


W 2012 roku Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie został 

objęty patronatem WOPR. Od tamtej 

pory dzięki tej współpracy zostało 

wyszkolonych 30 ratowników oraz 

około 2000 osób, zostało 

przeszkolonych dzięki cyklicznym 

szkoleniom organizowanym przez 

ZSP w Chojnie.



Uczniowie pod opieką Pana Marka Łągiewczyka, nauczyciela 

wychowania fizycznego oraz opiekuna młodzieżowej grupy 

WOPR, bierze udział w wielu inicjatywach mających na celu 

rozpowszechnianie zasad pierwszej pomocy oraz zachowania 

w sytuacji zagrożenia życia.



W 2014 roku przy ZSP została utworzona Młodzieżowa 

Grupa WOPR, która od trzech lat prężnie działa 

i propaguje zasady bezpiecznego zachowywania się na 

kąpieliskach oraz szkoli innych w podstawach udzielania 

pierwszej pomocy. W ramach akcji „Błękitny Patrol” 

Młodzieżowa Grupa przeprowadziła serie szkoleń na 

terenie gminy Chojna oraz jej okolic. Szkoleniem zostali 

objęci uczniowie gimnazjów oraz podstawówek między 

innymi w Chojnie czy Trzcińsku Zdroju. 



Uczniowie pomagają również w zabezpieczaniu 

cyklicznych imprez organizowanych na terenie 

gminy, m.in. Dni Chojny, Bieg ulicami Chojny, 

Zimowa Olimpiada Przedszkolaka, Dzień Rowerów 

przy Podstawówce im. Kornela Makuszyńskiego 

w Chojnie, Piknik rodzinny dla Lotników czy 

w ramach corocznej akcji WOŚP w Chojeńskim 

Ratuszu organizuje pokazy pierwszej pomocy. 



Uczniowie naszej szkoły biorą również udział 

w corocznym kursie szkoleniowym, organizowanym 

przez Zachodniopomorski WOPR, na przełomie czerwca 

i lipca. Zdobywają tam kolejne stopnie ratownicze po 

czym stają się pełnoprawnymi ratownikami z wszelkimi 

prawami do wykonywania tego zawodowo na 

kąpieliskach i basenach w całym kraju. 



Grupa WOPR osiąga też wiele sukcesów w równych konkursach 

tematycznych m.in.: 2 oraz 3 miejsce w Powiatowych 

Mistrzostwach Pierwszej Pomocy; 1 miejsce w wojewódzkim 

konkursie „Zielona Energia”, w którym startowało 25 szkół 

z całego województwa.  W zeszłym roku uczennica naszej szkoły 

otrzymała Nagrodę Starosty Gryfińskiego za uratowanie życia 

tonącemu na kąpielisku w miejscowości Moryń.



W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

organizowane jest również wiele projektów 

z ramienia Stowarzyszenia Douzelage oraz 

Erasmus+, w ramach których młodzież z krajów 

partnerskich bierze udział w różnego rodzaju 

spotkaniach. Młodzieżowa Grupa WOPR w 

ramach cyklicznych szkoleń prowadzi je również 

dla uczniów z innych krajów i uczy podstaw 

ratowania ludzkiego życia. 



Co roku w samym ZSP są organizowane 

szkolenia dla nauczycieli, uczniów klas 

pierwszych czy też uczniów mieszkających 

w internacie, w podstawach udzielania 

pierwszej pomocy. 



https://drive.google.com/file/d/0B4BNrb6VWNs0MnlnTFN4al9jRXc/view






