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CHCESZ ZOSTAĆ POLICJANTEM? NIE WIESZ JAK WYGLĄDA
REKRUTACJA DO POLICJI? WAHASZ SIĘ JAKĄ SZKOŁĘ
ŚREDNIĄ WYBRAĆ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - ODPOWIEMY
NA TWOJE PYTANIA
Myślałeś kiedykolwiek o pracy w Policji, ale nie wiesz jeszcze czy to jest dla Ciebie? Czy
poradziłbyś sobie w formacji mundurowej? Zarys i poznanie takich możliwości dają szkoły
mundurowe, a dokładniej klasy policyjne. Jeśli skończyłeś szkołę średnią lub masz wykształcenie
wyższe i uważasz, że służba w niebieskim mundurze jest dla Ciebie złóż dokumenty i przygotuj
się do procesu rekrutacji - skontaktuj się z nami, podpowiemy Ci jak to zrobić!
Wznowiliśmy procedurę postępowania kwaliﬁkacyjnego do służby w Policji z jednoczesnym zachowaniem reżimu
sanitarnego wobec występujących zakażeń wirusem SARS -Co-V2. Dokumenty można składać już osobiście w
jednostkach Policji. Znajdź najbliższą jednostkę i tam złóż odpowiednie dokumenty. Czekamy na Ciebie w
Komendzie Powiatowej Policji w Łasku na ul. 9 maja 32/36. Jeśli masz pytania, zadzwoń do Zespołu Kadr,
który wyjaśni zasady rekrutacji (tel. 47 845 40). Kandydaci, którzy składają dokumenty zobowiązani są być
zaopatrzeni w środki ochronne w postaci rękawiczek i maseczki zakrywającej usta i nos, a także swojego środka
pisarskiego (długopis lub pióro).
Informacje o REKRUTACJI do Policji:
http://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic/rekrutacja/811,Rekrutacja.html
Wakacje szybko miną, więc może we wrześniu zechcesz rozpocząć naukę w klasie policyjnej? Przedstawiamy
Wam propozycję Zespołu Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie koło Łasku. Trzyletnia szkoła średnia
zapewnia możliwość uzyskania wykształcenia średniego ogólnego oraz świadectwa dojrzałości właśnie w klasie o proﬁlu
policyjnym. Klasa policyjna jest innowacją pedagogiczną realizowaną na bazie programów autorskich z wiedzy o policji,
podstaw ratownictwa przedmedycznego i sztuk walk.
Program nauczania realizowany jest przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Łasku. Ukończenie
liceum umożliwia kontynuowanie nauki lub podjęcie pracy w policji i innych służbach mundurowych (dodatkowe punkty
podczas rekrutacji do Policji).
Patronat nad klasą sprawują:
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Komenda Powiatowa Policji w Łasku
W klasie policyjno-kryminalistycznej szkoła zapewnia:
udział w obozach klas mundurowych i survivalach
poznanie specyﬁki służby w policji
zwiększenie własnej sprawności ﬁzycznej (sporty walki)
przygotowanie do testów merytorycznych w policji
zajęcia pokazowe i instruktażowe oddziałów prewencji policji

udział w zajęciach z wykwaliﬁkowaną kadrą policyjną
naukę i doskonalenie umiejętności strzeleckich (m.in. na strzelnicy)
zajęcia otwarte w laboratorium kryminalistycznym
naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
udział w rozprawach sądowych
Młodzież ma możliwość zamieszkania w szkolnym internacie.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoły:
Strona szkoły: https://zsostrow.wikom.pl/
Informacje o REKRUTACJI do ZSM-T w Ostrowie: https://zsostrow.wikom.pl/strona/rekrutacja
(fot. archiwum ZSM-T oraz KPP Łask)

