
 

Realizacja dodatkowych zajęć i aktywności uczniów na kierunku technik spedytor – klasa o profilu policyjnym w ZSE w Słupcy 

Okres realizacji: rok szkolny 2019/2020 – 2023/2024 

1. Założenia 

Podstawowym założeniem, które przyświecało utworzeniu klasy policyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego              

w Słupcy przy kierunku technik spedytor była chęć przygotowania oferty edukacyjnej dla absolwentów szkół podstawowych odpowiadającej ich                 

oczekiwaniom i zainteresowaniem, umożliwienie absolwentom kierunku aplikowania do służb mundurowych: policja i służby celne oraz przede                

wszystkim, wszechstronny rozwój ucznia, w tym jego/jej sprawności fizycznej, a także ukształtowanie właściwej postawy społecznej,               

obywatelskiej i patriotycznej, jak i nabycie kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w każdym zawodzie: odpowiedzialność,                

dyscyplina, praca pod presją czasu/w stresie, praca w grupie, planowanie, koordynacja wzrokowo-ruchowa. 

Uczniowie na etapie szkoły ponadpodstawowej zetkną się z podstawami wiedzy prawnej, poznają psychiczne i fizyczne aspekty pracy w policji,                   

czy innych służbach mundurowych. 

Zasadnicze tematy, istotne dla realizacji założeń klasy policyjnej poruszane będą na zajęciach ogólnokształcących ujętych w ramowym planie                 

nauczania rozszerzonych o innowacje pedagogiczne zawierające treści wskazane poniżej: 

1) Wiedza o społeczeństwie: 

● Prawo jako system normatywny 

● Funkcje prawa 

● Rodziny prawa: kontynentalne i anglosaskie 

● Rola precedensu w stanowieniu prawa 

● Znaczenie kodyfikacji 

 



 

● Hierarchia aktów prawnych 

● Gałęzie prawa 

● Geneza praw człowieka 

● Pojęcie normy prawnej i przepisu prawnego 

● Sposoby rozwijania konfliktów 

2) Edukacja dla bezpieczeństwa: 

● System obronności państwa 

● Ochrona ludności 

● Obrona cywilna 

● Zagrożenia naturalne i w czasie wojny 

● Pierwsza pomoc przedmedyczna 

● Profilaktyka uzależnień 

● Przeciwdziałanie cyberprzemocy 

● Planowanie i przeprowadzenie akcji ratowniczej 

● Rozpoznawanie sygnałów alarmowania ludności; zasady postępowania w przypadku alarmu 

3) Wychowanie fizyczne: 

● Tor policyjny 

● Zajęcia pływackie 

● Ścianka wspinaczkowa 

● Salka fitness 

 



 

4) Doradztwo zawodowe: 

● Mocne i słabe strony 

● Autoprezentacja 

● Kompetencje społeczne 

● Motywacja 

● Ścieżka kariery 

Ponadto uczniowie w ramach edukacji policyjnej prowadzonej przez funkcjonariuszy KPP w Słupcy zostaną zapoznani z następującymi                

blokami tematycznymi: 

● Wiedza o państwie i policji 

● Elementy działań prewencyjnych 

● Zagadnienia z zakresu kryminalistyki 

● Zagadnienia ruchu drogowego 

● Wstęp do prawoznawstwa 

● Psychologiczno-etyczne aspekty działań policyjnych 

● Dowód w procesie karnym 

● Prawa i obowiązki pokrzywdzonego/podejrzanego/oskarżonego i świadka 

● Odpowiedzialność karna za wykroczenia i przestępstwa 

● Musztra 

● Tradycje Policji 

 



 

● Zawód policjanta – powołanie i służba 

 

 

Dodatkowo w pięcioletnim cyklu kształcenia uczniowie odbędą następujące zajęcia i zdobędą stosowne umiejętności: 

