
„Uczymy się dla życia” 

 

KLASA O PROFILU RATOWNICTWO MEDYCZNE I 

PROMOCJA ZDROWIA   
 

 

Dynamiczny rozwój cywilizacji wiąże się ze wzrostem liczby czynników bezpośrednio 

zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Silne emocje, brak wiedzy i umiejętności utrudniają 

niesienie pomocy ludziom poszkodowanym w różnego typu  zdarzeniach. Tymczasem 

prawidłowych reakcji, ograniczających niepożądane skutki sytuacji trudnych i kryzysowych 

można się nauczyć!  

Dlatego w roku szkolnym 2014/2015 zapraszamy absolwentów gimnazjum do podjęcia nauki 

w klasie o profilu ratownictwo medyczne i promocja zdrowia. W trzyletnim cyklu kształcenia 

uczniowie będą realizować podstawę programową kształcenia ogólnego, z rozszerzeniem w 

zakresie  biologii i języka angielskiego. Skorelowany z nią został program zajęć 

uzupełniających i dodatkowych, ukierunkowany na zdobycie wiedzy w powiązaniu 

z umiejętnościami praktycznymi.  

 

Zapewniamy: 

 wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 

 świetnie wyposażoną pracownię m.in. w: fantomy do resuscytacji osób dorosłych i 

dzieci, defibrylator treningowy, zestaw do pozoracji ran, manekin do nauki intubacji, 

laryngoskopy, trainer do nauki wkłuć, sprzęt do urazów ortopedycznych. 

 

Ofertę kierujemy do: 

 uczniów wiążących swoją zawodową przyszłość z ratownictwem medycznym, innymi 

zawodami medycznymi lub zawodami pokrewnymi, 

 młodych osób pragnących zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystać do prowadzenia 

zdrowego stylu życia i promowania go w swoim środowisku.  

 

Obowiązkowe przedmioty uzupełniające: 

 historia i społeczeństwo – 6 godzin w cyklu kształcenia, 

 ekonomia w praktyce – 3 godziny w cyklu kształcenia, 

 ratownictwo medyczne - 3 godziny w cyklu kształcenia; w trakcie zajęć wszyscy 

uczniowie wezmą udział m.in. w podstawowym Kursie Pierwszej Pomocy Medycznej, 

podstawowym Kursie Pierwszej Pomocy Pediatrycznej, kursie Kwalifikowanej 

Pomocy Medycznej, szkoleniu w zakresie komunikacji, 

 promocja zdrowia - 2 godziny w cyklu kształcenia, trakcie zajęć (planowany m.in. 

udział w wykładach prowadzonych przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i 

Konsumpcji SGGW) uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu: chemicznych podstaw 

życia, dietetyki,  profilaktyki chorób skóry, układu krążenia, oddechowego, 

rozrodczego. 

 

Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe: 

 rozszerzony Kurs Kwalifikowanej Pomocy Medycznej zakończony egzaminem 

potwierdzającym znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy, 

 Kurs Młodszego Ratownika WOPR, 

 obozy szkoleniowe i ćwiczeniowe, 



 spotkania ze specjalistami w zakresie zdrowia oraz bezpieczeństwa publicznego. 

 

 Absolwent klasy zyskuje: 

 przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego z biologii i języka angielskiego na 

poziomie rozszerzonym, 

 ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach medycznych (ratownictwo 

medyczne, fizjoterapia, stomatologia, kosmetologia, dietetyka),  weterynarii 

biotechnologii, ochronie środowiska, 

 umiejętność organizowania i udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach 

zagrożenia życia i zdrowia, 

 możliwość zdobycia Certyfikatu Unii Europejskiej w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy. 

 

Rekrutacja do klasy: 

Będzie przeprowadzona na ogólnych zasadach określonych w Statucie CIX LO, z 

uwzględnieniem szczególnych predyspozycji uczniów - kandydat na ratownika medycznego 

powinien:  

-   być odporny na widok krwi i uszkodzeń ciała, 

-   umieć podporządkować się zasadom dyscypliny obowiązujących podczas zajęć i obozów  

    szkoleniowych,  

-   liczyć się z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z realizacją programu  

    Ratownictwo Medyczne i Promocja Zdrowia (częściowa odpłatność za obozy szkoleniowe  

    i  dodatkowe kursy). 

 

 

Pomyśl! Może to propozycja dla Ciebie? 
 


