klasa pożarnicza z elementami
ratownictwa medycznego

W tej klasie uzyskasz umiejętności i wiedzę na temat praw
i obowiązków strażaka Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej:
• struktur organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej i systemu
ratowniczo-gaśniczego,
• prawidłowego postępowania w sytuacjach zagrożenia,
• udzielania pomocy w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
• umiejętności współpracy w grupie,
• obsługi sprzętu ratowniczo-gaśniczego ,
• przygotujesz się do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Nauka w tej klasie trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym.
Uczeń realizuje program liceum ogólnokształcącego, wzbogacony
o dodatkowe przedmioty i zajęcia związane z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem medycznym. Przedmioty są realizowane
na podstawie autorskiego programu nauczania i prowadzone przez
pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Górze. Dzięki takiej formule nauczania uczniowie po ukończeniu
szkoły uzyskają nie tylko świadectwo maturalne, ale także wszechstronne przygotowanie sprawnościowe i szeroką wiedzę związaną z pożarnictwem, ratownictwem medycznym, a także wiedzę o problemach
i zagrożeniach współczesnego świata.
Absolwenci mają możliwość zdobycia/ukończenia:
Certyfikatu Pierwszej Pomocy, kursu podstawowego strażaków-ratowników OSP umożliwiającego udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych
w ramach KSRG punktowanego przy naborze do Państwowej Straży
Pożarnej oraz kursu sternika motorowodnego i kursu Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy.

Chcesz pomagać innym, jesteś odważny,
lubisz wyzwania – zostań strażakiem!

Absolwent po pomyślnym ukończeniu kursu będzie ponadto gotowy
do wzięcia udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych we wszystkich jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

droga kariery
KURS PODSTAWOWY
Po zdobyciu średniego wykształcenia uczeń może ubiegać się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Komendzie Straży Pożarnej. Kandydat będzie musiał przejść postępowanie kwalifikacyjne. Wierzymy,
że wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole w zakresie pożarnictwa mogą realnie zwiększyć szanse kandydata na przyjęcie w szeregi
Państwowej Straży Pożarnej. Po przyjęciu do pracy szeregowy strażak
jest kierowany na kurs kwalifikacyjny, który jest rozszerzeniem zagadnień z przedmiotu edukacja pożarnicza. Naszemu absolwentowi
będzie łatwiej zdawać egzaminy na kursie kwalifikacyjnym.
SZKOŁY ASPIRANCKIE

Kryteria rekrutacji:
• wykształcenie średnie,
• egzamin sprawności fizycznej, uczeń klasy strażackiej będzie
systematycznie przygotowywany do tego egzaminu podczas zajęć z przedmiotu sztuki walki, którego program kładzie nacisk
na umiejętności sprawdzane na egzaminie. Egzamin jest konkursem świadectw na podstawie ocen z przedmiotów: fizyki i chemii.
SZKOŁY POŻARNICZE:
1.
2.
3.
4.

Centralna Szkoła Aspirantów PSP w Częstochowie.
Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu.
Studia Pożarnicze – SGSP w Warszawie.