● Na zajęciach ze strzelectwa sportowego 

- podstawowe techniki strzelania 

- bezpieczne zasady posługiwania się bronią 

- właściwa postawa strzelecka 

- koordynacja wzrokowo-ruchowa 

- techniki poprawnego oddychania i koncentracji 

● Na zajęciach z technik samoobrony/technik interwencyjnych i sztuk walki 

- podstawowe techniki interwencyjne 

- bezpieczne zasady walki 

- właściwa postawa obronna 

- koordynacja wzrokowo-ruchowa 

- techniki poprawnego oddychania i koncentracji 

● Na zajęciach z żeglarstwa 

- znajomość podstawowych komend i czynności wykonywanych na jachcie: obsługa żagli, użycie środków ratunkowych 

 



 

- prace bosmańskie: wiązanie podstawowych węzłów, naprawa podstawowego sprzętu jachtowego 

- podjęcie właściwych czynności podczas alarmu „Człowiek za burtą” 

- zdolność logicznego myślenia i odporność na stres 

 

 

W programie klasy policyjnej znalazły się także: 

● Trzydniowe warsztaty szkoleniowe w Kiekrzu 

- tajniki daktyloskopii 

- podstawowe techniki obezwładniające 

- praca robota pirotechnicznego 

- profesjonalny trening musztry 

- tor przeszkód 

- bieg na orientację 

● Dwudniowy trening kompetencji 

- symulacja rozmowy kwalifikacyjnej 

- przygotowanie do testu Multi Select 

- przygotowanie do testu sprawności 

- zajęcia z psychologiem 

● Tygodniowy obóz survivalowy 

 



 

- techniki zwiadowcze 

- paintball/łuk 

- gry terenowe 

- podchody nocne 

- mapa i kompas 

- budowanie obozowiska 

- gotowanie na ogniu 

- nocleg w lesie 

oraz 

● Udział w zawodach i turniejach sportowych 

● Udział w konkursach tematycznych 

● Udział w akcjach związanych z propagowaniem zasad bezpieczeństwa 

● Udział w akcjach wolontariatu 

● Udział w grach terenowych 

● Obecność na uroczystościach państwowych, Święcie Policji 

● Udział w akcjach o charakterze profilaktycznym 

● Demonstrowanie umiejętności podczas spotkań z rodzicami oraz podczas lokalnych i szkolnych uroczystości 

2. Regulamin Klasy Policyjnej:  

 



 

Dla uczniów klasy policyjnej stworzono Regulamin Klas Policyjnych, który stanowi uzupełnienie praw i obowiązków zawartych w Statucie                 

Szkoły. Uczniowie tej klasy noszą specjalne stroje w wyznaczonym dniu mundurowym oraz w czasie wszelkich uroczystości, wyjść i wyjazdów.                   

Strój składa się z: 

- czarna koszulki z napisem ZSE w Słupcy i logo z przodu oraz napisem KLASA POLICYJNA z tyłu 

- czarnych spodni bojówek 

- czarnych butów 

- czarnej bluzy polar z napisem ZSE w Słupcy i logo z przodu oraz napisem KLASA POLICYJNA z tyłu 

- czarnej czapki z napisem KLASA POLICYJNA i logo 

 

*Zakłada się także w przypadku pozyskania środków zewnętrznych projektowych: obozy zimowe - nauka jazdy na nartach, obozy letnie                  

żeglarskie, a także zdobycie uprawnień na pojazdy kategorii B i objęcie uczniów opieką psychologa. 

3. Ramowy program dydaktyczny na lata 2019-2024 
 

RAMOWY PROGRAM DYDAKTYCZNY W NAUCZANIU TECHNIKA SPEDYTORA – KLASA O PROFILU POLICYJNYM  

ROCZNIK 2019-2024 

KLASA I – rok szkolny 2019/2020 

MIESIĄC RODZAJ ZAJĘĆ ORGANIZATOR ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

 



 

Wrzesień 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa      
na zajęciach z wychowania fizycznego (1x      
45min/miesiąc). 

2. Ćwiczenia z musztry (2x45min). 
3. Wykład: „Historia policji” (2x45min) 
4. Zajęcia pływackie na basenie (Konin Rondo 2       

grupy, każda 2x45min) 

1. Szkoła 
2. Lokalna 

jednostka 
policji 

3. Lokalna 
jednostka 
policji 

4. Szkoła 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

2. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w    
ramach zawartego porozumienia 

3. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w    
ramach zawartego porozumienia 

4. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego – godzina    
do dyspozycji dyrektora (30h w     
roku). 

