Warunki uczestnictwa w "Szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków
ratowników OSP " w KP PSP w Białogardzie.
1.
Warunki formalno-prawne
KP PSP w Białogardzie informuje, iż rozpoczyna się ww. szkolenie dla strażaków
ratowników OSP (część teoretyczna realizowana metodą e-learningową). Szkolenie odbędzie
się na podstawie „Systemu szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych” z dnia 11 maja 2006 r. wraz ze zmianami. Warunkiem wzięcia
udziału w szkoleniu jest spełnienie następujących wymogów:
1.
ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
2.
zaświadczenie lekarskie z terminem ważności do końca szkolenia, stwierdzające brak
przeciwskazań do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych – jeżeli
stwierdzenie „brak przeciwskazań do bezpośredniego udziału w działaniach
ratowniczych”, nie jest zawarte we wzorze zaświadczenia, powinno zostać wpisane
odręcznie przez lekarza dokonującego badanie,
3.
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków z ochroną obejmującą czas
trwania kursu,
4.
karta zgłoszenia od zarządu OSP potwierdzona przez właściwy organ gminy – każdy
kandydat musi być członkiem OSP,
5. zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie
równorzędnych wymagań,
6.
wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub
gimnazjalne,
W związku z powyższym w celu zakwalifikowania kandydata na szkolenie, koniecznym
będzie dostarczenie następujących dokumentów do dnia 19 września 2016 roku, do
godziny 15:00.
1.
kserokopia zaświadczenia lekarskiego z terminem ważności do końca
szkolenia, stwierdzające brak przeciwskazań do bezpośredniego udziału
w działaniach ratowniczych,
2.
kserokopia polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
(oddzielna polisa dla każdej jednostki OSP),
3.
oryginał karty zgłoszenia od zarządu OSP potwierdzony przez właściwy organ
gminy,
4.
kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia co najmniej
podstawowego (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalnego,
5. zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub
spełnienie równorzędnych wymagań,

Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KP PSP w
Białogardzie.
Jednocześnie informujemy, iż przekazanie kompletnej dokumentacji jest warunkiem
koniecznym lecz niewystarczającym odnośnie zakwalifikowania kandydata na kurs.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu osób na kurs podejmuje Komendant Powiatowy PSP
w Białogardzie.
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie przekazana zostanie Komendantom Gminnym
OSP.
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2.

