Regulamin

zdobywania specjalnoœci po¿arniczych

Zasady zdobywania specjalnoœci
po¿arniczych przez cz³onków MDP

1. Specjalnoœci po¿arnicze zdobywaæ mo¿e cz³onek MDP po spe³nieniu wszystkich wymagañ
okreœlonych dla danej specjalnoœci. Specjalnoœci okreœlone dla grupy I – mog¹ zdobywaæ
równie¿ dzieci – sympatycy MDP i OSP. Oznak¹ danej specjalnoœci jest plakietka o wymiarach
3 cm x 6 cm, ze znakiem graficznym (symbolem specjalnoœci) na kolorowym tle ró¿nym dla
danej grupy wiekowej:
·

Grupa I – „Kandydaci”

- kolor ¿ó³ty

·

Grupa II – „Iskierki”

- kolor zielony

·

Grupa III – „P³omyki”

- kolor niebieski

·

Grupa IV – „Ogniki”

- kolor czerwony.

2. Specjalnoœci zdobywa siê indywidualnie i samodzielnie.
3. Specjalnoœci mo¿na zdobywaæ podczas codziennej pracy w dru¿ynie oraz podczas pobytu na
obozie lub zimowisku po¿arniczym.
4. Przed podjêciem decyzji nale¿y zapoznaæ siê z wymaganiami poszczególnych specjalnoœci
i przemyœleæ, w jaki sposób bêdzie mo¿na je zdobyæ.
5. W czasie zdobywania specjalnoœci mo¿na korzystaæ z rady dowódcy dru¿yny, opiekuna,
a tak¿e korzystaæ z ksi¹¿ek lub fachowych czasopism.
6. Po zaliczeniu – spe³nieniu wszystkich wymagañ dla zdobycia danej specjalnoœci nale¿y
przekazaæ dowódcy dru¿yny wype³nion¹ kartê próby specjalnoœci (wzór w za³¹czeniu).
7. O przyznaniu specjalnoœci decyduje rada dru¿yny lub rada obozu – zimowiska.
8. Fakt zdobycia specjalnoœci wpisuje siê do legitymacji cz³onkowskiej MDP.
9. Oznakê

–

plakietkê

zdobytej

specjalnoœci

nosi

siê

na

prawym

rêkawie

munduru

wg nastêpuj¹cych zasad:
·

w przypadku zdobycia jednej specjalnoœci – umieszcza siê j¹ na œrodku ramienia, 5 cm
poni¿ej wszycia rêkawa,

·

w przypadku zdobycia dwóch specjalnoœci umieszcza siê je obok siebie, w jednym
rzêdzie 5 cm poni¿ej wszycia rêkawa,

·

w przypadku zdobycia kolejnych specjalnoœci stosuje siê zasadê, ¿e ka¿da z nich jest
umieszczana symetrycznie, poni¿ej w nastêpnych rzêdach (po 2 w rzêdzie –
w poziomie),

·

najbli¿ej wszycia rêkawa nosi siê oznaki specjalnoœci grupy m³odszej.

10. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ tworzenia w³asnych specjalnoœci, uwzglêdniaj¹cych potrzeby dru¿yny
i œrodowiska lokalnego (np. ratownik wodny, krajoznawca, informatyk).
11. Specjalnoœci zdobyte przed wprowadzeniem niniejszego regulaminu zachowuj¹ wa¿noœæ.

KARTA PRÓBY SPECJALNOŒCI
......................................................................
nazwa specjalnoœci

wzór specjalnoœci

Druh/na .................................................................

Po spe³nieniu wszystkich wymagañ zwracam siê do Rady
Dru¿yny / Obozu – zimowiska o przyznanie specjalnoœci.

..............................

..............................

data

podpis

W dniu .............................. na wniosek Rady Dru¿yny
/ Obozu – zimowiska przyznano ww. specjalnoœæ.

