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Klasa pożarnicza z elementami ratownictwa 

Propozycja skierowana jest do uczniów, którzy realizując przedmioty ogólnokształcące poszerzą swoją 

wiedzę z zakresu technik pożarniczych i ratownictwa poprzez udział w różnorodnych zajęciach 

praktycznych. 

Nasz uczeń: 

o Pozna prawne zasady organizacji straży pożarnej 

o Nabędzie wiedzę na temat sprzętu ratowniczego i gaśniczego 

o Pozna taktykę gaszenia pożarów i rodzaje środków gaśniczych 

o Nabędzie wiedzę o sposobach niesienia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, 

wypadkach i katastrofach 

o Pozna zasady ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia 

o Przyswoi schematy łączności i alarmowania 

o Pozna w teorii i praktyce zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabiegów 

resuscytacyjnych 

o Wytrenuje umiejętności przetrwania i pomocy sobie i innym w warunkach trudnych 

o Wykształci w sobie cechy, jakimi powinien wyróżniać się strażak i ratownik 

o Zrozumie wagę poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka 

Po ukończeniu szkoły uczeń uzyska nie tylko świadectwo maturalne, ale także wszechstronne 

przygotowanie sprawnościowe i merytoryczne umożliwiające podjęcie nauki na wydziałach Akademii 

Wychowania Fizycznego, w szkołach pożarniczych oraz na innych uczelniach. 

Program nauczania grupy pożarniczej jest realizowany w ramach innowacji pedagogicznej „EDUKACJA 

POŻARNICZA” i obejmuje zajęcia dodatkowe z zakresu znajomości prawa i bezpieczeństwa 

pożarowego, organizacji i funkcjonowania Państwowej Straży pożarnej oraz Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. Program obejmuje również zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 

sport pożarniczy, tj.: musztra ogólna, strzelanie, posługiwanie się maskami przeciwgazowymi i 

ćwiczenia na torach sprawnościowych, zajęcia na basenie. Przewiduje się wycieczki do komend, 

jednostek i ośrodków szkolenia PSP oraz obozy szkoleniowe obejmujące naukę orientowania się i 

poruszania w terenie, zachowania w sytuacjach zagrożenia i sytuacjach kryzysowych, posługiwania się 

podstawowym sprzętem gaśniczym w czasie zajęć stosowane będą nowoczesne metody i techniki. 

Uczniowie będą brali udział w różnorodnych imprezach, zawodach, konkursach. Zdobywać będą 

umiejętności praktyczne z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pomocy medycznej. 

Nauka w tej klasie zapewni równomierny, jak również wysoki poziom kształcenia ze wszystkich 

przedmiotów, co umożliwi uczniom szeroki i optymalny wybór przedmiotów maturalnych, 

dostosowanych do wymagań uczelni wyższych.  

Pozwoli uczniom przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i 

rozszerzonym. 

 


