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POLICYJNY „DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
Dzień Przedsiębiorczości to program edukacyjno-wychowawczy dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych, do którego po raz kolejny włączyła się Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli.
Uczniowie z nowosolskiego „ Elektryka” i „Spożywczaka” mieli możliwość poznania zawodu
policjanta „od kuchni”.
Program „Dzień Przedsiębiorczości", ma na celu pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji przy planowaniu dalszej drogi
edukacyjnej .W tym tygodniu nowosolską komendę odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Nowej
Soli oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli. Uczniowie mogli zweryfikować swoje wyobrażenia o zawodzie
policjanta i poznać jego specyfikę. Program odzwierciedlił młodym ludziom konieczność dostosowywania się do zmiennych
warunków pracy jakie mają miejsce podczas służby w Policji. Uczniowie dowiedzieli się również jakie są warunki przyjęcia do
służby, wymagane wykształcenie, umiejętności i predyspozycje, które są niezbędne w pracy policjanta.
Nowosolscy funkcjonariusze zachęcają młodzież do wstąpienia do Policji. Prowadzą liczne pogadanki w szkołach
ponadgimnazjalnych, opowiadając o zawodzie policjanta. Szczegółowo informują zainteresowanych o poszczególnych
szczeblach rekrutacji. Omawiają, jakie wymagania muszą spełniać przyszli kandydaci do pracy w Policji oraz czym zajmują
się funkcjonariusze w poszczególnych wydziałach. Dużym zainteresowaniem cieszy się film, przedstawiający policjantów,
podczas różnych niebezpiecznych działań służbowych. Zawód policjanta to wyzwania, a jednocześnie marzenie wielu
młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której każdy może znaleźć miejsce dla siebie, gdzie jego umiejętności i
zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. Wszystko w trosce o to, aby jeszcze skuteczniej
ukierunkować specjalistyczne kształcenie uczniów lubuskich klas policyjnych, w których nauczane są przedmioty dotyczące
funkcjonowania Policji. Istotnym obszarem, szczegółowo omówionym na spotkaniu był ten związany z prawidłowym
kierowaniem rozwojem młodzieży zainteresowanej służbą w Policji. Wówczas uczniowie z pełnym przekonaniem dokonują
swych zawodowych wyborów i są lepiej przygotowani do pełnienia policyjnej służby.
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