Rozkaz L. ......../................
podpis

..............................

Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej
Polskiej Zarz¹d G³ówny
ZESTAW SPECJALNOŒCI PO¯ARNICZYCH

Opracowanie: Krzysztof Szczepaniuk (Ochotnicza Stra¿ Po¿arna "Sto³pno" w Miêdzyrzecu Podlaskim)
Zespó³ ds. aktualizacji specjalnoœci po¿arniczych MDP Komisji ds. M³odzie¿y Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP
Opracowano na posiedzeniach Zespo³u na podstawie: obowi¹zuj¹cych dotychczas specjalnoœci po¿arniczych,
projektu zaktualizowanych specjalnoœci po¿arniczych (autor: Tadeusz Kollek – OW ZOSP RP Gdañsk), projektu nowych specjalnoœci
po¿arniczych (autor: Krzysztof Szczepaniuk – Ochotnicza Stra¿ Po¿arna "Sto³pno" w Miêdzyrzecu Podlaskim)
oraz materia³ów wypracowanych przez cz³onków Zespo³u.
Zatwierdzony na posiedzeniu Komisji ds. M³odzie¿y Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP w dniu 17.11.2005 roku

GRUPA: Kandydaci

FLOREK
1. Zapozna³ siê z postaci¹ œw. Floriana – patrona stra¿aków
2. Pozna³ ogóln¹ historiê ochrony przeciwpo¿arowej
3. Zebra³ pami¹tki stra¿ackie i zaprezentowa³ je swoim kolegom
4. Przygl¹da³ siê uroczystoœciom z okazji Dnia Stra¿aka
5. Uczestniczy³ w uroczystej akademii zorganizowanej dla stra¿aków

GRUPA: Kandydaci

WOJTEK
1. Zainteresowa³ siê prac¹ stra¿aka
2. Z³o¿y³ wizytê w JR-G PSP albo OSP
3. Zadawa³ pytania z zakresu po¿arnictwa stra¿akowi pe³ni¹cemu s³u¿bê
4. Namalowa³ rysunek, napisa³ krótkie opowiadanie lub zaprezentowa³ krótk¹ rymowankê
przedstawiaj¹c¹ pracê stra¿aka
5. Przeczyta³ lub poprosi³ o przeczytanie ksi¹¿ki „Jak Wojtek zosta³ stra¿akiem?”

GRUPA: Kandydaci

STRA¯AK SAM
1. Ogl¹da³ przebieg zawodów sportowo-po¿arniczych lub æwiczeñ do nich
przygotowuj¹cych
2. Potrafi rozwin¹æ w¹¿ po¿arniczy W-25 i W-52
3. Wie, jak wygl¹da pr¹downica i do czego s³u¿y
4. Potrafi za³o¿yæ he³m MDP wraz z pasem i toporkiem
5. Pomaga³ przy konserwacji drobnego sprzêtu po¿arniczego

GRUPA: Kandydaci

¯AREK
1. Zna ogólne warunki powstawania po¿aru
2. Nazywa podstawowy sprzêt gaœniczy bêd¹cy na wyposa¿eniu stra¿y
3. Wie, w jaki sposób zabezpieczyæ ognisko oraz jak je zagasiæ
4. Wymyœli³ has³a i ostrze¿enia o tematyce przeciwpo¿arowej

