Tychy, dnia 20.07.2016 r.
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Centrum Edukacji Zawodowej w Tychach przedstawia ofertę na:

SZKOLENIA
SZKOLENIA PODSTAWOWEGO
PODSTAWOWEGO STRAśNIKÓW GMIN
GMINNYCH / MIEJSKICH wraz z pobytem
Podstawa prawna:
 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu rozporządzenia MSWiA w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych
(miejskich) (Dz. U. nr 0 poz. 353 z 2013 r.)
 Akredytacja Kuratora Oświaty w zakresie prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
z dnia 21.12.2004 KO.ZA.AD.42018/26/04
 Program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
Cel szkolenia:
Przygotowanie strażników do realizacji zadań straży gminnych.
Organizacja szkolenia:
Zajęcia dydaktyczne odbywają się wg szczegółowego harmonogramu w salach wykładowych Centrum Edukacji
Zawodowej w Tychach, praktyka zawodowa w jednostce macierzystej. Szkolenie z przedmiotów określonych
pkt. 10-14 w/w Rozporządzenia MSWiA prowadzone będzie przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.
Miejsce szkoleń:
Centrum Edukacji Zawodowej w Tychach ul. Arctowskiego 1
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19
Całkowity czas trwania szkolenia:
31.08.2016 r. – 05.10.2016 r. teoria (zajęcia od poniedziałku do piątku)
06.10.2016 r. – 02.11.2016 r. praktyka w jednostce macierzystej
03.11.2016 r. zajęcia teoretyczne przygotowanie do egzminu końcowego
04.11.2016 r. egzamin końcowy
Ramowy program szkolenia: zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 28 marca 2013 r. (Dz. U. nr 0 poz. 456).
Cena od osoby: 1300 zł
Koszt pobytu od osoby: 1600 zł (nocleg poniedziałek-piątek, wyżywienie, bilet komunikacji miejskiej)
Zaświadczenie ukończenia kursu: po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu końcowego
w Centrum Edukacji Zawodowej przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Katowicach. Po zdanym egzaminie otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie
z Obwieszczenie MSWiA z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
MSWiA (Dz. U. nr 0 poz. 353 z 2013 r.).
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