Zdjęcia z naszych obozów….
…

KOMENDA WOJEWÓDZKA
POLICJI W POZNANIU

KONTAKT

Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu
kontakt z zespołem: tel. 061 84 137 98
osoba koordynująca współpracę ze szkołami:
Anna Czarnecka: tel. kom. 514 355 749

MATERIAŁY DLA KLAS O PROFILU POLICYJNYM

PROGRAM RAMOWY

TRZYDNIOWE WARSZTATY SZKOLENIOWE W KIEKRZU
DLA KLAS DRUGICH – przykład z roku szkolnego 2013 / 2014

Ze względu na brak jednolitości funkcjonowania klas, wynikający ze

DWUDNIOWY TRENING KOMPETENCYJNY W KIEKRZU
DLA KLAS TRZECICH – przykład z roku szkolnego 2014 / 2015

zróżnicowania możliwości placówek, w 2012 roku wprowadzona została,
ze strony Policji, regulacja polegająca na systemowym podejściu do
kształcenia kadetów – Ramowy program pomocy dydaktycznych

w

nauczaniu klas o profilu policyjnym ze szkół, które podpisały Umowy
Partnerskie z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji
w Poznaniu, realizowany przez jednostki Policji, na których terenie
działania znajdują się szkoły oraz przez Komendę Wojewódzką Policji
w Poznaniu, który w skrócie nazywany jest Programem Ramowym.

- forma trzydniowego obozu

- forma dwudniowego obozu

- koszt: 170 zł

- koszt: ok. 90 zł

- główne zadania:

- główne zadania:



uświadomienie różnorodności działań policjantów



umożliwienie praktycznego sprawdzenia się w wykonywaniu zadań
o specyfice policyjnej

W jaki sposób?

Celem była standaryzacja oferty i wymagań, a więc równość szans

Podczas obozu kadeci odbywają szkolenie ogólnorozwojowe i specjalistyczne.

uczniów w procesie edukacji ukierunkowanej na przygotowanie do

Poznają tajniki daktyloskopii i ćwiczą zabezpieczanie śladów. Zdobywają

pełnienia służby w Policji. Program Ramowy określa tematykę

i

podstawową wiedzę na temat użycia środków przymusu bezpośredniego, poznają

częstotliwość zajęć prowadzonych przez policjantów w każdym miesiącu

wybrane chwyty obezwładniające. Przyglądają się pracy robota pirotechnicznego,

podczas pierwszego, drugiego i trzeciego roku nauki w szkole średniej.

obserwują, co dzieje się podczas eksplozji ładunku wybuchowego. Przechodzą



przekazanie informacji na temat postępowania kwalifikacyjnego
dla kandydatów do służby w Policji



przygotowanie do wejścia na rynek pracy

W jaki sposób?
Podczas

obozu

kadeci

biorą

udział

w

symulacji

rozmowy

kwalifikacyjnej, która ma za zadanie pokazać im, na czym polega
postępowanie kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji –
rozmowa przypomina w swej formie jeden z etapów postępowania, jakim
jest wywiad zorganizowany. Podczas warsztatów kadeci biorą udział w

W pierwszej klasie nacisk położony jest na naukę musztry,

profesjonalny trening musztry, sprawdzają się w biegu na orientację w terenie,

zapoznanie z podstawami wiedzy o Policji – młodzież odwiedza lokalną

wykazują się sprytem i spostrzegawczością podczas biegu patrolowego,

jednostkę Policji, dowiaduje się podczas wykładów czym się różni praca

wytrzymałością podczas joggingu, siłą i sprawnością w pokonywaniu toru

piątego roku psychologii oraz psycholog z Komendy Wojewódzkiej

od służby, zapoznaje się ze strukturą formacji, a przede wszystkim z jej

przeszkód, kondycją i odwagą w trakcie nocnego alarmu i pełnienia nocnych wart.