 

Październik 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa      
na zajęciach z wychowania fizycznego (1x      
45min/miesiąc). 

2. Wykład na temat: „Przemoc w szkole –       
konsekwencje prawne łamania prawa przez     
nieletnich.” (2x45min) 

3. Zajęcia pływackie na basenie (Konin Rondo 2       
grupy, każda 2x45min) 

1. Szkoła 
2. Lokalna 

jednostka 
policji 

3. Szkoła 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

2. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w    
ramach zawartego porozumienia 

3. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego – godzina    
do dyspozycji dyrektora (30h w     
roku). 

 

Listopad 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa      
na zajęciach z wychowania fizycznego (1x      
45min/miesiąc). 

2. Wykład na temat: „Struktura policji” (2x45min) 
3. Zajęcia pływackie na basenie (Konin Rondo 2       

grupy, każda 2x45min) 

1. Szkoła 
2. Lokalna 

jednostka 
policji 

3. Szkoła 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

2. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w    
ramach zawartego porozumienia 

3. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego – godzina    

 



 

do dyspozycji dyrektora (30h w     
roku). 

 

Grudzień 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa      
na zajęciach z wychowania fizycznego (1x      
45min/miesiąc). 

2. Wykład na temat: „ Czym się różni praca od         
służby” (1x45min) 

3. Zajęcia pływackie na basenie (Konin Rondo 2       
grupy, każda 2x45min) 

1. Szkoła 
2. Lokalna 

jednostka 
policji 

3. Szkoła 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

2. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w    
ramach zawartego porozumienia 

3. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego – godzina    
do dyspozycji dyrektora (30h w     
roku). 

 

Styczeń 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa      
na zajęciach z wychowania fizycznego (1x      
45min/miesiąc). 

2. Wykład na temat „Ochrona informacji     
niejawnych” (1x45min) 

3. Zajęcia pływackie na basenie (Konin Rondo 2       
grupy, każda 2x45min) 

4. Angażowanie młodzieży w wolontariat ( w tym       
WOŚP) 

1. Szkoła 
2. Lokalna 

jednostka 
policji 

3. Szkoła 
4. Szkoła 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

2. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w    
ramach zawartego porozumienia 

3. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego – godzina    
do dyspozycji dyrektora (30h w     
roku). 

4. Wolontariat. 
 

Luty 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa      
na zajęciach z wychowania fizycznego (1x      
45min/miesiąc). 

2. Wizyta młodzieży w lokalnej jednostce policji      
KPP w Słupcy. 

1. Szkoła 
2. Lokalna 

jednostka 
policji 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

2. Wizyta na komendzie w ramach     
zawartego porozumienia 

 



 

3. Zajęcia pływackie na basenie (Konin Rondo 2       
grupy, każda 2x45min) 

 

3. Szkoła 3. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego – godzina    
do dyspozycji dyrektora (30h w     
roku). 

 

Marzec 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa      
na zajęciach z wychowania fizycznego (1x      
45min/miesiąc). 

2. Ćwiczenia z musztry (2x45min) 
3. Zajęcia pływackie na basenie (Konin Rondo 2       

grupy, każda 2x45min) 

 

1. Szkoła 
2. Lokalna 

jednostka 
policji 

3. Szkoła 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

2. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w    
ramach zawartego porozumienia 

3. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego – godzina    
do dyspozycji dyrektora (30h w     
roku). 

 
Maj 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa      

na zajęciach z wychowania fizycznego (1x      
45min/miesiąc). 

2. Zajęcia praktyczne „akcja” - obserwacja z      
wyciąganiem wniosków – (2x45min) 

3. Zajęcia pływackie na basenie (Konin Rondo 2       
grupy, każda 2x45min) 

4. 14.05.2019 obchody pod pomnikiem    
upamiętniającym śmierć pomordowanych   
policjantów Policji Państwowej II RP     
Województwa Poznańskiego 

1. Szkoła 
2. Lokalna 

jednostka 
policji 

3. Szkoła 
4. KWP w  

Poznaniu 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

2. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w    
ramach zawartego porozumienia 

3. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego – godzina    
do dyspozycji dyrektora (30h w     
roku). 

