
 Projekt współfinansowany przez Powiat Kartuski 

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY RATOWNICZEJ III 

 

1. Cel Główny: Propagowanie idei pomocy osobom w stanach zagrożenia życia  

1.1. Cele szczegółowe: 

a) edukacja z zakresu poprawy zdrowia, przeciwdziałania sytuacjom niebezpiecznym dla zdrowia, 

b) integracja środowiska młodzieży, poprzez wspólne organizowanie pokazów, festynów, oraz 

uczestnictwa we wszelkiego rodzaju imprezach masowych, 

c) aktywne spędzanie wolnego czasu. 

2. Organizator: Stowarzyszenie na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia.  

3. Honorowy Patronat: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego.  

4. Terminy i miejsce prowadzenia zajęć: Zajęcia warsztatowe prowadzone będą od 10 maja 2018r. do 31 

października 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. J. Wybickiego; pokazy 

umiejętności prowadzone będą w placówkach (szkoły, świetlice socjoterapeutyczne, placówki opiekuńcze 

itp.) na terenie powiatu kartuskiego. 

5. Zgłoszenia i uczestnictwo: Chęć uczestnictwa w zajęciach oraz pokazach pierwszej pomocy 

przedmedycznej uczniowie deklarują w karcie zgłoszenia u koordynatora projektu lub nauczyciela 

prowadzącego zajęcia.  

6. Do podstawowych zadań MDR III należy m.in.: 

a) podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej, 

b) dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z uczniami, dziećmi i środowiskiem lokalnym, 

c) udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych na terenie szkoły oraz Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej, 

d) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku poprzez: 

 udział w uroczystościach środowiskowych,  

 akcjach charytatywnych, 

 działalność wolontariacka. 

7. Członkowie drużyny, ich prawa i obowiązki: 

7.1. Członkiem MDR III  mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie 

(niepełnoletni za  pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów). 

7.2. Członkowie MDR III  mają możliwość: 

a) korzystać z bazy i wyposażenia Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej, Stowarzyszenia na 

rzecz promocji i profilaktyki zdrowia oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie w 

obecności opiekuna lub osoby uprawnionej z zachowaniem zasad bhp, 

b) reprezentować szkołę i Stowarzyszeni na pokazach,  konkursach i uroczystościach 

państwowych. 
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7.3. Członkowie MDR II są obowiązani: 

a) przestrzegać postanowień Regulaminu MDR III, 

b) troszczyć się o dobre imię szkoły i MDR III oraz przejawiać dbałość o powierzone mienie, 

c) aktywnie uczestniczyć w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej MDR III, 

d) wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków, 

e) osiągać jak najlepsze wyniki w nauce. 

7.4. Za nieprzestrzeganie regulaminu wobec członka MDR III  można stosować następujące kary: 

a) upomnienie udzielone przez koordynatora, 

b) wykluczenie z MDR III (o wykluczeniu członka z drużyny zawiadamia się jego rodziców 

/prawnych opiekunów). 

8. Struktura organizacyjna drużyny: 

8.1. Zwierzchnią władzą MDR III  jest Prezes Stowarzyszenia na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia, 

który wyznacza opiekuna odpowiadającego za jej szkolenie. 

8.2. Opiekunem jest koordynator z ramienia szkoły przy współpracy z funkcjonariuszem Komendy 

Powiatowej PSP Kartuzy,  posiadający predyspozycje do pracy z  młodzieżą, autorytet, kwalifikacje, 

wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działalności wychowawczej z  młodzieżą. 

8.3. Do zadań koordynatora MDR III  należy m.in.: rekrutacja uczestników MDR III, prowadzenie 

dokumentacji personalnej członków MDR III, prowadzenie zajęć warsztatowych (ćwiczeń i 

wykładów), opieka nad uczestnikami w trakcie pokazów pierwszej pomocy w lokalnym środowisku. 

8.4. Do zadań opiekuna MDR III  należy m.in.: prowadzenie zajęć warsztatowych (ćwiczeń i wykładów), 

opieka nad uczestnikami w trakcie pokazów pierwszej pomocy w lokalnym środowisku. 

9. Rozwiązanie MDR III:  

9.1. Rozwiązanie MDR III może nastąpić na podstawie decyzji Prezes Stowarzyszenia na rzecz promocji i 

profilaktyki zdrowia. 

 

 

Somonino, 23.04.2018 r. 

Koordynator:         

Agnieszka Głodowska 

 

                                 


