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Anykščių technologijos mokykla

Ilgai lauktą
apsaugos
darbuotojo praktika
man prasidėjo nuo
balandžio
30
dienos. Ją atlieku
Anykščių apsaugos
tarnyboje
UAB
„Šerifai“. Jos vadovas – direktorius Raimundas Razmislavičius.
Susipažinau su puikiu kolektyvu, kuris mane sutiko labai draugiškai.
Čia dirba 35 patikimi ir patyrę specialistai. Pagrindinės jų veiklos:
signalizacijų ir apsaugos sistemų montavimas objektuose ir butuose,
priešgaisrinių apsaugos sistemų įrengimas, fizinė objektų, teritorijų ir
renginių apsauga, patruliavimas ir t. t. Specialistai mane supažindino
su atliekamais darbais. Buvo labai įdomu susipažinti su veiklomis,
apžiūrėti darbo vietas, išklausyti istorijas, kodėl žmonės pasirinko
apsaugos darbuotojo profesiją. Praktikos metu turiu atlikti tokias
užduotis: susipažinti su saugomu objektu, reaguoti į pažeidimus,
susipažint su objekto saugojimo instrukcija, informacijos paruošimu ir
perdavimu, renginių apsauga, turto apsauga bei kt. O realiai jau
vykdžiau renginių apsaugą, dalyvavau išvežiojant klientams sąskaitas
klientams, susipažinau su saugomo objekto UAB „Anykščių vynas“
instrukcija. Praktikoje labai patinka, greitai prabėga laikas. Kas kartą
laukiu kitos dienos, kada vėl galėsiu eit į praktiką. Iš atliktų užduočių
labiausiai patiko renginių apsauga. Teko budėti prie baseino, kai vyko
tarptautinis plaukimo festivalis.
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Manau, kad apsaugos darbuotoja
tikrai būsiu☺ - patinka profesija,
žaviuosi šį darbą atliekančiais
žmonėmis. Jau gavau įsidarbinimo
pasiūlymą! Bet apie tai dar turiu laiko
pagalvoti. Po praktikos laukia
kvalifikacijos egzaminai. Po jų –
tikiuosi, kad
gausiu apsaugos
darbuotojo diplomą☺ Gavusi diplomą
dirbsiu pagal įgytą specialybę, bet
galvoju ir apie tolesnes studijas.
Jau greitai teks palikti Anykščių
technologijos mokyklą. Nuoširdžiai
sakau, kad čia buvo „žiauriai“
(teigiama prasme) geras laikas. Iš pat
pradžių buvau šiltai ir draugiškai
sutikta mokytojų bei čia besimokančių
mokinių, susiradau daug draugų. Man
ši mokyklą buvo kaip antri namai.
Visada gera ateiti ten, kur esi
laukiamas. Šioje mokykloje daug
patyriau. Per vienerius metus daug
išmokau. Vienas dramaturgas yra
pasakęs: „Mokykla, tai vieta, kur
įvyksta visos mūsų gyvenimo patirtys.
Pyktis, pagieža, įsimylėjimas ar
liūdesys – visas šias emocijas žmonės
labai koncentruotai patiria mokykloje.
(Augustas Sireikis). Man ši mokyklą
liks atmintyje kaip naujų išbandymų,
žinių, įgūdžių, patirties, bendravimo
mokykla profesinėje ir asmeninėje
srityse. Buvo labai smagu, bet reikia
keliauti toliau. Turiu seną svajonę,
sieksiu ją įgyvendinti ir tapti policijos
pareigūne. Žinau, kas lengva nebus,
bet esu pasiryžusi siekti savo tikslo.
Esu
dėkinga
čia
dirbantiems
mokytojams bei grupės auklėtojui A.
Ramoškai. Ačiū Jums už suteiktas
žinias, perduotą gyvenimišką patirtį,
tai didelis bagažas, kurį pasiimsiu su
savimi į ateitį.:)
Monika Pavilonytė, S17

