
 

Od 2017 uczniowie zgłębiają tajniki pierwszej pomocy przedmedyczną pod kierunkiem pani Lidii Leciejewskiej.   

W tym czasie Drużyna Sanitarna realizowała projekt: „Życie ludzkie w moich rękach” realizowany w ramach 

finansowania zajęć pozalekcyjnych przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią. W ramach tego projektu odbył się 

certyfikowany kurs udzielania I pomocy przedmedycznej dotyczący nagłych wypadków zagrażających życiu ludzkiemu, 

kurs udzielania pomocy w przypadku wypadków komunikacyjnych (certyfikowany), miejski pokaz udzielania pomocy w 

wypadku samochodowym i konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn.: „Potrafię ratować”.  

  

Stałymi elementami pracy Drużyny Sanitarnej są  cotygodniowe spotkania w celu przyswojenia wiedzy i nabycia 

umiejętności praktycznych z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Uczniowie tworzą także 

filmy promujące udzielanie pomocy, szkolą młodzież szkolną i przedszkolaków oraz uczestniczą w pokazach udzielania I 

pomocy w czasie festynów i imprez okolicznościowych.  

 

 

 



 

 

Nabyta w trakcie zajęć wiedza i umiejętności skutkuje także sukcesami w Konkursach np.:  

 21 i 22 czerwca 2021 roku odbył się VII Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy,  w którym udział wzięli 

uczniowie naszej szkoły. Konkurs przeprowadzony był zdalnie i składał się z dwóch etapów: części teoretycznej 

oraz praktycznej. Reprezentacja szubińskiego liceum zwyciężyła w konkursie drużynowym oraz odniosła sukces 

w konkursie indywidualnym, zajmując pierwsze trzy miejsca. W konkursie  indywidualnym:1 miejsce – 

Michalina Kuźniak, 2 miejsce – Paulina Stepczyńska, 3 miejsce – Piotr Wekwerth. 

 

 8 czerwca 2022 roku odbył się VIII VII Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy przeznaczony dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych powiatu nakielskiego.  Młodzież podzielona została na 3 osobowe zespoły szkolne i 

zmagała się w dwuetapowych rozgrywkach. Pierwszy etap obejmował test wiedzy o pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Drugi etap to praktyczne konkurencje zespołowe. Reprezentacja naszego liceum zajęła I miejsce 

drużynowo (Monika Banach, Alan Jagodziński i Olaf Jagodziński). W konkursie indywidualnym I miejsce zajął 

Alan Jagodziński a II miejsce Monika Banach.  

 



 

 

 

 

W roku szkolnym 2022/2023 Drużyna Sanitarna powiększyła się o 12 członków, którzy przy cotygodniowej 100% 

obecności z determinacją zgłębiają tajniki pierwszej pomocy przedmedycznej od podstaw.  

 



 

 

 

 


