Kierunek Prawno-Policyjny
W

proponowanych

profilach

Liceum

Ogólnokształcącego prowadzone będą zajęcia
w

ramach

kierunku

„Prawno–Policyjnego”,

w

którym uczniowie realizują podstawę programową
kształcenia ogólnego

oraz

dodatkowe zajęcia

profilowe:


Wiedzę o Policji,



Podstawy prawa,



Szkolenia strzeleckie,



Samoobronę,



I pomoc.

Uczniowie
w

wybierający

zajęciach

kierunek

praktycznych

„Prawno–Policyjny”
z

mają

możliwość

uczestniczenia

funkcjonariuszami

oraz

w obozie szkoleniowym w Kiekrzu.

Corocznie w Zespole Szkół

odbywa się konkurs

organizowany we współpracy z Komendą Powiatową
Policji w Rawiczu „Możesz zostać komendantem”,
którego zwycięzca musi przejść test sprawnościowy
odpowiadający testowi do policji oraz zmierzyć się
z częścią teoretyczną konkursu, żeby przez jeden
dzień

móc

piastować

fotel

Komendanta

Policji

Powiatowej w Rawiczu. Do udziału w konkursie zgłaszają
się zawsze uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu, jednak to uczniowie
naszego Liceum realizujący kierunek Prawno-Policyjny corocznie są bezkonkurencyjni
i z powodzeniem zdobywają ten zaszczytny tytuł.

Poza tym nasi uczniowie odnoszą sukcesy podczas współzawodnictwa w Turnieju Klas
Policyjnych Województwa Wielkopolskiego im. asp. Jana Kubiaka w Jarocinie, Turnieju Klas
Policyjnych w Pile oraz Otwartym Turnieju Klas Mundurowych w Szczypiornie.

Drużyna w składzie: Daniel Ptak, Kewin Leśniewski oraz Patryk Rakowski wywalczyła II
miejsce w kategorii zespołowej, pokonując 16 szkół z całego województwa wielkopolskiego
w I Turnieju Klas Policyjnych Województwa Wielkopolskiego im. asp. Jana Kubiaka w
Jarocinie w 2014.
Niewątpliwą atrakcją dla uczniów kierunku Prawno-Policyjnego jest udział w „Ogólnopolskiej
Olimpiadzie

Policyjnej” organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Dla uczniów wiążących swoją przyszłość ze służbami mundurowanymi jest to ważne
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wydarzenie, gdyż nagrodą dla finalistów Olimpiady jest indeks Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie.
W 2011 roku uczeń naszej szkoły Bartosz Góral zajął 4. miejsce i otrzymał upragniony
indeks. GRATULUJEMY! W roku szkolnym 2017/2018 o indeks powalczy dwoje uczniów
z klasy III liceum: Marta Wiśniewska oraz
Kacper Pląskowski.

Wśród uczniów naszej szkoły panuje również „moda na życie bez uzależnień” w ramach
udziału w programie Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.
Jeśli podobnie jak nasi uczniowie wiążesz swoją przyszłość z pracą w szeregach służb
mundurowych i chcesz zabrać głos w profilaktyce uzależnień - złóż podanie do nas już
dziś!
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