ZAŁĄCZNIK A

Opis Przedmiotu Zamówienia
na potrzeby realizacji projektu pn. „Moja Bezpieczna Szkoła”
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych połączonych
z warsztatami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych
w wymiarze 50 godzin na potrzeby realizacji projektu pn. „Moja Bezpieczna Szkoła”.
Grupa docelowa zajęć: uczniowie klas szóstych siedmiu szkół podstawowych z terenu
Gminy Mikołów
Zakres merytoryczny: zajęcia teoretyczne i praktyczne z udzielania pierwszej pomocy mają
m.in. poszerzyć wiedzę dotyczącą podstawowych działań i czynności ratujących życie
i zdrowie człowieka, poznanie modelu działania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny obejmować m.in.:
- zaznajomienie z pojęciem pierwszej pomocy i czym jest ratownictwo medyczne
- przedstawienie przyczyn zagrożenia życia
- prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia
- badanie wstępne i wezwanie pomocy
- udzielanie pierwszej pomocy - w tym resuscytacja krążeniowo - oddechowa
- tamowanie krwotoków - teoria i ćwiczenia
Materiały i pomoce dydaktyczne: Wykonawca zajęć zapewnia materiały i sprzęt
szkoleniowy dla uczestników (np. fantomy, bandaże, maski do sztucznego oddychania itp.)
Wymiar czasu: zajęcia od poniedziałku do piątku, łączna ilość godzin wynosi 50, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
w Mikołowie, ul. ks. bpa W. Bandurskiego 1 - przeprowadzenie 18 godzin zajęć dla sześciu
klas, wymiar zajęć 2 x 1,5 h dla każdej klasy,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie, ul. Katowicka 122 przeprowadzenie 4 godzin zajęć dla jednej klasy, wymiar zajęć 2 x 2 h,
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie, ul. Katowicka 24 przeprowadzenie 12 godzin zajęć dla czterech klas, wymiar zajęć 2 x 1,5 h dla każdej klasy,
- Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 2 w Mikołowie, ul. Zamkowa 1 - przeprowadzenie 4 godzin zajęć dla jednej klasy, wymiar
zajęć 2 x 2 h,
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 2 w Mikołowie, ul. Gliwicka
299 - przeprowadzenie 4 godzin zajęć dla jednej klasy, wymiar zajęć 2 x 2 h,
- Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie, ul. Wolności 27 przeprowadzenie 4 godzin zajęć dla jednej klasy, wymiar zajęć 2 x 2 h,
- Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika w Zespole Szkół nr 3 w Mikołowie, ul.
Szkolna 1 - przeprowadzenie 4 godziny zajęć dla jednej klasy, wymiar zajęć 2 x 2 h.
Czas świadczenia usługi: od dnia zawarcia umowy do 13 grudnia 2013
Informacje dodatkowe:
1. Przez pojęcie "godzina" należy rozumieć wymiar czasu 60 min.
2. Należy przyjąć, iż jedna klasa uczestników liczy nie mniej niż 20 osób.
3. Zajęcia stacjonarne na terenie Gminy Mikołów, Zamawiający zapewnia sale dydaktyczne
na terenie szkół.
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4. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia w ciągu 7 dni od dnia
zawarcia umowy harmonogramu i programu zajęć do akceptacji Zamawiającego
5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia list obecności uczestników zajęć. Wzór listy
obecności udostępni Zamawiający.
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