GRUPA: ISKIERKI

£¥CZNIK ZWIADOWCA
Wiedza:
1. Zna sposoby ³¹cznoœci wykorzystywane w czasie dzia³añ ratowniczo-gaœniczych przez
OSP i PSP.
2. Wie co oznaczaj¹ skróty OSP, JOT, MDP, Z OSP RP, GCR, PSP, JRG, CPR, KSRG,
WSKR.
3. Zna sposoby i urz¹dzenia s³u¿¹ce do alarmowania stra¿y po¿arnych i mieszkañców
o gro¿¹cym niebezpieczeñstwie.
4. Zna rodzaje materia³ów palnych i niepalnych wystêpuj¹cych w ró¿nego rodzaju
budynkach (mieszkalnych, biurowych, szkolnych itp.).
Umiejêtnoœci:
1. Umie powiadomiæ w prawid³owy sposób odpowiednie s³u¿by ratownicze o zaistnia³ym
zagro¿eniu.
2. Umie zastosowaæ i pokazaæ znaki gestowe stosowane w czasie akcji ratowniczogaœniczych przez stra¿e po¿arne. Umie nawi¹zaæ ³¹cznoœæ przy pomocy radiotelefonu.
3. Umie przekazywaæ rozkazy lub polecenia szybko i prawid³owo osobom, do których s¹
skierowane.
4. Umie prawid³owo zachowaæ siê w przypadku zauwa¿enia zagro¿enia po¿arowego.

GRUPA: ISKIERKI

ZNAWCA ZASAD PRZECIWPO¯AROWYCH
Wiedza:
1. Wie, jakie s¹ najwa¿niejsze przyczyny powstawania po¿arów, wie co sprzyja
rozprzestrzenianiu siê po¿arów, zna zagro¿enia ekologiczne.
2. Wie, jakie zasady przeciwpo¿arowe obowi¹zuj¹ na terenach leœnych
i w gospodarstwach rolnych.
3. Wie, jaki sprzêt podrêczny powinien siê znajdowaæ w gospodarstwach rolnych, szkole
i w budynkach mieszkalnych.
4. Wie, jak prawid³owo u¿ytkowaæ urz¹dzenia elektryczne, grzewcze i gazowe.
Umiejêtnoœci:
1. Umie wskazaæ miejsca szczególnego zagro¿enia po¿arowego na terenie swojej
miejscowoœci lub miejsca pobytu.
2. Umie prawid³owo wybraæ i przygotowaæ miejsce na rozpalenie ogniska.
3. Umie pos³ugiwaæ siê sprzêtem gaœniczym znajduj¹cym siê w gospodarstwie rolnym
i szkole.
4. Umie wskazaæ miejsca i sytuacje, w których sprawcami po¿aru mog¹ byæ dzieci.

GRUPA: ISKIERKI

POMOCNIK STRA¯AKA
Wiedza:
1. Zna oznakowanie funkcyjnych w OSP i MDP oraz stopnie funkcjonariuszy PSP.
2. Wie, co wchodzi w sk³ad i do czego s³u¿y uzbrojenie osobiste stra¿aka.
3. Wie, jakie czynnoœci wykonuj¹ stra¿acy OSP po og³oszeniu alarmu.
4. Wie, jaki sprzêt znajduje siê na wyposa¿eniu miejscowej OSP i do czego s³u¿y.
Umiejêtnoœci:
1. Umie prawid³owo za³o¿yæ uzbrojenie osobiste stra¿aka.
2. Umie prawid³owo sprawiaæ wê¿e i armaturê po¿arnicz¹.
3. Umie pomóc w konserwacji sprzêtu po¿arniczego i prawid³owym u³o¿eniu sprzêtu
w magazynie i na samochodzie bojowym.
4. Bra³ udzia³ w æwiczeniach i zawodach sportowo-po¿arniczych dla MDP.
5. Umie wykonaæ podstawowe elementy musztry.

