Zawód Policjant

Zawód policjanta stanowi jedną z bardziej intrygujących profesji na rynku pracy.
Do podstawowych zadań policji należy ochrona porządku publicznego, wykrywanie i walka
z przestrzępczością, ściganie osób podejrzanych oraz poszukiwania osób zaginionych.
W zakresie zadań znajduje się również ochrona osób i mienia, działalność antykryzysowa
w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych, działalność antyterrostyczna oraz wszelkie
działania prewencyjne.

Zawód Strażak

Zawód strażaka zalicza się do zawodów o wysokim stopniu ryzyka. Kojarzony jest zazwyczaj
z gaszeniem pożarów i chociaż stanowią one jeden z elementów codziennej pracy to, obok
udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, do zajęć strażaków należy także działalność
ratownicza, likwidowanie wszelkich zagrożeń o charakterze chemicznym, radiologicznym,
ewakuacja ludności z zagrożonego terenu, likwidacja zagrożenia wodnego i drogowego.
Praca strażaka jest ciężką pracą fizyczną, wykonywaną bardzo często w trudnych warunkach
atmosferycznych i trudno dostępnych miejscach, dlatego kandydaci muszą wykazywać się
doskonałym stanem zdrowia, kondycją fizyczną i siłą.
Jesteśmy jedną z nielicznych szkół technicznych na Podlasiu, kształcącą
w klasach o profilu mundurowym. Oferujemy dwa atrakcyjne
i przyszłościowe kierunki kształcenia w Mundurowej Klasie Policyjnej
oraz Mundurowej Klasie Pożarniczej. Rekrutacja do każdej z klas
odbywa się na podstawie deklaracji składanej przez kandydata
w podaniu o przyjęcie do szkoły. Uczniem klasy mundurowej może zostać każdy kandydat
do klasy pierwszej niezależnie od wybranego kierunku kształcenia. Nauka w klasach
mundurowych nie koliduje z nauczanym zawodem ponieważ zajęcia odbywają się poza
lekcjami.
Zajęcia prowadzone są przez czynnych zawodowo
strażaków i policjantów Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej i Powiatowej Komendy Policji raz w tygodniu
w tak zwanym „Dniu mundurowym”. W tym dniu
uczniowie kształcący się w klasie mundurowej zobowiązani
są do noszenia munduru. Kształcenie w klasie mundurowej
odbywa się w duchu wartości patriotycznych. Młodzież
uczestniczy w zajęciach terenowych, zajęciach na strzelnicy
sportowej, zajęciach z samoobrony, zajęciach z pierwszej
pomocy przedmedycznej i innych.

Korzyści z nauki w klasie mundurowej:
 bezpłatne umundurowanie
 program nauczania zatwierdzony przez Komendanta
Głównego Policji i Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej
 po ukończeniu szkolenia egzamin zgodny z egzaminem
w szkole policyjnej i pożarniczej
 możliwość kontynuowania nauki w Wyższej Szkole
Policji i Szkole Głównej Służby Pożarniczej
 dodatkowe punkty przy rekrutacji w służbach
mundurowych
 ukończenie Technikum w wybranym przez siebie zawodzie
 możliwość zdania matury i kontynuacji nauki na Uczelniach Wyższych