 



 

Czerwiec 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa      
na zajęciach z wychowania fizycznego (1x      
45min/miesiąc). 

2. Spotkanie z dzielnicowym – 45 min. 
3. Zajęcia pływackie na basenie (Konin Rondo 2       

grupy, każda 2x45min) 
 

1. Szkoła 
2. Lokalna 

jednostka 
policji 

3. Szkoła 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

2. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w    
ramach zawartego porozumienia 

3. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego – godzina    
do dyspozycji dyrektora (30h w     
roku). 

 

 

 

KLASA II – rok szkolny 2020/2021 

MIESIĄC RODZAJ ZAJĘĆ ORGANIZATOR ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 
Wrzesień 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 

zajęciach z wychowania fizycznego (1x 
45min/miesiąc). 

2. Zajęcia pływackie na basenie (Słupca- 2 grupy,       
każda 2x45min) 

3. Zapoznanie się z praca policjantów Wydziału 
Prewencji Ruchu Drogowego w zakresie pracy w 
terenie (2x45min) 

 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Lokalna 

jednostka 
policji 

1. W ramach etatu   
nauczyciela wychowania  
fizycznego 

2. W ramach etatu   
nauczyciela wychowania  
fizycznego 

3. Zajęcia prowadzone  
nieodpłatnie w ramach   
zawartego porozumienia 

Październik 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego (1x 
45min/miesiąc). 

1. Szkoła 
2. Szkoła 

1. W ramach etatu   
nauczyciela wychowania  
fizycznego 

 



 

2. Zajęcia pływackie na basenie (Słupca- 2 grupy,       
każda 2x45min) 

3. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe  

 

3. KWP w 
Poznaniu 

2. W ramach etatu   
nauczyciela wychowania  
fizycznego 

3. Zajęcia prowadzone 
nieodpłatnie w ramach 
zawartego porozumienia 

Listopad 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego (1x 
45min/miesiąc). 

2. Zajęcia pływackie na basenie (Słupca- 2 grupy,       
każda 2x45min) 

3. Spotkanie – policjant opowiada o swoich 
doświadczeniach zawodowych i odpowiada na 
pytania uczniów 

 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Lokalna 

jednostka 
policji 

 

1. W ramach etatu   
nauczyciela 
wychowania 
fizycznego 

2. W ramach etatu   
nauczyciela 
wychowania 
fizycznego 

3. Zajęcia prowadzone 
nieodpłatnie w ramach 
zawartego 
porozumienia 

Grudzień 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego (1x 
45min/miesiąc). 

2. Zajęcia pływackie na basenie (Słupca- 2 grupy,       
każda 2x45min) 

3. Zajęcia z zagadkami kryminalistycznymi (1x 45min) 

 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Lokalna 

jednostka 
policji 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

3. Zajęcia prowadzone 
nieodpłatnie w ramach 
zawartego porozumienia 

 



 

Styczeń 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego (1x 
45min/miesiąc). 

2. Zajęcia pływackie na basenie (Słupca- 2 grupy,       
każda 2x45min) 

3. Techniki samoobrony/interwencyjne/sztuki walki 
(2x45min) 

4. Angażowanie młodzieży w wolontariat ( w tym 
WOŚP) 

 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Lokalna 

jednostka 
policji 

4. Szkoła 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

3. Zajęcia prowadzone 
nieodpłatnie w ramach 
zawartego porozumienia 

4. Wolontariat 

Luty 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego (1x 
45min/miesiąc). 

2. Zajęcia pływackie na basenie (Słupca-  2 grupy, 
każda 2x45min) 

3. Techniki samoobrony/interwencyjne/sztuki walki 
(2x45min) 

 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Lokalna 

jednostka 
policji 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

3. Zajęcia prowadzone 
nieodpłatnie w ramach 
zawartego porozumienia 

Marzec 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego (1x 
45min/miesiąc). 

