
PATROLE SZKOLNE – PRACA NA RZECZ 
BEZPIECZNEJ ŚRODY

ZAŁOŻENIA INICJATYWY   PATROLI SZKOLNYCH  

Inicjatywa patroli szkolnych ma służyć poszerzeniu zajęć zawodowych słuchaczy 
klasy „policyjnej”. Ma ugruntować prawidłową postawę moralną oraz zakorzenić 
wysoką kulturę osobistą niezbędną w przyszłej pracy. Działanie podczas  patrolu 
szkolnego  jest  związane wyłącznie  z obserwacją otoczenia  i  ujawnienia  szeroko 
pojętych  niepokojących  zjawisk.  Mają  to  być  zjawiska  zagrożenia  pojmowane 
ogólnie  w  ocenie  słuchacza.  Po  sporządzeniu  Raportu  z  patrolu  szkolnego 
ujawnione  zjawiska  zagrożenia  będą  weryfikowane  przez  funkcjonariusza 
Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. pod kątem dalszego wykorzystania 
służbowego. Ze względów bezpieczeństwa zakazuje się podejmowania interwencji 
przez słuchaczy uczestniczących w patrolu szkolnym.

CELE INICJATYWY

• Działanie młodzieży na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Środzie Wlkp.

• Kształtowanie w młodzieży prawidłowej postawy moralnej i obywatelskiej.

• „Praktyka zawodu” policjanta/strażnika miejskiego/ochroniarza.



REGULAMIN PATROLI SZKOLNYCH

1. Działanie podczas patrolu szkolnego jest związane wyłącznie z obserwacją 
otoczenia i ujawnianiem szeroko pojętych niepokojących zjawisk.

2. Grafik Patroli szkolnych sporządza nauczyciel, z odpowiednim wyprzedzeniem 
informując KPP w Środzie Wlkp.

3. W jednym patrolu może wziąć udział 2-3 uczniów.
4. Patrol obowiązuje jednakowe umundurowanie.
5. Ponadto, każdy uczeń klasy „POLICYJNEJ”

5.1. MA PRAWO:
5.1.1. Wybrać dogodny dla siebie termin pełnienia patrolu.
5.1.2. Samodzielnie decydować o liczbie patroli w miesiącu.
5.1.3. Nosić strój patrolu szkolnego.

5.2. MA OBOWIĄZEK:
5.2.1. Przystąpić do patrolu jeden raz w miesiącu (patrol trwa 2 godziny 

lekcyjne).
5.2.2. Przed przystąpieniem do patrolu kadet musi przejść odprawę do Patrolu 

szkolnego w KPP Środa Wlkp. przeprowadzoną przez funkcjonariusza 
policji, który ustala trasę i wyznacza dowódcę patrolu.

5.2.3. Dowódcą patrolu może zostać uczeń, który posiada minimum stopień 
nadkadeta.

5.2.4. W trakcie wykonywania patrolu prowadzić Notes patrolu, którego 
ustalenia muszą pokrywać się z Raportu patrolu szkolnego.

5.2.5. Po zakończeniu Patrolu szkolnego dowódca patrolu szkolnego jest 
zobowiązany napisać Raport z patrolu szkolnego i pozostawić go w 
KPP Środa Wlkp. gdzie też patrol zostaje zakończony.

5.2.6. Używać własną odzież i sprzęt np. rower czy telefon.
5.2.7. Udział w inicjatywie Patrolu szkolnego nie zwalnia z przygotowania 

na zajęcia szkolne w dniu następnym.
6. W  trakcie  wykonywania  patrolu  obowiązuje  bezwzględny  zakaz 

podejmowania interwencji.
7. Podczas  odbywania  patrolu  szkolnego uczeń podlega  przepisom statutu  szkoły, 

regulaminu  klasy  policyjnej,  a  także  musi  podporządkować  się  przepisom 
organizacyjno  –  porządkowym  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Środzie 
Wielkopolskiej.

8. W  trakcie  wykonywania  zadań  ucznia  obowiązuje  ubezpieczenie  od  następstw 
nieszczęśliwych wypadków, w ramach szkolnego ubezpieczenia grupowego (nie 
dotyczy osób, które pisemnie nie wyraziły zgody na ubezpieczenie w szkole).

9. Postawa  podczas  wykonywania  patrolu  szkolnego nie  może  łamać  zasad 
współżycia społecznego oraz przepisów prawnych.

10.Zagubienie Notesu patrolu wpływa na obniżenie oceny z zachowania.
11.Za wypadki związane z uszczerbkiem na zdrowiu słuchacza, uszkodzenia sprzętu, 

itp., KPP w Środzie Wlkp. nie ponosi odpowiedzialności.


