Umowa partnerska z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu
W dniu 4.02.2009r. podpisana została umowa partnerska pomiędzy Komendą Wojewódzką
Policji w Poznaniu a Zespołem Szkół. Umowa dotyczy współpracy i opieki merytorycznej
Komend: Wojewódzkiej i Powiatowej Policji nad klasami licealnymi o kierunku prawnopolicyjnym.

Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Kierunek prawno-policyjny
W ramach kierunku prawno–policyjnego uczniowie realizują podstawę programową
kształcenia ogólnego oraz dodatkowe zajęcia profilowe:
- Wiedza o Policji,
- Podstawy prawa,
- Szkolenie strzeleckie,
- Samoobrona.
Uczniowie wybierający kierunek prawno–policyjny mają możliwość uczestniczenia
w zajęciach teoretycznych i praktycznych z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej
w Rawiczu, podczas których mogą poznać historię oraz strukturę organizacyjną Policji czy
tajniki służby. Również ważne są zajęcia z przepisów prawa. Oprócz tego odbywają się
zajęcia z musztry oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Zajęcia w Komendzie Powiatowej Policji
w Rawiczu.

Zajęcia z musztry

Zajęcia z technikiem kryminalistyki

Zajęcia na strzelnicy

Ponadto corocznie uczniowie klasy II uczestniczą w obozie szkoleniowym w Kiekrzu.

Zajęcia z żeglarstwa

Zajęcia z Komisariatem Wodnym

Zapoznanie z pracą robota pirotechnicznego

Zajęcia w Ogniwie Konnym

Dla uczniów klas trzecich organizowany jest trening kompetencyjny, czyli przygotowanie
kadetów do rozmowy kwalifikacyjnej, a także zajęcia sprawnościowe.

Zajęcia sprawnościowe z funkcjonariuszem Policji

Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej

Zajęcia z kajdankowania

Uczniowie tego kierunku angażowani są w Wolontariat oraz różnego rodzaju akcje
profilaktyczne. Największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy na przystanek PaT.

X Ogólnopolska akcja profilaktyczna- PaT- Warszawa

Akcja profilaktyczna w Rawiczu

Swoją wiedzę i umiejętności przyszli funkcjonariusze mogą sprawdzić poprzez uczestnictwo
w olimpiadzie oraz konkursach i turniejach tematycznych.

„Ogólnopolska Olimpiada Policyjna”
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 wydarzenie,
gdyż nagrodą dla finalistów Olimpiady jest indeks Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Szkolny etap Olimpiady Policyjnej

Finalista Olimpiady Policyjnej w Szczytnie

„ Możesz zostać Komendantem”
Corocznie w Zespole Szkół odbywa się konkurs organizowany we współpracy z Komendą
Powiatową Policji w Rawiczu „Możesz zostać komendantem”, którego zwycięzca musi
przejść tor sprawnościowy odpowiadający temu, który pokonują kandydaci 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 nasi uczniowie zajmują
I miejsce.

Tor sprawnościowy

Nagroda główna konkursu- dzień w roli Komendanta

Od roku szkolnego 2013/2014 nasi mundurowi sprawdzają swoje umiejętności podczas
Turnieju Klas Policyjnych Województwa Wielkopolskiego im. asp. Jana Kubiaka
organizowanego w Jarocinie, zajmując czołowe miejsca.

rok 2014/2015
III miejsce drużynowo

rok 2013/2014
II miejsce drużynowo, II indywidualnie

