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PROFIL ABSOLWENTA 

Absolwent klas „Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb mundurowych” jest 

przygotowany do kontynuowania nauki na kierunkach przydatnych dla służb 

mundurowych  (bezpieczeństwo wewnętrzne, lub podjęcia służby. 

Absolwent charakteryzuje się wysokim stopniem zdyscyplinowania, kultury osobistej 

oraz szacunkiem dla polskiego munduru i symboli narodowych. 

W trakcie nauki w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych 

Uczestniczył w: 

• 2 obozach specjalistycznych (w pierwszej i w drugiej klasie), 

• 4 wymarszach jesienno i wiosennym  (po 2 w kl. I i II) – w nagłych sytuacjach 

zdrowotnych absolwent ma możliwość odrobienia wymarszu na zasadach 

indywidualnie ustalonych, 

• zajęciach specjalistycznych organizowanych przez szkołę, 

• środowiskowych uroczystościach patriotycznych, 

• wszystkich uroczystościach organizowanych przez szkołę, 

• wolontariacie, 

• poczcie sztandarowym (szkolnym i organizacji kombatanckich). 

Osiągnął: 

• co najmniej 75% frekwencji na wszystkich zajęciach, 

• co najmniej 80% frekwencji na zajęciach wychowania fizycznego (ewentualne 

nieobecności usprawiedliwiane zwolnieniem lekarskim), 

• wyniki w nauce pozwalające uzyskać awans na poszczególne stopnie  (kadet - 

stopień nadawany młodszemu kadetowi, który w klasyfikacji semestralnej lub 

rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,25 (bez ocen niedostatecznych) i co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,   starszy kadet - stopień nadawany 

kadetowi, który w klasyfikacji semestralnej  lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie 

niższą niż 3,50 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, nadkadet - stopień nadawany starszemu kadetowi, który 
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w klasyfikacji semestralnej lub rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,50 

(bez ocen niedostatecznych) i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, kadet 

z klasą – stopień nadawany nadkadetowi, który w klasyfikacji semestralnej lub 

rocznej uzyskał ocenę średnią nie niższą niż 3,50 (bez ocen niedostatecznych) i co 

najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania 

W klasach edukacji pożarniczej odpowiednio: młodszy kadet strażak, kadet 

strażak, starszy kadet strażak, nadkadet strażak, kadet strażak z klasą, 

• certyfikaty z pływania, pierwszej pomocy, strzelania i samoobrony. 

Zna: 

• zasady organizacyjne służb mundurowych, 

• kryteria rekrutacji do służb mundurowych, 

• tradycje wojska polskiego, 

• zna historię, kulturę, tradycję narodową, 

• języki obce, umieć posługiwać się nimi na poziomie komunikatywnym, 

• mocne i słabe strony swojej osobowości, umie je wykorzystywać i korygować 

• istotę i metody samokształcenia. 

Potrafi: 

• w środowisku społecznym prezentować najwyższe wartości moralne i obyczajowe, 

być wzorem kultury osobistej i dobrego wychowania, 

• otaczać szczególną czcią godło, barwy narodowe i hymn państwowy, szanować 

mundur wojskowy, który uosabia uświęcone tradycją wartości oręża polskiego, 

• respektować normy prawne i społeczne, szanować instytucje państwa 

i społeczeństwa, 

•  porozumiewać się i współpracować z innymi, 

• dokonywać wyborów i ponosić ich konsekwencje, 

• rozwiązywać konflikty, negocjować, zawierać kompromisy, 

• posługiwać się nowoczesnymi środkami multimedialnymi. 

Absolwent, który nie spełnia kryteriów zawartych w profilu nie uzyska na świadectwie 

wpisu o realizacji innowacji pedagogicznej „Edukacja dla służb mundurowych”, 

a w skrajnych wypadkach może zostać przeniesiony do klasy nie realizującej innowacji. 


