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GAZETKA WYDAWANA JEST W RAMACH PROJEKTU (UDA-POKL.0 9.02.00-14-020/08) 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA 
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 

Projekt „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy”  

realizowany przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 6 Specjalną w Płocku 

 
Od 1 września 2009 do 31 maja 2012 w naszej szkole prowadzone są zajęcia oraz 
organizowane kursy w ramach Projektu „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku 
pracy”. Przewidziany na trzy lata Projekt będzie realizowany do końca tego roku 
szkolnego. Udział w proponowanych zajęciach ma umoŜliwi ć uczestnikom zajęć 
nabycie nowych umiejętności, które przyczynią się do rozszerzenia kwalifikacji 
zawodowych. Zwiększą takŜe ich szanse na znalezienie pracy po ukończeniu szkoły 
zawodowej. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach Projektu starają się, aby 
nauka zawodu była jak na najwyŜszym poziomie, co podniesie zdolności uczniów do 
przyszłego zatrudnienia. Dobór proponowanych kursów jest dostosowany do 
lokalnego i regionalnego rynku pracy. Jednym z waŜniejszych celów jaki sobie 
postawiliśmy jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów 
niepełnosprawnych intelektualnie i wzmocnienie kompetencji kluczowych w trakcie 
procesu kształcenia. Proponowane są takŜe zajęcia mające na celu rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień zawodowych uczniów. W ramach projektu organizowane 
są równieŜ zajęcia o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym, uczestnicy objęci 
są opiekę psychologiczno – pedagogiczną, szczególnie ci zagroŜeni przedwczesnym 
wypadnięciem z systemu szkolnictwa i patologiami społecznymi. Projekt podnosi 
jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego, wzbogaca warsztat pracy i ofertę 
edukacyjną naszej placówki.  

 
W roku szkolnym 2011/2012 zrealizowane będą następujące działania: 
kursy dla uczniów, zajęcia wyrównawcze z zakresu przedmiotów zawodowych, 
zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, praktyki zawodowe, 
wycieczka na targi do Poznania, zajęcia z psychologiem, pedagogiem  
i doradcą zawodowym.  
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Kursy dla uczniów: 
warsztaty z carvingu, 
kurs na kierowcę wózka jezdniowego z napędem 
silnikowym, 
kurs fryzjerski, 
prawo jazdy kategorii B, 
kurs spawalniczy, 
kurs manicure. 

 
 

Zajęcia 
ukierunkowane na 

rozwój kompetencji 
kluczowych: 

przedsiębiorczość; 
zajęcia komputerowe: 

„Poznawanie 
Internetu”, 

„Tworzenie własnej 
strony internetowej”, 

„Wykorzystanie 
arkusza 

kalkulacyjnego”. 
 

 

Zajęcia wyrównawcze z 
przedmiotów zawodowych 
(fryzjer, krawiec, kucharz 
małej gastronomii, 
mechanik pojazdów 
samochodowych, ogrodnik, 
piekarz); 
matematyka. 
 