GRUPA: ISKIERKI

SPECJALISTA PODRÊCZNEGO SPRZÊTU GAŒNICZEGO
Wiedza:
1. Wie, jaki sprzêt zaliczamy do podrêcznego sprzêtu gaœniczego.
2. Wie, do czego s³u¿¹ poszczególne rodzaje podrêcznego sprzêtu gaœniczego.
3. Wie, jaki sprzêt gaœniczy powinien znajdowaæ siê w gospodarstwie rolnym.
4. Wie, jak obs³ugiwaæ podrêczny sprzêt gaœniczy.
Umiejêtnoœci:
1. Umie zastosowaæ w razie potrzeby podrêczny sprzêt gaœniczy.
2. Umie wskazaæ miejsca pobierania wody do celów gaœniczych w swojej miejscowoœci
lub miejscu pobytu.
3. Umie odró¿niæ rodzaje gaœnic i wskazaæ do gaszenia jakich rodzajów po¿arów s³u¿¹.
4. Umie odró¿niæ sprzêt s³u¿¹cy do gaszenia urz¹dzeñ elektrycznych pod napiêciem.

GRUPA: P£OMYKI

RATOWNIK
Wiedza:
1. Zna adres i telefon pogotowia ratunkowego, lekarza rejonowego, najbli¿szego szpitala,
potrafi wezwaæ lekarza do wypadku i przekazaæ dyspozytorowi potrzebne informacje.
2. Zna zawartoœæ apteczki oraz przydatnoœæ znajduj¹cych siê w niej œrodków, wie gdzie
Jest ona przechowywana w remizie, samochodzie po¿arniczym i w szkole.
3. Zna przyczyny i rodzaje oparzeñ I, II i III stopnia.
4. Zna sposoby ratowania i udzielania pierwszej pomocy osobom, które zemdla³y, uleg³y
zatruciu czadem, pora¿eniu pr¹dem lub piorunem.
5. Zna sposoby ratowania dzieci chorych z po¿aru (wie, gdzie nale¿y ich szukaæ) oraz jak
ratuje siê z po¿aru zwierzêta domowe i ptactwo.
Umiejêtnoœci:
1. Umie przeprowadziæ resuscytacjê, potrafi j¹ wykonaæ na fantomie.
2. Umie udzieliæ pierwszej pomocy w przypadku powstania rany, z³amania koñczyny,
krwotoku oraz zwichniêcia; potrafi zorganizowaæ opiekê nad chorym do czasu przybycia
lekarza.
3. Umie udzieliæ pomocy przy oparzeniach, zastosowaæ pozycjê boczn¹ ustalon¹.
4. Umie zmierzyæ puls u osoby poszkodowanej w ró¿nych miejscach cia³a.
5. Umie zastosowaæ kilka sposobów przenoszenia osób poszkodowanych (bez pomocy
noszy i na noszach).

GRUPA: P£OMYKI

ORGANIZATOR PRACY SPORTOWEJ
Wiedza:
1. Zna regulaminy zawodów sportowo-po¿arniczych dla m³odzie¿y (regulamin krajowy
i CTIF), wie, jakie wystêpuj¹ dyscypliny, potrafi te dyscypliny omówiæ.
2. Zna przynajmniej 3 gry ruchowe i potrafi je przeprowadziæ podczas zbiórki dru¿yny.
3. Zna kilka popularnych gier sportowych – zabaw zespo³owych i indywidualnych, które
mo¿na wykorzystaæ w czasie zbiórek dru¿yny.
4. Zna zasady bezpieczeñstwa, które obowi¹zuj¹ w czasie zbiórek dru¿yny i w czasie gier
ruchowych oraz æwiczeñ ze sprzêtem po¿arniczym.
Umiejêtnoœci:
1. Zorganizowa³ dla cz³onków swojej dru¿yny bieg patrolowy z konkurencjami przydatnymi
w pracy stra¿aka (bieg po równowa¿ni, wchodzenie po drabinie, przeskok przez rów,
próby orientacji, itp..).
2. Potrafi pos³ugiwaæ siê map¹, okreœliæ kierunki stron œwiata za pomoc¹ przedmiotów
terenowych i busoli.
3. Umie naszkicowaæ plan sytuacyjny miejsca, w którym siê znajduje lub plan dzia³añ
gaœniczych w terenie.
4. Pomaga³ w zaplanowaniu i przygotowaniu wycieczki dla ca³ej dru¿yny (rowerowej,
pieszej lub biwaku).
5. Umie planowaæ pracê w dru¿ynie i w sekcji zgodnie z planem pracy dru¿yny
i regulaminem MDP.

