
 
 

Sprawozdanie ze spotkania grupy Młodych Ratowników WOPR  

ze Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi  z Przedszkolakami z PM nr 152 w Łodzi 

 

19 maja 2017 roku przedstawiciele naszej szkoły, uczęszczający na zajęcia Młodych 

Ratowników WOPR - Adamczyk Katarzyna, Balbierz Bartosz, Bednarz Piotr, Grocholińska 

Małgorzata, Trębska Ewa, Sprusiński Maciej, Talar Michał, Krysińska Sara, Rogoziński 

Maciej, Janowicz Marysia, Konarska Alicja, Auguściński Mikołaj, Konarska Alicja, Pęczek 

Aleksandra, Melka Jakub zachęceni ostatnim sukcesem w konkursie „Z WOPR-em 

bezpieczniej” mieli okazję uczestniczyć w innowacyjnym przedsięwzięciu – pokazie 

umiejętności ratowniczych oraz szkoleniu młodszych od siebie dzieci – podopiecznych 

Przedszkola Miejskiego nr  152  

w Łodzi  z ulicy Retkińskiej. 

Nasi uczniowie wykazywali się wiedzą, jak też umiejętnościami praktycznymi z 

zakresu ratownictwa wodnego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Przeprowadzili m.in. prezentację sytuacji symulowanej z udzieleniem pierwszej pomocy w 

przypadku zasłabnięcia/ utraty przytomności z oceną stanu poszkodowanego, 

sprawdzeniem oddechu, ułożeniem w pozycji bezpiecznej – bocznej ustalonej, 

wezwaniem pomocy medycznej.  Przeprowadzili również akcję ratunkową z 

podstawowymi zabiegami reanimacyjnymi na manekinie - resuscytacja krążeniowo-

oddechowa z algorytmem postępowania. 

Następnie podzieleni w grupach wcielali się w nową rolę – nauczyciela, co dla 

niektórych było nie lada wyzwaniem, któremu z sukcesem sprostali. W czasie ćwiczeń 

praktycznych uczyli młodszych kolegów, jak dokonać oceny oddechu u osoby 

poszkodowanej, układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, umiejętności 

wezwania pomocy, znajomości  

i umiejętności posługiwania się numerami alarmowymi, a także umiejętności opatrywania 

drobnych ran,  obtarć, skaleczeń (z wykorzystaniem podstawowych środków 

opatrunkowych).  



Podopieczni Pani mgr Krystyny Milcarz dzielnie podołali wyzwaniu, jakim było 

układanie starszych kolegów w pozycji bezpiecznej, czy resuscytacja krążeniowo-

oddechowa wykonywana na manekinie oraz zabezpieczenie rany. Dlatego na zakończenie 

spotkania zostali odznaczeni pamiątkowymi medalami Małego Ratownika. 

Spotkanie to okazało się dla naszych uczniów bardzo dobrym sprawdzianem 

zdobytej dotychczas wiedzy oraz jej zaprezentowania w zupełnie nowym miejscu z 

dopiero co poznanymi osobami.  

Gratulujemy świetnej postawy i przejściu „sprawdzianu bojowego” na szóstkę! 

Prowadzący koło Młodych Ratowników WOPR- Iwona Jaworska – Lenart i Jacek Łukomski 

 

 

 

 

 

Fotoreportaż ze spotkania: 

 

Pokaz zbiórki ratowniczej. 



 

Omówienie pozycji bocznej. 

 

Zastosowanie pozycji bocznej w praktyce. 



 

Omówienie działań na manekinie do RKO. 

 

Prezentacja działań RKO na manekinie. 



Działania najmłodszych ratowników: 

 

 

 



Udzielanie pierwszej pomocy misiom  

 

 

 



 

Prezentacja finalistów konkursu „Z WOPR-em Bezpieczniej”. 

 

Zbiórka kończąca zajęcia w wykonaniu obydwu grup. 



 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania. 


