
Zapraszamy na  szkolenia bezpłatne*  dla nauczycieli  miast i  gmin  

z porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
*  w przypadku form liczących nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne i realizowanych przez konsultanta/doradcę  metodycznego zatrudnionego w 
PCEiK. 

 

 

                                                                                                    
 
 

 

ZAPRASZAMY  
NA STACJONARNE: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adresaci:   Nauczyciele i pracownicy oświaty 
 

Osoba prowadząca:  Sebastian Stekiel – Nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa –  
uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy; Ratownik WOPR; Ratownik KPP; Starszy 
inspektor ds. BHP. 

 
Termin szkolenia: TERMIN ZOSTANIE PODANY PO ZEBRANU WYMAGANEJ GRUPY UCZESTNIKÓW  
                                       

Czas trwania:  4 godziny dydaktyczne 
 

Miejsce spotkania: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 
Udział w szkoleniu: Prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia udziału:  

                       https://forms.gle/8HxmUXDQ22xjcZ2C8 

                         Uwaga! Ilość miejsc ograniczona 
 
Cel główny:   Przygotowanie teoretyczne i praktyczne nauczycieli oraz pracowników oświaty,  do udzielania 

pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem  

pomocy dzieciom i młodzieży. 
 

Zagadnienia: 
 Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i prawidłowe wezwanie kwalifikowanej pomocy; 

 Pierwsza pomoc przy urazach u osób dorosłych, kobiet w ciąży i dzieci; 

 Pierwsza pomoc przy nagłych zachorowaniach np. epilepsji, alergii, cukrzycy, zawałach,  

udarach, zatruciach; 

 Pierwsza pomoc przy zadławieniach; 

 Pierwsza pomoc osobie nieprzytomnej i przy nagłym zatrzymaniu krążenia. 

 
 

Verte 

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy  

dla nauczycieli i pracowników oświaty 

https://forms.gle/8HxmUXDQ22xjcZ2C8
http://www.pceik.pl/


Zapraszamy na  szkolenia bezpłatne*  dla nauczycieli  miast i  gmin  

z porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
*  w przypadku form liczących nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne i realizowanych przez konsultanta/doradcę  metodycznego zatrudnionego w 
PCEiK. 

 

 
 

Osoby zainteresowane udziałem w formie doskonalenia prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 14.10.2022 r. 
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza 
zgłoszeniowego znajdującego się na naszej stronie internetowej www.pceik.pl w zakładce:  
Oferta szkoleniowa / Szkolenia.  
 
 
Odpłatność: 
 
●  nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały z PCEiK 
porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok oraz z placówek prowadzonych 
przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – 60 zł  
 
●  nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały z PCEiK 
porozumienia dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok, nauczyciele z placówek 
niepublicznych  – 90 zł                                                                                                                                                
 
Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005 
Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej (np. e-mail), najpóźniej na 3 dni 
robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 
kosztów organizacyjnych w wysokości 50%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. 

http://www.pceik.pl/