Policji w Poznaniu). Często jest to ich pierwszy kontakt z psychologiem,

tradycją. Ważnym punktem jest zwiedzanie Sali Tradycji w Poznaniu

Dodatkową atrakcję, wzmacniającą współpracę w zespole, stanowi nauka

z którym mogą porozmawiać na wybrany przez siebie temat. Rozmowy

będącej miejscem prezentującym historię Policji oraz uczestnictwo

żeglowania – krótki kurs wraz z rejsem po jeziorze Kierskim. Odbywa się także

odbywają się indywidualnie, w zorganizowanych gabinetach - pokojach.

w uroczystości odbywającej się 14 maja przy pomniku upamiętniającym

pogadanka wraz z pokazem filmu prewencyjnego na temat odpowiedzialności.

Jednym z elementów treningu jest wykład na temat autoprezentacji i

śmierć pomordowanych policjantów II RP w Twerze. W drugiej klasie

Ponadto uczniowie udają się z wizytą do Komisariatu Wodnego, gdzie

szeroko pojętego udziału w rozmowach kwalifikacyjnych, czyli garść

przekazywana jest im wiedza na temat pracy psów policyjnych. Następnie

informacji o tym, jak dobrze przygotować się do takiej rozmowy. Kadeci

odwiedzają Ogniwo Konne, w którym obserwują cotygodniowy trening koni

przechodzą również test sprawności fizycznej pod nadzorem policjantów

policyjnych – skoki przez przeszkody, również płonące, przyzwyczajanie do huku,

z Zespołu Szkolenia Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu.

dymu, agresywnych zachowań tłumu.

Ważnym punktem treningu są zajęcia integracyjne, które odbywają się

wiedza na temat organizacji zostaje fachowo pogłębiona oraz
wprowadzane

są

dodatkowe

elementy

pozwalające

rozwinąć

przedmiotowe zainteresowania. W szkołach odbywają się wówczas
spotkania z policjantami, którzy relacjonują zdarzenia ze służby,
opowiadając jak sobie radzili, co okazało się ważne, co trudne, na co
warto zwrócić uwagę podczas przygotowań do tego zawodu.
Najważniejszym wydarzeniem w trakcie drugiego roku nauki są
warsztaty w Kiekrzu. Natomiast kadeci - maturzyści, którzy jeszcze w
dużym stopniu czują się nastolatkami, są konfrontowani z poważnym

indywidualnych rozmowach z psychologami (są to studenci czwartego i

Ważnymi elementami w warsztatach są momenty wzmacniające integrację –

wieczorem. Dzięki treningowi kompetencyjnemu kadeci dostrzegają

przed przyjazdem na obóz klasy otrzymują zadanie przygotowania prezentacji

obszary psychologiczne, w które dotychczas nie mieli wglądu, dowiadują

polegającej na wspólnym wykonaniu układu choreograficznego lub piosenki.

się o mnogości wyborów, jakie jeszcze przed nimi stoją i zyskują

Podczas pobytu grupy wzajemnie prezentują przed sobą przygotowane występy,
a następnie razem bawią się na dyskotece i przy ognisku, poza tym wspólnie jedzą
posiłki, co także sprzyja zapoznaniu się, a nawet zawarciu współpracy

podejściem do służby. Pojawia się dyskusja na temat zawodu jako

międzyszkolnej. Warsztaty w Kiekrzu zaskakują uczniów dużym tempem

powołania. Szkolenie obejmuje również ćwiczenia z udzielania pierwszej

i różnorodnością zajęć. Dzięki nim kadeci dowiadują się, że w służbie przydatne

pomocy, które przybierają w pełni profesjonalną formę.

mogą się okazać talenty i umiejętności, których nikt nie kojarzy jako części pracy
policjanta, dlatego zachęcają nie tylko do ćwiczenia w zakresie typowych zadań
służbowych, ale także do wszechstronnego rozwoju. Każdego roku szkolnego
odbywają się dwie edycje tego obozu, jedna jesienią, druga wiosną.

ukierunkowanie w tym zakresie.

