REGULAMIN KURSU KWALIFIKACYJNEGO
Z ZAKRESU PIERWSZJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym,
którego celem jest uzyskanie przez słuchaczy państwowych kwalifikacji do
nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r., w sprawie
przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132).
2. W Regulaminie stosowane skróty i terminy oznaczają odpowiednio:
a. Organizator – Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
b. Uczestnik/Kursant – uczestnik szkolenia (kursu).
c. Kurs/szkolenie – kurs kwalifikacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla
nauczycieli
d. Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009
r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy
3. Ogólny nadzór nad realizacją kursu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych
w Regulaminie należy do kompetencji Kierownika podmiotu organizującego
szkolenie.
4. Przystępując do uczestnictwa w szkoleniu Kursant wyraża zgodę na postanowienia
określone w niniejszym regulaminie.

§2
ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Szkolenie kierowane jest m. in. do:
a. nauczycieli uczących przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
b. nauczycieli, którzy ukończyli studia podyplomowe w zakresie edukacji dla
bezpieczeństwa i nie uzyskali kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy;
c. innych osób z wykształceniem wyższym, które chcą uczyć pierwszej
pomocy w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych, praktycznego pokazu
oraz ćwiczeń praktycznych na fantomach oraz innym sprzęcie szkoleniowym.
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3. Czas przeznaczony na organizację kursu to 30 godzin dydaktycznych w podziale na
13 godzin zajęć teoretycznych oraz 17 godzin zajęć praktycznych.
4. Liczba uczestników szkolenia wynosi maksymalnie 24 osoby.
5. Zajęcia teoretyczne prowadzone są łącznie dla wszystkich uczestników szkolenia,
zajęcia praktyczne odbywają się w grupach ćwiczeniowych liczących nie więcej niż
6 osób.
6. Uczestniczenie we wszystkich zajęciach jest obowiązkowe i odnotowane na liście
obecności uczestników.
7. Szkolenie kończy się egzaminem w formie sprawdzianu testowego i sprawdzianu
praktycznego. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia
teoretyczne i praktyczne objęte programem szkolenia.
8. Wyniki egzaminu poszczególnych uczestników odnotowane będą w protokole
egzaminu i dołączone do dokumentacji szkoleniowej.
9. Osobie, która zdała egzamin na warunkach zawartych w Rozporządzeniu wydaje się
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat
od dnia wydania.
§3
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Podstawą zarejestrowania Kursanta do uczestnictwa w Kursie jest dostarczenie
(pocztą tradycyjną lub osobiście) do Organizatora wypełnionego formularza
zgłoszeniowego, oraz opłacenie wpisowego za kurs w wyznaczonym terminie.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność otrzymywania formularzy.
2. Osoby zakwalifikowane do udziału w Kursie, otrzymują od Organizatora drogą
elektroniczną informacje o miejscu i czasie odbywania Kursu.
3. Osoby te zobowiązane są do zapłaty za udział w szkoleniu najpóźniej na 14 dni
przed terminem jego rozpoczęcia.
4. W przypadku rezygnacji przez Kursanta z udziału w Kursie wcześniej niż 7 dni
przed jego rozpoczęciem, dokonywany jest zwrot wpłaconej opłaty za szkolenie,
pomniejszonej o 30%.
5. W przypadku zrezygnowania przez Kursanta z udziału w Kursie później niż 7 dni
przed datą rozpoczęcia nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty za Kurs.
6. W przypadku nie odbycia się kursu z winy organizatora wpisowe zostaje zwrócone
w 100% uczestnikowi szkolenia.
7. Organizator szkolenia zobowiązuje się:
a. przeprowadzić Kurs zgodnie z Rozporządzeniem;
b. zapewnić odpowiednią bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób
uczestniczących w szkoleniu;
c. zapewnić odpowiednią kadrę dydaktyczną do prowadzenia zajęć teoretycznych
i praktycznych;
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d. umożliwić Kursantowi uzyskanie zaświadczenia zgodnego ze wzorem,
zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r.
potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
8. Kursant zobowiązuje się:
a. do uczestnictwa we wszystkich zajęciach zorganizowanych w ramach kursu
przez Organizatora, co zostanie odnotowane na imiennej liście obecności.
Nieobecność Kursanta na zajęciach w czasie Kursu może być podstawą do
niezaliczenia kursu i nie wydania zaświadczenia. Decyzję taką podejmuje
Kierownik merytoryczny szkolenia;
b. do punktualności, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu oraz sumiennego
i rzetelnego przygotowania do zajęć;
c. nie działać w sposób zakłócający przebieg Kursu.
9. Ewentualne spory wynikające z realizacji kształcenia będą w pierwszej kolejności
rozpatrywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy sąd.
Akceptuję
Kierownik podmiotu
organizującego szkolenie
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