2. Zajęcia pływackie na basenie (Słupca- 2 grupy,       
każda 2x45min) 

3. Techniki samoobrony/interwencyjne/sztuki walki 
(2x45min) 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Lokalna 

jednostka 
policji 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

3. Zajęcia prowadzone 
nieodpłatnie w ramach 
zawartego porozumienia 

Kwiecień 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

1. Szkoła 
2. Szkoła 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

 



 

2. Zajęcia pływackie na basenie (Słupca- 2 grupy, każda        
2x45min) 

3. Techniki samoobrony/interwencyjne/sztuki walki 
(2x45min) 

 

3. Lokalna 
jednostka 
policji 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

3. Zajęcia prowadzone 
nieodpłatnie w ramach 
zawartego porozumienia 

Maj 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego (1x 
45min/miesiąc). 

2. Zajęcia pływackie na basenie (Słupca- 2 grupy,       
każda 2x45min) 

3. Techniki samoobrony/interwencyjne/sztuki walki 
(2x45min) 

4. 14.05.2019 obchody pod pomnikiem 
upamiętniającym śmierć pomordowanych 
policjantów Policji Państwowej II RP Województwa 
Poznańskiego 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Lokalna 

jednostka 
policji 

4. KWP w 
Poznaniu 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

3. Zajęcia prowadzone 
nieodpłatnie w ramach 
zawartego porozumienia 

Czerwiec 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego (1x 
45min/miesiąc). 

2. Zajęcia pływackie na basenie (Słupca- 2 grupy,       
każda 2x45min) 

3. Techniki samoobrony/interwencyjne/sztuki walki 
(2x45min) 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Lokalna 

jednostka 
policji 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego 

3. Zajęcia prowadzone 
nieodpłatnie w ramach 
zawartego porozumienia 

Lipiec-Sierp
ień 

1. Obóz survivalowy (1 tydzień) 1. Szkoła 1. Opłata za obóz – rodzice; 
dofinansowanie z Rady 
Rodziców 

 



 

 

 

 

KLASA III – rok szkolny 2021/2022 

MIESIĄC RODZAJ ZAJĘĆ ORGANIZATOR ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 
Wrzesień 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 

programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Strzelectwo sportowe (4x45min) 
3. Dialog z młodzieżą na temat – zawód 

jako powołanie (1x45min) 

 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Lokalna 

jednostka policji 

1. W ramach etatu nauczyciela wychowania     
fizycznego 

2. W ramach etatu nauczyciela historii –      
instruktora strzelectwa (godzina do    
dyspozycji dyrektora – 30h w roku) 

3. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w    
ramach zawartego porozumienia 

Październik 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Strzelectwo sportowe (4x45min) 
3. Wykład na temat – rodzaje dowodów 

(1x45min) 

 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Lokalna 

jednostka 
policji 

1. W ramach etatu nauczyciela wychowania     
fizycznego 

2. W ramach etatu nauczyciela historii –      
instruktora strzelectwa (godzina do    
dyspozycji dyrektora – 30h w roku) 

3. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w    
ramach zawartego porozumienia 

Listopad 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Strzelectwo sportowe (4x45min) 
3. Technika kryminalistyczna – zajęcia 

teoretyczne (1x45min) 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Lokalna 

jednostka policji 

1. W ramach etatu nauczyciela wychowania     
fizycznego 

2. W ramach etatu nauczyciela historii –      
instruktora strzelectwa (godzina do    
dyspozycji dyrektora – 30h w roku) 

 



 

 3. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w    
ramach zawartego porozumienia 

Grudzień 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Strzelectwo sportowe (4x45min) 
3. Technika kryminalistyczna – zajęcia 

praktyczne (1x45min) 

 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Lokalna 

jednostka policji 

1. W ramach etatu nauczyciela wychowania     
fizycznego 

2. W ramach etatu nauczyciela historii –      
instruktora strzelectwa (godzina do    
dyspozycji dyrektora – 30h w roku) 

3. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w 
ramach zawartego porozumienia 

Styczeń 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Strzelectwo sportowe (4x45min) 
3. Technika kryminalistyczna – zajęcia 

praktyczne (1x45min) 
4. Angażowanie młodzieży w wolontariat ( 

w tym WOŚP) 