GRUPA: P£OMYKI

PRZODOWNIK WYSZKOLENIA PO¯ARNICZEGO
Wiedza:
1. Zna oznakowanie funkcyjnych w OSP i Zwi¹zku, regulamin MDP i stopnie
funkcjonariuszy PSP.
2. Wie, co wchodzi w sk³ad i do czego s³u¿y uzbrojenie osobiste stra¿aka.
3. Wie, jakie czynnoœci wykonuj¹ stra¿acy OSP po og³oszeniu alarmu.
4. Wie, jaki sprzêt znajduje siê na wyposa¿eniu miejscowej OSP i do czego s³u¿y.
5. Zna zasady prowadzenia dzia³añ ratowniczych w natarciu, obronie i os³onie.
Umiejêtnoœci:
1. Umie prawid³owo za³o¿yæ uzbrojenie osobiste stra¿aka.
2. Umie prawid³owo sprawiaæ wê¿e i armaturê po¿arnicz¹.
3. Umie pomóc w konserwacji sprzêtu po¿arniczego,
w prawid³owym u³o¿eniu sprzêtu w magazynie i na samochodzie bojowym.
4. Bra³ udzia³ w æwiczeniach i zawodach sportowo po¿arniczych dla MDP.
5. Umie wymieniæ i omówiæ rodzaje œrodków gaœniczych wykorzystywanych do gaszenia
po¿arów.

GRUPA: P£OMYKI

ORGANIZATOR PRACY PREWENCYJNEJ
Wiedza:
1. Potrafi omówiæ skutki po¿arów oraz ich wp³yw na gospodarkê kraju.
2. Zna przepisy przeciwpo¿arowe obowi¹zuj¹ce w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
na terenach leœnych i w szkole.
3. Potrafi wymieniæ oraz omówiæ przyczyny powstawania po¿arów wywo³anych przez
dzieci i skutki tych po¿arów.
Umiejêtnoœci:
1. Umie pos³ugiwaæ siê i wykorzystywaæ w pracy z dru¿yn¹ nowoczesne œrodki
audiowizualne, np.: komputer, prezentacjê multimedialn¹, film.
2. Wykona³ jedn¹ z nastêpuj¹cych prac popularyzuj¹cych spo³eczn¹ dzia³alnoœæ stra¿aka
i zagadnienia ochrony przeciwpo¿arowej w swojej miejscowoœci: gazetkê œcienn¹,
plakat, has³o, wywieszkê, ostrze¿enie itp..
3. Bra³ udzia³ w turnieju wiedzy po¿arniczej i konkursach plastycznych organizowanych
przez Zwi¹zek OSP RP i PSP.
4. Przygotowa³ wraz z dru¿yn¹ wizytê m³odszych dzieci w remizie OSP.
5. Bra³ udzia³ w przygotowaniu i przeprowadzeniu eliminacji œrodowiskowych OTWP
w szkole lub w MDP.
6. Przygotowa³ plan zbiórki dru¿yny na temat zapobiegania po¿arom i pomaga³ w jej
przeprowadzeniu.
7. Wykona³ przynajmniej dwie prace graficzne ostrzegaj¹ce przed skutkami lekcewa¿enia
obowi¹zuj¹cych zasad bezpieczeñstwa po¿arowego.

