowo – oddechowej) przez świadków Nagłego Zatrzymania Krążenia. To
najczęściej My - osoby dorosłe odczuwamy strach, obawę przed podjęciem akcji
ratunkowej w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Dzieci odczuwają zupełnie
odwrotnie! Entuzjastycznie i odważnie podchodzą do tematu ratowania drugiego
człowieka, lecz potrzebują w tym wsparcia osób dorosłych.



nauka podejmowania 
Resuscytacji Krążeniowo-

Oddechowej, stosując 
schemat (Sprawdź, 
Zadzwoń, Uciskaj),

nauka prawidłowego 
wezwania pierwszej 
pomocy (symulacja 

rozmowy z dyspozytorem),

nauka postępowania w 
innych stanach nagłych 

wymagających szybkiego 
reagowania,

poprawa skuteczności 
wykonywania resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej 
zdarzenia w przypadku 
nagłego zatrzymania 

krążenia,

zachęcanie do 
nauczania RKO 

rodziców i bliskich.

RKO Szybka 
Reakcja Skuteczność

RKO 
w Rodzinie

Założenia
programu

Wezwanie 
pomocy



Czym jest
pierwsza pomoc?

Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą
się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do
powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.

Do kogo skierowane jest 
szkolenie z pierwszej pomocy?

Szkolenie pierwszej pomocy skierowane jest absolutnie do wszystkich uczniów klas
V-VI szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kraków! Przeznaczone jest zarówno dla
osób, które nie miały nigdy wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i tych,
którzy chcą powtórzyć nabyte wcześniej wiadomości oraz przećwiczyć swoje
praktyczne umiejętności. Wykwalifikowani ratownicy medyczni z wieloletnim
stażem odpowiedzą na wszystkie pytania i „krok po kroku” pokażą, jak należy
udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.



Dlaczego warto odbyć 
szkolenie z pierwszej pomocy?

Warto odbyć szkolenie z pierwszej pomocy, ponieważ każdy z nas jest zobowiązany
przepisami prawa do udzielania pierwszej pomocy osobom, które tego potrzebują.
Nigdy przecież nie wiadomo, kiedy będziemy musieli takiej pomocy udzielać
i ratować komuś życie. Nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych
umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, w znaczny sposób zwiększa szanse na
uratowanie innych osób.



Ocena miejsca
zdarzenia

Ocena wstępna, 
wrażenie ogólne

Wezwanie pierwszej
pomocy

Pacjent 
nieprzytomny

Pacjent, u którego 
rozpoznano nagłe 

zatrzymanie krążenia

Automatyczna defibrylacja
zewnętrzna (defibrylator AED):

Wybrane stany 
nagłe

Urazy i krwotoki

PROGRAM ZAKŁADA SZKOLENIE W ZAKRESIE 
NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:



Ocena miejsca 
zdarzenia

• bezpieczeństwo własne (rękawiczki, maseczka)

• bezpieczeństwo miejsca zdarzenia

• liczba poszkodowanych

• okoliczności zdarzenia



Ocena wstępna, 
wrażenie ogólne

• wiek, płeć, masa ciała, wygląd ogólny

• czy pacjent jest przytomny

• w przypadku gdy pacjent jest nieprzytomny, - prawidłowe 
udrożnienie dróg oddechowych

• prawidłowe sprawdzenie oddechu trzema zmysłami 
(wzrokiem, słuchem i dotykiem)



Wezwanie 
Pierwszej pomocy

• rozmowa z dyspozytorem 112 lub 999

• aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę w 
kolejności przekazywania informacji o pacjencie



Pacjent 
nieprzytomny

• postępowanie z osobą nieprzytomną 
oddychającą

• postępowanie z nieprzytomnym 
oddychającym dzieckiem

• postępowanie z nieprzytomną 
oddychającą kobietą w ciąży



Pacjent, u którego rozpoznano 
nagłe zatrzymanie krążenia

• postępowanie z osobą dorosłą

• postępowanie z niemowlakiem

• postępowanie z dzieckiem starszym



Automatyczna defibrylacja 
zewnętrzna (defibrylator AED)

