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DNI OTWARTE W SZKOLE EDUKUJĄCEJ PRZYSZŁĄ POLICYJNĄ KADRĘ
Policjanci z Chojnic po raz kolejny prezentowali specyfikę swojej pracy oraz proces rekrutacji jaki obowiązuje kandydatów do policyjnej służby. Młodzi gimnazjaliści z całego powiatu, a także
uczniowie kończący tą szkołę średnią niebawem staną przed jednym z pierwszych życiowych dylematów. Wybór dalszej ścieżki edukacji, a nierzadko przyszłego zawodu, to bardzo ważna decyzja w
życiu nastolatka. Chojniccy uczniowie Technikum nr 2 w Chojnicach doskonale o tym wiedzą, dlatego zorganizowali w swojej szkole "Dni otwarte". Na imprezie tradycyjnie nie mogło zabraknąć
policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, którzy oprócz promowania zawodu policjanta przypominali uczestnikom o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
Wczoraj na terenie Technikum nr 2 w Chojnicach, zorganizowane zostały Dni Otwarte dla młodzieży, w których wzięli udział jak co roku chojniccy policjanci. Dyrekcja szkoły, Policja oraz samorząd
szkolny zadbali o odpowiednią promocję i reklamę w trakcie tak licznego spotkania. Wszyscy chętni mogli zapoznać się z panującą tam atmosferą i specyfiką funkcjonowania w strukturach
technikum klas mundurowych. Uczniowie szkoły powitali gimnazjalistów przygotowanym przez siebie bogatym programem edukacyjnym. Mundurowi opowiadali o specyfice służby oraz przekazali
uczniom informacje na temat procesu postępowania kwalifikacyjnego, jego poszczególnych etapach, wymaganiach oraz miejscu składania dokumentów i terminach przyjęć. Policjanci odpowiadali
na liczne pytania zadawane przez młodzież. Dużo uczestniczących w tym przedsięwzięciu zadeklarowało złożenie dokumentów, aby móc spełniać swoje marzenia w przyszłym dorosłym życiu.
Podczas tego promocyjnego spotkania policjanci wykorzystali to, że obecni byli również rodzice uczniów zainteresowanych nauką w klasach policyjnych i podczas rozmowy z nimi przybliżali czym
jest i jak działa Krajowa Mapa Zagrożeń, a także aplikacja na telefon „Moja Komenda”. Mundurowi przypominali również podczas rozmów jak bezpiecznie poruszać się po drogach zarówno jako piesi
i rowerzyści. Apelowali także, aby zakładać na ubranie elementy odblaskowe , które zwiększają widoczność niechronionych uczestników ruchu zarówno po zmierzchu i zmroku, co znacznie wpływa
na poprawę ich bezpieczeństwa.
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