
DZIAŁALNOŚĆ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POLICYJNEGO  
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. H. CEGIELSKIEGO W ŚRODZIE WLKP. 

 
Z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. i śp. Mirosława Ardelli w 2009r. 
powstało Liceum Ogólnokształcące policyjne zgłoszone jako innowacja pedagogiczna i  
zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Młodzież realizuje program liceum 
ogólnokształcącego przygotowujący do egzaminu maturalnego i koocząc szkołę otrzymuje 
świadectwo ukooczenia LO (uczniowie taką wiedzę posiadają od momentu złożenia 
dokumentów w szkole). Dodatkowo zgłębiają tajniki pracy służb mundurowych (w 
szczególności pracy w policji) realizując program klasy policyjnej, którego cele przedstawiają 
się następująco: przygotowanie absolwentów do pracy w policji; przygotowanie uczniów do 
egzaminów na uczelnie resortowe (głównie ze sprawności fizycznej); poznanie przez uczniów 
pracy policjanta oraz innych zawodów z całego spectrum tzw. służb mundurowych i 
organizacji ratowniczych; wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do 
podjęcia studiów na uczelniach mundurowych i cywilnych. 
W skład treści nauczania wchodzą: ogólne wiadomości o policji, elementy wyszkolenia 
specjalistycznego, techniki policyjne, techniki samoobrony (zajęcia prowadzone przez 
policjantów). 
Ponadto kadeci klas policyjnych otrzymują kolejne stopnie awansu, które są uhonorowaniem 
określonych postaw, wyników w nauce oraz frekwencji. Zewnętrzną oznaką posiadanego 
stopnia są noszone na ramionach srebrne paski – „belki” w ilości odpowiadającej 
posiadanemu stopniowi: młodszy kadet, kadet, nadkadet, asystent policjanta, starszy asystent 
policjanta. Otrzymywanie kolejnych stopni awansu motywuje do systematycznej nauki, 
nienagannej frekwencji i szeroko rozumianej działalności społecznej. Ślubowanie na kadeta 
klasy policyjnej zawsze odbywa się w podniosłej atmosferze. Młodzież składa uroczystą 
przysięgę, której tekst powtarzają w obecności przedstawicieli służb mundurowych, dyrekcji 
szkoły, rodziców i mieszkaoców Środy Wlkp. 
Niejednokrotnie działalnością klas policyjnych interesowała się telewizja regionalna i 
ogólnopolska sławiąc poczynania kadetów w całym kraju. 
Kadeci biorą aktywny udział w akcjach i imprezach organizowanych przez Komendę 
Powiatową Policji w Środzie Wlkp., Straż Miejską, Stowarzyszenie Hospicjum im. Piotra Króla 
m.in. Bieg z Flagą, Gramy dla Eryka, Triathlon, Mlecznie Bezpiecznie, Żonkilowe Pola Nadziei, 
Jarmark świąteczny bożonarodzeniowy, Bezpieczna droga do szkoły, Pokaz Mody 
Odblaskowej. 
Uczestniczą w wielu wyjazdach dydaktycznych, manewrach policyjnych, zgłębiają wiadomości 
o policji oraz poznają praktyczne aspekty pracy policjanta i innych służb mundurowych np. 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szkoła Policji w Pile, Szkoła Policji w Słupsku, Ośrodek 
Szkolno-Wypoczynkowy w Kiekrzu, Zakład Medycyny Sądowej w Poznaniu, Centralne 
Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie , Oddział Prewencji Policji w Poznaniu, Komenda 
Wojewódzka Policji w Poznaniu, Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp., Straż Pożarna w 
Środzie Wlkp., 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznao – Krzesiny. 
Na podstawie Umowy Partnerskiej podpisanej z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu 
kadeci uczestniczą w szkoleniach i obozach organizowanych przez pracowników komendy 
(wydział: Komunikacja społeczna). 
Na świadectwie ukooczenia LO dodatkowo widnieją również oceny z przedmiotów 
policyjnych. Ponadto kadeci otrzymują Certyfikaty ukooczenia kursów: samoobrony, pierwszej 



pomocy, technik strzeleckich. W ramach zajęd na basenie mają możliwośd zdobycia karty 
pływackiej. 
Pozytywnie przez społecznośd średzką zostały przyjęte Patrole szkolne – praca na rzecz 
bezpiecznej Środy, które powstały z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. 
Założenia tej akcji to poszerzenie zajęd zawodowych słuchaczy klasy policyjnej, ugruntowanie 
prawidłowej postawy moralnej oraz zakorzenienie wysokiej kultury osobistej niezbędnej w 
przyszłej pracy.  
Młodzież wybierając ten typ szkoły planuje podjąd pracę w policji lub innych służbach 
mundurowych, a zajęcia organizowane w szkole pozwalają na pierwszą weryfikację swojej 
przyszłej drogi zawodowej. Ci, którzy nie zdecydują się na pójście do policji mogą tak jak 
uczniowie LO kontynuowad naukę na studiach wyższych lub w szkołach policealnych. 
W związku z powstawaniem coraz większej liczby tego typu szkół trwają prace nad 
ujednoliceniem programów nauczania klas policyjnych, czego efektem będzie otrzymanie 
przez kandydata do policji dodatkowych 6 punktów podczas rekrutacji. Ponadto istnieją plany 
skrócenia dla absolwentów tego typu szkół kursu podstawowego dla policjantów z 6 miesięcy 
do 3. 
Liceum Ogólnokształcące policyjne przy Zespole Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. zapewnia 
otrzymanie świadectwa ukooczenia LO i jednocześnie w profesjonalny sposób przygotowuje 
do pracy w Policji. 
 
 