GRUPA: OGNIKI

STRA¯AK TECHNIK
Wiedza:
1. Zna rodzaje pr¹downic wodnych i pianowych oraz ich budowê i zastosowanie.
2. Zna zasady zajmowania stanowiska w przypadku natarcia, obrony i os³ony.
3. Zna wady i zalety powszechnie stosowanych œrodków gaœniczych (wody, piany, Co2,
proszków gaœniczych).
4. Wie, jakich materia³ów i urz¹dzeñ nie mo¿na gasiæ wod¹.
5. Wie, na czym polegaj¹ ró¿ne rodzaje zaopatrzenia wodnego, umie je opisaæ.
6. Wie, do czego s³u¿¹ i jak zastosowaæ: zbieracz, zasysacz liniowy, wysysacz – injektor,
turbopompa, lanca gaœnicza.
Umiejêtnoœci:
1. Wzi¹³ udzia³ w æwiczeniach sekcji bojowej w charakterze pomocnika roty i wykaza³ siê
umiejêtnoœci¹ pomagania pr¹downikowi w operowaniu ró¿nymi pr¹dami wody lub piany.
2. Umie zastosowaæ ró¿ne rodzaje pr¹dów gaœniczych wodnych i pianowych w natarciu
na ognisko po¿aru.
3. Umie prawid³owo budowaæ linie wê¿owe g³ówne, gaœnicze, zasilaj¹ce i ssawne.
4. Umie zebraæ wiadomoœci o stanie zaopatrzenia miejscowoœci w wodê, ustaliæ
najdogodniejsze miejsce na ustawienie motopompy oraz wskazaæ rozmieszczenie
hydrantów.
5. Umie opisaæ i przedstawiæ zastosowanie ró¿nych pomp po¿arniczych: autopomp,
motopomp, pomp p³ywaj¹cych i szlamowych.
6. Umie opisaæ strukturê jednostek wystêpuj¹cych w dzia³aniach bojowych: rota, zastêp,
sekcja, pluton w zale¿noœci od obsady samochodu bojowego.

GRUPA: OGNIKI

STRA¯AK MECHANIK
Wiedza:
1. Zna zasady dzia³ania, budowy i obs³ugi motopompy.
2. Zna rodzaje wê¿y po¿arniczych, ich przeznaczenie i sposoby konserwacji.
3. Zna wyposa¿enie wê¿y t³ocznych i ssawnych oraz sprzêt do ich obs³ugi.
4. Potrafi wymieniæ œrodki transportowe u¿ywane przez stra¿e po¿arne.
5. Zna rodzaje drabin u¿ywanych w po¿arnictwie i ich zastosowanie.
Umiejêtnoœci:
1. Przygotowa³ i przeprowadzi³ na zbiórce zajêcia na temat „Rozwój techniki
w po¿arnictwie”.
2. Umie prawid³owo przygotowaæ do pracy ró¿nego rodzaju pompy po¿arnicze.
3. Umie opisaæ zasadê dzia³ania pompy po¿arniczej w czasie ssania i t³oczenia wody.
4. Umie pod nadzorem uruchomiæ autopompê w samochodzie po¿arniczym, umie
wskazaæ w³aœciwe nasady w samochodzie bêd¹cym na wyposa¿eniu OSP.
5. Umie pos³ugiwaæ siê i rozró¿nia numery operacyjne stosowane w ³¹cznoœci radiowej
MSWiA.
6. Umie nawi¹zaæ ³¹cznoœæ ze stanowiskiem kierowania za pomoc¹ radiotelefonu
samochodowego i nasobnego.
7. Pomaga³ w konserwacji sprzêtu po¿arniczego w swojej stra¿y.

