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Rok szkolny 2010/2011 będzie kolejnym rokiem realizacji Projektu „Niepełnosprawni na 
lokalnym rynku pracy – niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Projekt 9.2” , współfinansowanego z funduszy Unii 
Europejskiej oraz budŜetu miasta Płocka. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego, lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe, wyposaŜenie młodzieŜy w wiedzę i umiejętności poszukiwane na lokalnym rynku 
pracy, co zwiększy szanse zatrudnienia naszych absolwentów. 
MłodzieŜy uczestniczącej w ubiegłorocznej edycji projektu najwięcej satysfakcji przyniosło 
zdobycie prawa jazdy. Dziewiętnaścioro uczniów naszej szkoły uczestniczyło w kursie prawa 
jazdy kat. A i B. Do chwili obecnej 9 z nich posiada juŜ prawo jazdy (4 dziewczyny i 5 chłopców). 
Pozostali kursanci są w trakcie zdawania egzaminów. Ten wynik lokuje nas w czołówce 
zdawalności egzaminów na prawo jazdy, jest wyŜszy niŜ średnia krajowa. Jest to duŜy sukces. 
Gratulujemy. 

Wrześniowe dni, od 21 do 27, były bardzo pracowite dla siedmiu uczennic naszej szkoły, 
kształcących się w zawodzie fryzjer. Dla nich nie tylko rozpoczął się rok szkolny, ale takŜe kurs 
fryzjerski. Dziewczyny miały okazję pracować pod okiem Dariusza Wojtasiewicza z Akademii 
Urody Elite. Okazało się, ze odpowiedni ruch grzebieniem i noŜyczkami, trochę odpowiednich 
kosmetyków (tę tajemnicę teŜ poznały) pozwala wyczarować fryzurę, która doda uroku niejednej 
modnisi. Nasze młode fryzjerki były oczarowane kunsztem jaki zaprezentował prowadzący zajęcia. 
AŜ Ŝal Ŝe kurs się juŜ zakończył. Czekamy teraz na pokaz ich umiejętności. 

 

JuŜ 1 października dziesięciu chłopaków rozpoczęło 
szkolenie, które będzie trwało do 10 grudnia. 
Zajęcia odbywają się co tydzień w piątki i soboty. 
 A wiec Ŝegnajcie wolne weekendy…ale za to 
…uczestnicy zdobędą nowy zawód– dozorcy. 
Zajęcia, które odbywają się w Zakładzie 
Doskonalenia Zawodowego w Płocku, mają 
charakter zarówno praktyczny jak i teoretyczny. 
Dowiedzieliśmy się, Ŝe część zajęć praktycznych: 
wykonywanie prac konserwatorskich  
i spawalniczych, pierwsza pomoc przedlekarska czy 

elementy samoobrony odbywa się w szkole na ulicy Gradowskiego. JeŜeli chodzi o teorię, to 
kursanci poznają takie zagadnienia jak: wybrane zagadnienia prawne, organizacja ochrony osób  
i mienia, etyka zawodowa dozorcy, pracownika ochrony. 

 

Rozpoczął się równieŜ 1 października a zakończy   
18 grudnia. Uczestniczy w nim 5 chłopców, którzy uczą się 
spawania metodą MAG 135. Inna nazwa tej metody  
to spawanie łukowe, które polega na łączeniu łukiem 
gazowym metalowych elementów. Chłopcy są bardzo 
zadowoleni z zajęć, na których przede wszystkim poznają 
praktyczne strony spawalnictwa. Ale jak mówi Kuba, jeden 
z uczestników kursu, teorii  równieŜ jest sporo i wcale nie 
jest ona łatwa. 
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