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Kto  może  wstąpić  do  służby,  jakie  niezbędne  wymagania  należy  spełnić  oraz  jak  wygląda  proces
rekrutacji  do  Policji.  Na  te  i  wiele  innych  pytań  odpowiedzą  policjanci  oraz  pracownik  cywilny
ostródzkiej  komendy.  Ruszył  cykl  spotkań  z  uczniami  klas  maturalnych  informujących  o  doborze
do  służby  w  naszej  formacji.

Zawód  policjanta  to  służba  i  wymaga  od  kandydatów  określonych  predyspozycji  i  umiejętności.  Ważna  jest  również
chęć  niesienia  pomocy  innym  oraz  pracy  na  rzecz  społeczeństwa.

Służba  niesie  ze  sobą  wiele  satysfakcji,  jednak  należy  również  pamiętać  o  tym,  że  często  wymaga  podejmowania
trudnych  wyzwań.

Podejmując  służbę  w  policji  trzeba  być  odważnym,  silnym  psychicznie  i  odpornym  na  stres.  Jednak,  jednocześnie  jest  to
zawód  dający  wiele  satysfakcji,  a  wdzięczność  osób,  którym  udzieliło  się  pomocy  bywa  bezcenna.

W  Komendzie  Powiatowej  Policji  w  Ostródzie  ruszył  cykl  spotkań  z  uczniami  klas  maturalnych  z  całego  powiatu.  Przez
najbliższy  miesiąc  policyjny  profilaktyk,  dzielnicowi  oraz  specjalista  działu  kadr  odwiedzać  będą  młodzież.

Wczoraj  (05.03.2018)  w  Salezjańskim  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  Dominika  Savio  w  Ostródzie  odbyło  się  spotkanie
rozpoczynające  cykl  "I  Ty  możesz  zostać  policjantem!".

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Uczniowie  mieli  okazję  dowiedzieć  się,  na  czym  polega  praca  w  poszczególnych  pionach  Policji  oraz  jak  wygląda  proces
rekrutacji  do  tej  służby.

Specjalistka  działu  kadr  przedstawiła  młodzieży  poszczególne  etapy  rekrutacji.  Uczniowie  mieli  okazję  obejrzeć  również
film  z  "Dnia  Kandydata".

"Dzień  Kandydata"  to  cykl  spotkań  organizowanych  przez  Sekcję  Doboru  i  Rezerwy  Kadrowej  KWP  w  Olsztynie.  W
każdą  trzecią  sobotę  miesiąca  2018  roku  w  godzinach  od  10.00  do  14.00  osoby  zainteresowane  służbą  w  Policji
mogą  dowiedzieć  się,  jak  wygląda  rekrutacja,  skorzystać  z  rad  policyjnych  instruktorów  i  spróbować  swoich  sił  na  torze
sprawnościowym.

Podczas  spotkania  policyjny  profilaktyk  przypomniał  młodzieży  podstawowe  zasady  bezpieczeństwa,  przypominając
uczniom,  że  mimo,  iż  nie  posiadają  jeszcze  uprawnień  do  kierowania  pojazdami,  również  jako  osoby  piesze  są
uczestnikami  ruchu  drogowego  i  ciążą  na  nich  obowiązki.  Policjantka  przybliżyła  również  uczestnikom  spotkania  tematy
nowoczesnej  aplikacji  "Krajowa  Mapa  Zagrożeń  Bezpieczeństwa".
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