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XII Liceum Ogólnokształcące to szkoła publiczna, w której od siedmiu lat funkcjonują
klasy mundurowe o profilu policyjnym. Realizuje się w nich innowację
pedagogiczną: ,,Edukacja, Bezpieczeństwo, Przygoda”.
Klasy mundurowe policyjne w XII LO są klasami przygotowującymi do matury
oraz merytorycznie i praktycznie przygotowują do pracy w służbach mundurowych.
Klasy mundurowe o profilu policyjnym działają na podstawie porozumienia
o współpracy zawartego z Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy, Prokuraturą
Okręgową, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego oraz Medyczną Służbą Maltańską.
Klasy mundurowe o profilu policyjnym w XII LO są objęte patronatem Komendy
Wojewódzkiej Policji (jako jedyne w województwie kujawsko-pomorskim).
Proponowany program nauczania jest rozszerzony o zajęcia dodatkowe z zakresu
edukacji policyjnej.
Poza typowymi zajęciami dydaktycznymi przygotowującymi uczniów do matury
(od poniedziałku do czwartku) w piątki odbywają się zajęcia w ramach edukacji
policyjnej, takie jak: kryminalistyka, treningi walki wręcz, podstawy technik
samoobrony, ćwiczenia strzeleckie w Klubie Sportowym „Zawisza”, pierwsza pomoc
medyczna, ćwiczenia na torach sprawnościowych, musztra ogólna i policyjna, nauka
podstawowych technik i taktyk działania policji nauka zachowania się i poruszania
w terenie, ogólna charakterystyka systemu prawa, wycieczki edukacyjne do miejsc
i instytucji tematycznie związanych z profilem kształcenia. Wszystkie zajęcia
prowadzą czynni zawodowo policjanci, prokurator, psycholog policyjny i sądowy
oraz licencjonowani instruktorzy.
Kadeci klas o profilu policyjnym otrzymują kolejno stopnie awansu w hierarchii
klasy: młodszy kadet, kadet, starszy kadet, kadet sztabowy, kadet dyplomowany.
Mianowanie na kolejny stopień awansu uzależnione jest od postępów w nauce,
zachowania na terenie szkoły i poza placówką oraz zaangażowaniu w życie klasy,
szczególnych osiągnięciach ucznia, wysoką kulturę osobistą.
Uczniów klasy policyjnej obowiązuje umundurowanie. Uczniowie posiadają
umundurowanie codzienne i galowe.
Dzięki realizacji naszego programu edukacji policyjnej, uczniowie nabywają takich
cech jak: zaradność, odwaga, spokój, zdyscyplinowanie, a także przydatnych w życiu
umiejętności m.in. stanowczości i konsekwencji w działaniu oraz odporności
psychicznej na stres. Przygotowujemy ucznia - absolwenta klasy policyjnej do
postępowania rekrutacyjnego do pracy w policji oraz w innych służbach
odpowiedzialnych za porządek publiczny.
Nasi absolwenci są przygotowywani do podjęcia nauki na wybranych kierunkach
studiów cywilnych takich jak np. Kryminalistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
Resocjalizacja, Zarządzanie kryzysowe, Ratownictwo medyczne, Wychowanie
fizyczne, Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Nauka w tej klasie zapewnia wysoki poziom kształcenie ze wszystkich przedmiotów,
co umożliwia uczniom szeroki i optymalny wybór przedmiotów maturalnych,
dostosowanych do wymagań uczelni wyższych. Pozwala uczniom przygotować się
do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Przedmioty przygotowujące do zdania matury na poziomie rozszerzonym:
język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia
Przedmioty punktowane przy naborze elektronicznym: język polski, matematyka, wos
lub geografia lub język obcy (będzie brany pod uwagę i punktowany ten
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z wymienionych przedmiotów, z którego miałeś wyższą ocenę), wychowanie
fizyczne.
Do naszej szkoły można dostać się dwoma dziennymi liniami komunikacji miejskiej:
71 i 77. Autobus linii nr 77 staje tuż przy naszej szkole.
W szkole jest stołówka i można wykupić obiady. Cena (pysznego, domowego) obiadu
wynosi 3,50 zł.
tel./fax: 52 –37- 22- 170
e-mail: zs24@edu.bydgoszcz.pl
adres: www.zs24.org.pl
Facebook: https://www.facebook.com/klasapolicyjna

Osoba do kontaktu: Ewa Ziółkowska –koordynator klas policyjnych tel. 795 161 643