 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Lokalna 

jednostka policji 
4. Szkoła 

1. W ramach etatu nauczyciela wychowania     
fizycznego 

2. W ramach etatu nauczyciela historii –      
instruktora strzelectwa (godzina do    
dyspozycji dyrektora – 30h w roku) 

3. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w    
ramach zawartego porozumienia 

4. Wolontariat 

Luty 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Zajęcia żeglarskie (2grupy x 3h/miesiąc) 
3. Strzelectwo sportowe (4x45min) 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Szkoła 

1. W ramach etatu nauczyciela wychowania     
fizycznego 

2. W ramach etatu nauczyciela wychowania     
fizycznego – instruktora żeglarstwa    
(godzina do dyspozycji dyrektora – 30h w       
roku) 

 



 

3. W ramach etatu nauczyciela historii –      
instruktora strzelectwa (godzina do    
dyspozycji dyrektora – 30h w roku) 

Marzec 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Zajęcia żeglarskie (2grupy x 3h/miesiąc) 
3. Strzelectwo sportowe (4x45min) 

 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Szkoła 

 

1. W ramach etatu nauczyciela wychowania     
fizycznego 

2. W ramach etatu nauczyciela wychowania     
fizycznego – instruktora żeglarstwa    
(godzina do dyspozycji dyrektora – 30h w       
roku) 

3. W ramach etatu nauczyciela historii –      
instruktora strzelectwa (godzina do    
dyspozycji dyrektora – 30h w roku) 

Kwiecień 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Zajęcia żeglarskie (2grupy x 3h/miesiąc) 
3. Strzelectwo sportowe (4x45min) 
4. Zajęcia typu „akcja” – maskowanie się w 

terenie 

 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Szkoła 
4. Lokalna 

jednostka policji 

1. W ramach etatu nauczyciela wychowania     
fizycznego 

2. W ramach etatu nauczyciela wychowania     
fizycznego – instruktora żeglarstwa    
(godzina do dyspozycji dyrektora – 30h w       
roku) 

3. W ramach etatu nauczyciela historii –      
instruktora strzelectwa (godzina do    
dyspozycji dyrektora – 30h w roku) 

4. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w    
ramach zawartego porozumienia 

Maj 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Zajęcia żeglarskie (2grupy x 3h/miesiąc) 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Szkoła 

1. W ramach etatu nauczyciela wychowania     
fizycznego 

2. W ramach etatu nauczyciela wychowania     
fizycznego – instruktora żeglarstwa    

 



 

3. Strzelectwo sportowe (4x45min) 
4. Zwiedzanie Sali Tradycji KWP w 

Poznaniu 

 

4. KWP w 
Poznaniu 

(godzina do dyspozycji dyrektora – 30h w       
roku) 

3. W ramach etatu nauczyciela historii –      
instruktora strzelectwa (godzina do    
dyspozycji dyrektora – 30h w roku) 

4. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w    
ramach zawartego porozumienia 

Czerwiec 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Zajęcia żeglarskie (2grupy x 3h/miesiąc) 
3. Strzelectwo sportowe (4x45min) 
4. Zajęcia w terenie – zabezpieczenie oraz 

oględziny miejsca zdarzenia (2x45min) 

 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Szkoła 
4. Lokalna 

jednostka policji 

1. W ramach etatu nauczyciela wychowania     
fizycznego 

2. W ramach etatu nauczyciela wychowania     
fizycznego – instruktora żeglarstwa    
(godzina do dyspozycji dyrektora – 30h w       
roku) 

3. W ramach etatu nauczyciela historii –      
instruktora strzelectwa (godzina do    
dyspozycji dyrektora – 30h w roku) 

4. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w 
ramach zawartego porozumienia 

 

KLASA IV – rok szkolny 2022/2023 

MIESIĄC RODZAJ ZAJĘĆ ORGANIZATOR ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 
Wrzesień 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 

programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Szkoła 
4. Szkoła 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego –   
instruktora. 

 



 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego  (1x45min/miesiąc). 

3. Strzelectwo sportowe (4x45min) 
4. Zajęcia teoretyczne – pierwsza pomoc 

przedmedyczna 
5. Wykład: „Bezpieczeństwo narodowe a 

problem terroryzmu. Wnioski z doświadczeń 
innych państw”. 