• PAD - program powszechnego dostępu 
do defibrylacji

• zasada działania i użycie AED

• algorytmy postępowania BLS/AED



Wybrane stany 
nagłe

• omdlenie

• epilepsja

• ciało obce w drogach oddechowych



Urazy 
i krwotoki

• tamowanie krwotoków

• opatrywanie ran i zranień

• oparzenia

• złamania, zwichnięcia, skręcenia



Ocena 
poszkodowanego

Wezwanie
pomocy

pozycja bezpieczna 
u osób nieprzytomnych 

oddychających

użycie 
automatycznego 

defibrylatora 
zewnętrznego

resuscytacja krążeniowo-
oddechowa osoby 
dorosłej i u dziecka

zaopatrywanie 
i tamowanie ran 
oraz krwotoków

zaopatrywanie 
urazów, złamań, 

zwichnięć, skręceń, 
oparzeń

porażenie prądem 
elektrycznym

postępowanie w stanach 
takich jak: napad astmy 

oskrzelowej, ostra reakcja 
na stres, napad drgawek, 
odwodnienie organizmu, 

przegrzanie, wychłodzenie, 
cukrzyca.

PROGRAM ZAKŁADA SZKOLENIE W ZAKRESIE 
NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

postępowanie przy 
zadławieniu

i w wybranych 
stanach nagłych



Zdobyta wiedza
i umiejętności

Po szkoleniu dzieci będę między innymi potrafiły: zadbać o bezpieczeństwo własne,
ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo
pozycję boczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, wykonać resuscytację
krążeniowo-oddechową, użyć defibrylatora AED, właściwie postępować przy
zadławieniu, zaopatrywać złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki,
postępować w wybranych stanach nagłych. Dzięki wiedzy i umiejętnościom
zdobytym podczas szkoleń każdy uczestnik będzie mógł powiedzieć o sobie z dumą
„wiem jak ratować ludzkie życie i zdrowie!”



Finał 
programu!

Atrakcyjny pilotażowy Program „KRAKOWSCY UCZNIOWIE RATUJĄ ŻYCIE” pozwoli
nie tylko nabyć i poszerzyć wiedzę uczestników z zakresu pierwszej pomocy, ale
także od razu sprawdzić zdobyte umiejętności wykonywania RKO. Uczniowie, którzy
najlepiej opanowali wiedzę i umiejętności z zakresu szkolenia, dostaną
możliwość reprezentowania szkoły w Finale Programu, podczas którego będą
rywalizować o cenne nagrody indywidualne oraz dla swojej szkoły.

W programie Finału zaplanowano wykłady z ratownictwa medycznego, które
przeprowadzą medycy wojskowi, biorący udział w wielu misjach na świecie oraz
Medycy Polskiego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Program Finału zakłada
również prezentację najlepszej załogi Ratownictwa Medycznego w Polsce (pokaz
medyczny).

Uczniowie będą rywalizować w konkurencjach medycznych, sprawnościowych
i intelektualnych. Chcemy zadbać nie tylko o aspekty medyczne, lecz także pokazać
uczniom ważność takich elementów jak sport i rozwój intelektualny.
Podczas wydarzenia rodziny dzieci biorących udział w zawodach będą mogli
wykonać bezpłatne badanie EKG w specjalnie przygotowanym na ten czas punkcie
medycznym, sprawdzić poziom glukozy we krwi, zmierzyć saturację i ciśnienie
tętnicze krwi, a także skorzystać z bezpłatnej konsultacji lekarskiej.



KRAKOWSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 
im. "SZARYCH SZEREGÓW"

al. Powstania Warszawskiego 6

31-541 Kraków

12 411 72 20                      12 410 64 31

www.ksos.pl                    sekretariat@ksos.pl

ksospl ksosplkrakow tiny.pl/rnz3k

Organizator
programu