Realizacja szkolenia

2.1.Część teoretyczna – e-learning
2.1.1. Kurs
Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest ukończenie 100 % kursu znajdującego
się na platformie e-learningowej:
• „Ratownictwo techniczne”,
Procent realizacji kursu widoczny jest w zakładce „Strona główna”, po zalogowaniu
użytkownika.
2.1.2. Test
Po ukończeniu szkolenia na platformie e-learningowej, każdy kursant ma obowiązek odbyć
również test. Warunkiem jego zaliczenia jest uzyskanie więcej niż 80 % możliwych do
zdobycia punktów.
Rozpoczęcie testu możliwe w zakładce „Testy”, po zalogowaniu użytkownika.
W przypadku zdobycia mniejszej niż wymagana ilość punktów, kursant może
zresetować test. Opcja ta możliwa jest w zakładce „Moje konto”- należy kliknąć
polecenie „resetuj wyniki testów”. Test należy wykonywać do momentu uzyskania
wymaganej liczby punktów.
Fakt ukończenia kursu e-learning oraz zaliczenie testu na platformie e-learningowej, będzie
sprawdzane w dniu 23 września 2016 roku, do godziny 12:00.
W przypadku niezrealizowania w wymaganym zakresie i terminie szkoleń i testów
kandydat nie zostanie przyjęty na kurs.
W związku z ograniczoną ilością miejsc na części praktycznej (20 strażaków), decydującym
parametrem o kolejności przyjęć będą wyniki osiągnięte na teście kwalifikującym oraz
potrzeby jednostek.
Lista osób, które zostaną dopuszczone do części praktycznej kursu przekazana zostanie
Komendantom Gminnym OSP w dniu 23 września 2016 r.,do godz. 15:00.
2.2.Część praktyczna – zajęcia w JRG KP PSP w Białogardzie.
Kurs odbywał się będzie w dniach 24 i 25 września oraz 02 października 2016 roku.
Warunkiem dopuszczenia do zajęć praktycznych jest ukończenie kursu i zaliczenia testu
na platformie e-learningowej.
Osoby, które nie spełnią tych warunków, zostaną wykreślone z listy kursantów i nie będą
mogły wziąć udziału w części praktycznej.
Zajęcia praktyczne odbywać się będą na złomowisku w Rąbinie. Dojazd i wyposażenie
niezbędne do prowadzenia zajęć zapewniają poszczególne jednostki OSP.
Każdy strażak na zajęciach praktycznych zobowiązany jest posiadać kompletne
umundurowanie:
·
środki ochrony indywidualnej: ubranie specjalne, rękawice specjalne, kominiarka, buty
strażackie, hełm strażacki,
·
ekwipunek osobisty: pas strażacki, toporek strażacki, zatrzaśnik, podpinka.
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Jednostki posiadające sprzęt hydrauliczny zobowiązane są do ćwiczenia na własnym
sprzęcie podczas prowadzonego szkolenia.
Obecność na wszystkich zajęciach praktycznych jest obowiązkowa.
2.3.Egzamin
Egzamin teoretyczny odbędzie się 24 września 2016 roku.
Egzamin praktyczny odbędzie się 02 października 2016 roku.
2.3.1. Egzamin teoretyczny
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach.
Egzamin teoretyczny odbędzie się w formie testu. Każdy kursant jest zobowiązany posiadać
długopis. Zaliczenie egzaminu teoretycznego jest warunkiem przystąpienia do egzaminu
praktycznego.
2.3.2. Egzamin praktyczny
Do egzaminu praktycznego dopuszczone zostaną osoby, które uzyskają pozytywną ocenę
z egzaminu teoretycznego.
Każdy strażak na egzaminie zobowiązany jest posiadać kompletne umundurowanie:
·
środki ochrony indywidualnej: ubranie specjalne, rękawice specjalne, kominiarka, buty
strażackie, hełm strażacki, pas strażacki i podpinka.
Jednostki posiadające sprzęt hydrauliczny zobowiązane są do jego użyczenia na czas
egzaminu.

Egzamin będzie praktycznym sprawdzeniem umiejętności oraz zdobytej wiedzy. Polegał
będzie na przeprowadzeniu symulowanej akcji ratownictwa technicznego.
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Aby zarejestrować się na platformie edukacyjnej należy przede wszystkim przygotować KOD
DOSTEPU (każda OSP ma indywidualny, o numery pytać komendantów gminnych) i wpisać
adres: www.platforma.wint.pl
lub wpisać w wyszukiwarkę „platforma wint”.
Następnie klikamy adres i powinno otworzyć się okno:

Klikamy PLATFORMA EDUKACYJNA DLA JEDNOSTEK OSP/PSP, i otwiera się
okienko:

Następnie klikamy REJESTRACJA:
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Wpisujemy login, którym ma być nazwisko i imię (będzie to potrzebne do weryfikacji przy
zgłoszeniu).
Następnie hasło (dowolne) i je powtarzamy.
Inne dane, które są wymagane, pamiętać o zaznaczeniu województwa.
Kod dostępu to ośmiocyfrowy numer jednostki. Każda OSP ma indywidualny (o numery
pytać komendantów gminnych).
Po zarejestrowaniu powrócimy do strony głównej i będziemy mogli zaczynać szkolenie.
POWODZENIA
W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt:
bryg. Paweł Pyda - tel. 312 03 29,
mł. bryg. Przemysław Zawadzki - tel. 312 03 23
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