5. Szkoła/PWSZ w  
Koninie 

3. Zajęcia z projektu (MON) 
4. W ramach etatu nauczyciela    

edukacji dla bezpieczeństwa oraz    
Szkolnego Klubu PCK 

5. Zajęcia bezpłatne prowadzone w    
ramach podpisanego porozumienia 

Październik 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego  (1x45min/miesiąc). 

3. Strzelectwo sportowe (4x45min) 
4. Zajęcia teoretyczne – pierwsza pomoc     

przedmedyczna 
5. 2-dniowy trening kompetencyjny w Kiekrzu 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Szkoła 
4. Szkoła 
5. KWP w Poznaniu 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego –   
instruktora. 

3. Zajęcia z projektu (MON) 
4. W ramach etatu nauczyciela    

edukacji dla bezpieczeństwa oraz    
Szkolnego Klubu PCK 

5. Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w    
ramach zawartego porozumienia 

Listopad 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego  (1x45min/miesiąc). 

3. Strzelectwo sportowe (4x45min) 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Szkoła 
4. Szkoła 
5. Szkoła/PWSZ w  

Koninie 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego –   
instruktora. 

3. Zajęcia z projektu (MON) 

 



 

4. Zajęcia teoretyczne – pierwsza pomoc 
przedmedyczna 

5. Wykład: „Współczesne oblicza handlu 
ludźmi” 

4. W ramach etatu nauczyciela    
edukacji dla bezpieczeństwa oraz    
Szkolnego Klubu PCK 

5. Zajęcia bezpłatne prowadzone w    
ramach podpisanego porozumienia 

Grudzień 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego  (1x45min/miesiąc). 

3. Strzelectwo sportowe (4x45min) 
4. Zajęcia praktyczne – pierwsza pomoc 

przedmedyczna 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Szkoła 
4. Szkoła 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego –   
instruktora. 

3. Zajęcia z projektu (MON) 
4. W ramach etatu nauczyciela    

edukacji dla bezpieczeństwa oraz    
Szkolnego Klubu PCK 

Styczeń 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego  (1x45min/miesiąc). 

3. Strzelectwo sportowe (4x45min) 
4. Zajęcia praktyczne – pierwsza pomoc 

przedmedyczna 
5. Zajęcia w laboratorium na uczelni – Katedra 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informatyki  

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Szkoła 
4. Szkoła 
5. Szkoła/PWSZ w  

Koninie 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego –   
instruktora. 

3. Zajęcia z projektu (MON) 
4. W ramach etatu nauczyciela    

edukacji dla bezpieczeństwa oraz    
Szkolnego Klubu PCK 

5. Zajęcia bezpłatne prowadzone w    
ramach podpisanego porozumienia 

 



 

Luty 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego  (1x45min/miesiąc). 

3. Strzelectwo sportowe (4x45min) 
4. Zajęcia praktyczne – pierwsza pomoc 

przedmedyczna 
5. Zajęcia dla klas mundurowych IPN 

Warszawa. 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Szkoła 
4. Szkoła 
5. IPN Warszawa 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego –   
instruktora. 

3. Zajęcia z projektu (MON) 
4. W ramach etatu nauczyciela    

edukacji dla bezpieczeństwa oraz    
Szkolnego Klubu PCK 

5. Zajęcia bezpłatne prowadzone w    
ramach zawartego porozumienia 

Marzec 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego  (1x45min/miesiąc). 

3. Strzelectwo sportowe (4x45min) 
4. Zajęcia praktyczne – pierwsza pomoc 

przedmedyczna 
5. Wykład na Wydziale Bezpieczeństwa 

Publicznego – specjalność policyjna WSHiU 
w Poznaniu 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Szkoła 
4. Szkoła 
5. Szkoła/uczelnia 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego –   
instruktora. 

3. Zajęcia z projektu (MON) 
4. W ramach etatu nauczyciela    

edukacji dla bezpieczeństwa oraz    
Szkolnego Klubu PCK 

5. Zajęcia bezpłatne prowadzone w    
ramach podpisanego porozumienia 

Kwiecień 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Szkoła 
4. Szkoła 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

 



 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego  (1x45min/miesiąc). 

