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IV POWIATOWE INTEGRACYJNE 

MANEWRY  SPRAWNOŚCIOWE 

,,I TY MOŻESZ ZOSTAĆ BOHATEREM” 

 
CELE: 

 

- integracja uczniów ze szkół specjalnych z rówieśnikami 

- przybliżenie uczniom specyfiki zawodu policjanta, strażaka, ratownika 

medycznego oraz pracownika sanepidu  

- przypomnienie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

- wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa przeciw pożarowego 

- uwrażliwienie na potrzebę troski o własne zdrowie i życie 

- podnoszenie sprawności fizycznej 

- utrwalenie numerów alarmowych  

 

Manewry przebiegały będą w następujących 

kategoriach: 

 

I.STRAŻACKI  PUNKT  KONTROLNY 
 

1. Prezentacja wozu bojowego, stroju i wyposażenia strażackiego 

2. Krótka pogadanka o bezpieczeństwie p.pożarowym 

3. Strażacki tor przeszkód 

4. Krótki konkurs wiedzy o bezpieczeństwie p.pożarowym 

 

II. POLICYJNY PUNKT KONTROLNY 

 

1. Prezentacja wozu policyjnego oraz umundurowania policjanta 

2. Krótka pogadanka o bezpieczeństwie w ruchu drogowym 

3. Rowerowy tor przeszkód 

 

III. RATOWNICZY  PUNKT  KONTROLNY 

 

1. Pogadanka związana z udzielaniem pierwszej pomocy i postępowaniem w 

nagłych wypadkach 

2. Zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy medycznej 

 

IV.   PUNKT KONTROLNY PSSE 

 

1. Konkursy sprawnościowe 

2. Konkurs wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania 

 



V. PUNKT OBRONY CYWILNEJ 

 

1. Pogadanka i pokaz sprzętu związanego z obroną cywilną. 

2. Zadania dotyczące obrony cywilnej. 

 

 

VI. WOJSKOWY PUNKT KONTROLNY 

 

1. Prezentacja sprzętu wojskowego. 

2. Przeprowadzenie musztry wojskowej dla uczestników. 

 

VII.   PUNKT  ZAKŁADU KARNEGO 

 

1. Prezentacja sprzętu. 

 

VIII. PUNKT STRAŻY MIEJSKIEJ 
 

 

1. Prezentacja sprzętu. 

2. Zadania do wykonania. 
 

 

Manewry odbędą się dn. 11 czerwca 2014r. na Stadionie Miejskim                     

w Łęczycy w godzinach od.9.00 do 12.00. 

Każda drużyna otrzyma kartę obiegową i będzie miała za zadanie zaliczyć 

wszystkie punkty kontrolne.  

Prosimy również w imieniu Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Łęczycy, aby każda z drużyn przygotowała plakat lub 

transparent, który będzie przedstawiał antyreklamę palenia papierosów, 

będzie oceniony przez przedstawicieli Sanepidu w punkcie kontrolnym. 

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod numerem telefonu/fax: 

24 – 388 – 36 – 00               24 – 721 – 35 - 85 

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY 

 


