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Innowacyjny program nauczania obejmować będzie 
zagadnienia z zakresu:
• organizacji policji,
• elementów prawa wykroczeń i prawa karnego,
• stosowania środków przymusu bezpośredniego,
• podstaw samoobrony przed atakiem,
• Ustawa o Policji,
• ceremoniału policyjnego,
• stopni służbowych i szczebli kariery zawodowej,
• etyki zawodowej funkcjonariuszy i elementów psychologii,
• postępowania kwalifikacyjnego do szkół policyjnych,
• możliwości podjęcia studiów wyższych w WSPoL Szczytno.
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Uczniowie klasy policyjnej w naszej ofercie oprócz przed-
miotów ogólnokształcących przygotowujących do egzami-
nu maturalnego odnajdą również  zajęcia, na których będą 
mogli rozwijać swoje zainteresowania. Są to zajęcia sporto-
we, techniki samoobrony, pierwsza pomoc oraz w ramach  
innowacji pedagogicznej zajęcia specjalistyczne. Zajęcia 
policyjne będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę  
KPP w Górze.
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Interesujesz się policją? 
Chcesz założyć mundur, zgłębić wiedzę i umiejętności 

w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego? 
Wiążesz plany zawodowe z branżą mundurową?

Proponujemy Ci naukę w klasie o profilu policyjnym!

Interesujesz się policją? 
Chcesz założyć mundur, zgłębić wiedzę i umiejętności 

w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego? 
Wiążesz plany zawodowe z branżą mundurową?

Proponujemy Ci naukę w klasie o profilu policyjnym!

Interesujesz się policją? 
Chcesz założyć mundur, zgłębić wiedzę i umiejętności 

w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego? 
Wiążesz plany zawodowe z branżą mundurową?

Proponujemy Ci naukę w klasie o profilu policyjnym!



PROFIL POLICYJNY PROFIL POLICYJNY PROFIL POLICYJNY

Możliwość dalszej edukacji i perspektywa zawodowa:
To propozycja dla wszystkich, którzy marzą o pracy w Policji 
oraz innych służbach mundurowych, takich jak Straż Miejska, 
Służba Więzienna, Służba Celna, Straż Graniczna czy agen-
cje ochrony. Absolwenci mogą także kontynuować naukę na 
kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym, pra-
wem, socjologią, resocjalizacją, zarządzanie kryzysowe, wy-
chowanie fizyczne czy  innych kierunkach humanistycznych. 

Po ukończeniu tej klasy będziesz przygotowany do postę-
powania rekrutacyjnego do pracy w Policji, a także do firm 
i instytucji z sektora ochrony osób i mienia tj. wewnętrzne 
służby ochrony firm i agencje detektywistyczne.

Możliwość dalszej edukacji i perspektywa zawodowa:
To propozycja dla wszystkich, którzy marzą o pracy w Policji 
oraz innych służbach mundurowych, takich jak Straż Miejska, 
Służba Więzienna, Służba Celna, Straż Graniczna czy agen-
cje ochrony. Absolwenci mogą także kontynuować naukę na 
kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym, pra-
wem, socjologią, resocjalizacją, zarządzanie kryzysowe, wy-
chowanie fizyczne czy  innych kierunkach humanistycznych. 

Po ukończeniu tej klasy będziesz przygotowany do postę-
powania rekrutacyjnego do pracy w Policji, a także do firm 
i instytucji z sektora ochrony osób i mienia tj. wewnętrzne 
służby ochrony firm i agencje detektywistyczne.

Możliwość dalszej edukacji i perspektywa zawodowa:
To propozycja dla wszystkich, którzy marzą o pracy w Policji 
oraz innych służbach mundurowych, takich jak Straż Miejska, 
Służba Więzienna, Służba Celna, Straż Graniczna czy agen-
cje ochrony. Absolwenci mogą także kontynuować naukę na 
kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym, pra-
wem, socjologią, resocjalizacją, zarządzanie kryzysowe, wy-
chowanie fizyczne czy  innych kierunkach humanistycznych. 

Po ukończeniu tej klasy będziesz przygotowany do postę-
powania rekrutacyjnego do pracy w Policji, a także do firm 
i instytucji z sektora ochrony osób i mienia tj. wewnętrzne 
służby ochrony firm i agencje detektywistyczne.