3. Strzelectwo sportowe (4x45min) 
4. Zajęcia praktyczne – pierwsza pomoc 

przedmedyczna 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego –   
instruktora. 

3. Zajęcia z projektu (MON) 
4. W ramach etatu nauczyciela    

edukacji dla bezpieczeństwa oraz    
Szkolnego Klubu PCK 

Maj 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego  (1x45min/miesiąc). 

3. Strzelectwo sportowe (4x45min) 
4. Zajęcia praktyczne – pierwsza pomoc 

przedmedyczna 
5. Wykład na Wydziale Ochrony Obiektów, 

Osób i Mienia na WSHiU w Poznaniu 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Szkoła 
4. Szkoła 
5. Szkoła/uczelnia 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego –   
instruktora. 

3. Zajęcia z projektu (MON) 
4. W ramach etatu nauczyciela    

edukacji dla bezpieczeństwa oraz    
Szkolnego Klubu PCK 

5. Zajęcia bezpłatne prowadzone w    
ramach podpisanego porozumienia 

Czerwiec 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego (1x 45min/miesiąc). 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja 
programowa na zajęciach z wychowania 
fizycznego  (1x45min/miesiąc). 

3. Strzelectwo sportowe (4x45min) 
4. Zajęcia teoretyczne – pierwsza pomoc 

przedmedyczna 

1. Szkoła 
2. Szkoła 
3. Szkoła 
4. Szkoła 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego –   
instruktora. 

3. Zajęcia z projektu (MON) 
4. W ramach etatu nauczyciela    

edukacji dla bezpieczeństwa oraz    
Szkolnego Klubu PCK 

 



 

 

KLASA V – rok szkolny 2023/2024 

MIESIĄC RODZAJ ZAJĘĆ ORGANIZATOR ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 
Wrzesień 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 

zajęciach z wychowania fizycznego (1x 
45min/miesiąc). 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego 
(1x45min/miesiąc). 

1. Szkoła 
2. Szkoła 

 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego –   
instruktora. 

 

Październik 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego (1x 
45min/miesiąc). 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego 
(1x45min/miesiąc). 

1. Szkoła 
2. Szkoła 

 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego –   
instruktora. 

 
Listopad 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 

zajęciach z wychowania fizycznego (1x 
45min/miesiąc). 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego 
(1x45min/miesiąc). 

1. Szkoła 
2. Szkoła 

 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego –   
instruktora. 

Grudzień 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego (1x 
45min/miesiąc). 

1. Szkoła 
2. Szkoła 

 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

2. W ramach etatu nauczyciela     
wychowania fizycznego – instruktora. 

 



 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego 
(1x45min/miesiąc). 

Styczeń 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego (1x 
45min/miesiąc). 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego 
(1x45min/miesiąc). 

1. Szkoła 
2. Szkoła 

 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego –   
instruktora. 

Luty 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego (1x 
45min/miesiąc). 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego 
(1x45min/miesiąc). 

1. Szkoła 
2. Szkoła 

 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego –   
instruktora. 

 
Marzec 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 

zajęciach z wychowania fizycznego (1x 
45min/miesiąc). 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego 
(1x45min/miesiąc). 

1. Szkoła 
2. Szkoła 

 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego –   
instruktora. 

 
Kwiecień 1. Policyjny tor przeszkód – innowacja programowa na 

zajęciach z wychowania fizycznego (1x 
45min/miesiąc). 

1. Szkoła 
2. Szkoła 

 

1. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego. 

2. W ramach etatu nauczyciela    
wychowania fizycznego –   
instruktora. 

 



 

2. Ścianka wspinaczkowa - innowacja programowa na 
zajęciach z wychowania fizycznego 
(1x45min/miesiąc). 

 

 

2-dniowy trening kompetencyjny dla klas maturalnych – organizator KWP w Poznaniu. 

Opracowała: Karolina Rakowicz na podstawie Programu nauczania dla klas ponadgimnazjalnych w zakresie funkcjonowania policji „Edukacja               
policyjna 2016”. 

 