GRUPA: OGNIKI

STRA¯AK ANIMATOR
Wiedza:
1. Zna zasady zabezpieczenia przeciwpo¿arowego spotkañ i zajêæ œwietlicowych z
udzia³em du¿ej iloœci uczestników.
2. Zna i potrafi przedstawiæ na zbiórce przynajmniej dwa wiersze, skecze, piosenki
lub inne utwory o tematyce zwi¹zanej z prac¹ stra¿aka i popularyzowaniem ochrony
przeciwpo¿arowej.
3. Zna zasady prawid³owego przygotowania zbiórek szkoleniowych dla MDP.
4. Wie, jak w bezpieczny sposób przygotowaæ i przeprowadziæ zajêcia terenowe dla sekcji
dru¿yny.
5. Wie, jak przebiega proces planowania pracy rocznej w sekcji i dru¿ynie.
6. Zna zasady funkcjonowania dru¿yny, zale¿noœci s³u¿bowe, schemat organizacyjny
i regulamin dzia³alnoœci dru¿yny.
7. Zna historiê swojej miejscowoœci i OSP.
Umiejêtnoœci:
1. Przygotowa³ samodzielnie i przeprowadzi³ dyskusjê na temat przynajmniej 2 artyku³ów
ze „Stra¿aka”, „Przegl¹du Po¿arniczego” lub w inny sposób przeprowadzi³ akcjê
popularyzuj¹c¹ czytelnictwo tych pism.
2. Pomaga³ w prowadzeniu kroniki OSP lub dru¿yny, organizowaniu k¹cika dotycz¹cego
historii swojej stra¿y i dru¿yny, przygotowaniu spotkania z cz³onkami OSP.
3. Przeprowadzi³ na zbiórce, w szkole, na spotkaniu zabawê, zgaduj-zgadulê lub quiz
o tematyce po¿arniczej.
4. Bra³ udzia³ w opracowywaniu planu pracy dru¿yny.
5. Pomaga³ w przygotowaniu m³odszych grup dzieci do OTWP.
6. Wspólnie z dru¿yn¹ rozpropagowa³ i przeprowadzi³ w przedszkolu lub w szkole konkurs
Plastyczny o tematyce po¿arniczej.

GRUPA: OGNIKI

STRA¯AK OPIEKUN
Wiedza:
1. Potrafi zorganizowaæ dla maluchów przynajmniej dwie zabawy lub gry o tematyce
stra¿ackiej.
2. Zna i potrafi opowiedzieæ przynajmniej trzy gawêdy lub opowiadania dla dzieci
o tematyce po¿arniczej.
3. Zna podstawowe zasady opiekowania siê dzieæmi i pomaga³ zajmowaæ siê maluchami
podczas wycieczki, biwaku itp.
Umiejêtnoœci:
1. Zorganizowa³ wycieczkê dla dzieci do remizy w „Dniach Ochrony Przeciwpo¿arowej” lub
z innej okazji i zapozna³ ich np. z uzbrojeniem osobistym stra¿aka.
2. Pomaga³ przy budowie lub konserwacji urz¹dzeñ znajduj¹cych siê na placu gier
i zabaw, toru saneczkowego, lodowiska w swojej miejscowoœci.
3. Zorganizowa³ zajêcia dla dzieci w czasie pozalekcyjnym w remizie lub szkole, ucz¹c je
aktywnego i po¿ytecznego spêdzania wolnego czasu.
4. Zorganizowa³ rozgrywki sportowe np. z okazji dnia dziecka lub œwiêta stra¿aka w swojej
miejscowoœci.
5. Przygotowa³ ciekawe zajêcia dla dru¿yny na temat komputerów, korzystania z Internetu
itp.
6. W porozumieniu z wychowawc¹ przedszkola lub szko³y przeprowadzi³ z dzieæmi
Zabawê - pogadankê o ostro¿nym obchodzeniu siê z ogniem i skutkami po¿arów.
7. Zapozna³ dzieci z m³odszych grup z umundurowaniem, odznaczeniami, symbolami
specjalnoœci oraz omówi³ prace i obowi¹zki cz³onka MDP OSP (w formie zabawy).
8. Przedstawi³ wraz z dru¿yn¹ dzieciom w formie teatralnej lub innej zasady bezpiecznego
poruszania siê po drogach lub udzielania pierwszej pomocy.
9. Potrafi przygotowaæ dru¿ynê do udzia³u w uroczystoœciach stra¿ackich.

