
KONSPEKT 

TEMAT 8.8:  Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo – 

pożarniczych OSP i MDP . 

CEL:   

- określić cele szkolenia i ćwiczenia, 

- omówić  pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia szkolenia i ćwiczenia, 

- omówić dokumentację  działalności szkoleniowej OSP, 

- zorganizować doskonalenie dla strażaków ratowników OSP, 

- nadzorować przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń, 

- zastosować w praktyce treść regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych dla 

ochotniczych straży pożarnych, młodzieżowych drużyn pożarniczych (podział na 

grupy, konkurencje, wymagany sprzęt, punktacja), 

- sprecyzować zasady organizowania i sposób przeprowadzania zawodów, 

- zorganizować wyznaczanie torów i ustawianie przeszkód, 

- omówić wymaganą dokumentację do zawodów, 

- stosować zasady bhp w zawodach sportowo-pożarniczych. 

 

CZAS: 3T (3 x 45 min) 

MIEJSCE: sala wykładowa 

METODA: wykład 

POMOCE DYDAKTYCZNE: rzutnik multimedialny, prezentacja tematu PowerPoint, 

literatura - regulaminy. 

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:  

1. Zasady organizacji procesu szkolenia i ćwiczeń.  

2. Regulaminy zawodów sportowo -  pożarniczych OSP i MDP. 

3. Przygotowanie drużyn do zawodów.  

 

 

Część 

lekcji 

 

Zagadnienia 

 

Czas 

 

Uwagi 

I. Część wstępna: 

meldunek, sprawdzenie obecności 

 

3 min 

 

II. Przedstawienie tematu i celu zajęć 2 min  

III. Część zasadnicza:  

1. Zasady organizacji procesu szkolenia i ćwiczeń. 

2. Regulaminy zawodów sportowo -  pożarniczych 

OSP i MDP.  

3. Przygotowanie drużyn do zawodów.  

 

 

 

 

125 min 

 

IV. Część końcowa: podsumowanie omawianych treści.  

 

5 min  



 

Dodatkowe sugestie dotyczące sposobu przeprowadzenia zajęć:…………………………... 

………..…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

UWAGA DLA WYKŁADOWCY! 

 

Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami: 

 

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych 

warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich 

obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, 

ćwiczeniach lub szkoleniu. Dz. U. 1997 nr 145 poz. 979. 

 Uchwała Nr 160/28/2006 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 11 kwietnia 

2006 r. w sprawie wzorcowych programów szkolenia Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych i wzorcowej dokumentacji kursów Młodzieżowych Drużyn 

pożarniczych. http://www.zosprp.pl 

 „System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni 

udział w działaniach ratowniczych.” Warszawa, 2006. http://www.zosprp.pl 

 Pismo Komendanta Głównego PSP nr BS-II-0120/1-7/07 Warszawa, dnia 27  lutego 

2007. 

 Uchwała Nr 160/28/2006 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 11 kwietnia 

2006 r. w sprawie wzorcowych programów szkolenia Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych i wzorcowej dokumentacji kursów Młodzieżowych Drużyn 

pożarniczych. http://www.zosprp.pl 

 6. Regulamin Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych wydany dla 

straży pożarnych, młodzieżowych straży pożarnych i międzynarodowych   zawodów   

straży   pożarnych   uchwalone   przez   Zgromadzenie Delegatów CTIF w dniu 18 

września 2002 r. – 6 wydanie 2002r. http://www.zosprp.pl 

 Regulamin Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straż Pożarnych.  

Zatwierdzony 11.04 2oo6r. http://www.zosprp.pl 

 Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo Pożarniczych. Warszawa 2004. 

http://www.zosprp.pl 

 


