
Regulamin Konkursu  Pierwszej Pomocy 

o Puchar Dyrektora 

Szkoły Policealnej -  Medycznego Studium Zawodowego 

 im. Janusza Korczaka w Łukowie. 

 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Policealna - Medyczne Studium 

Zawodowe im. Janusza Korczaka we współpracy ze Starostwem 

Powiatowym w Łukowie.  

2. Celem konkursu jest  propagowanie wiedzy na temat udzielania pierwszej 

pomocy osobom poszkodowanym, kształtowanie odpowiedzialności za 

ludzkie życie. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z 

powiatu łukowskiego. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie  

5 uczniów. 

4. Konkurs odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2022 roku, w godzinach 

10:00 – 14:00 w siedzibie Szkoły Policealnej – Medycznego Studium 

Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie (II piętro budynku). 
5. Konkurs składa się z dwóch części: 

 

Część I  

10:00 – 11:00:  rozwiązanie testu wiedzy składającego się z 40 pytań, 

osoby które uzyskają 90% poprawnych odpowiedzi, przechodzą do części 

II. 

 

Część II 

12:00 – 14:00: wykonanie dwóch  zadań praktycznych zgodnie z 

kryteriami oceny. 

 

6. Konkurs zakresem tematycznym obejmuje efekty kształcenia  

z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na poziomie szkoły 

podstawowej i ponadpodstawowej. 

7. Rozstrzygnięcia konkursu  dokona Komisja konkursowa (zwana dalej 

Komisją) powołana przez Organizatora. 

8. Podczas oceny prac, Komisja będzie kierowała się następującymi 

kryteriami:  

-  liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie testu, 

- liczba punktów uzyskanych za wykonanie czynności praktycznych,  

    zgodnie z obowiązującym algorytmem.  

9. Udział w konkursie jest uwarunkowany przesłaniem wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy organizatora 

sekretariat@mszlukow.pl  lub złożenia karty zgłoszeniowej z klauzulą 

RODO w sekretariacie szkoły .  Formularz jest do pobrania na stronie 

szkoły: www.mszlukow.pl (zakładka aktualności). 

mailto:sekretariat@mszlukow.pl
http://www.mszlukow.pl/


10. Formularz zgłoszeniowy należy odesłać na adres e – mail 

organizatora lub złożyć w sekretariacie szkoły  do 13 kwietnia 

2022roku do godziny 14:00. 

11. Na podstawie podanych w punkcie 8 kryteriów, wyłonieni zostaną 

laureaci  (I, II, III miejsce). Jeśli zaistnieje sytuacja uzyskania identycznej 

liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników, zostanie 

przeprowadzona „dogrywka” w formie rozwiązania kolejnego testu 

składającego się z 15 pytań. 

12. Laureaci indywidualni otrzymują nagrody rzeczowe oraz pamiątkowy 

dyplom.  

13. Puchary otrzymują szkoły  (klasyfikacja generalna) po wyliczeniu 

średniego wyniku wszystkich reprezentantów danej szkoły. 

14. Postanowienia Komisji są ostateczne.  

15. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dniu  konkursu. 

16. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.mszlukow.pl oraz 

na facebooku szkoły.  

17. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją 

niniejszego regulaminu.  

18. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela telefonicznie  

p. Agnieszka Zaniewicz – 660417559. 
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