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Już trzeci rok w ZSZ nr 6 przy SOSW n 2 w Płocku realizowany jest Projekt 
„Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy”. Jest to możliwe dzięki finansowaniu ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu 
miasta Płocka. W ramach Projektu, do końca 2011r.  
109 dziewcząt i 87 chłopców, uczniów naszej szkoły uczestniczyło w różnorodnych formach 
dokształcania: kursach, zajęciach wyrównawczych, praktykach zawodowych w zakładach 
pracy, zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i kompetencji 
społecznych. W bieżącym roku szkolnym odbyły się już  
4 kursy: Carvingu I stopnia, spawania metodą MAG 135, stylizacji paznokci  
i kurs na dozorcę. Jeszcze w tym roku nasi uczniowie będą mogli ukończyć kurs na kierowcę 
wózka jezdniowego, spawania, stylizacji paznokci, bukieciarstwa, kuchnie świata czy 
wreszcie najpopularniejszy i wyczekiwany przez naszych uczniów kurs prawa jazdy kategorii 
B. Obok kursów realizowane są działania stałe, których najważniejszym celem jest 
przygotowanie naszych uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 
Nasi wychowankowie mogą skorzystać z zajęć wyrównawczych z matematyki i przedmiotów 
zawodowych, zajęć z przedsiębiorczości i komputerowych oraz zajęć warsztatowych Trening 
Zastępowania Agresji ART. Zapewniamy także stały dostęp do porad psychologa, pedagoga, 
doradcy zawodowego. Już w tej fazie Projektu możemy stwierdzić, że jego realizacja 
przyczyniła się do pozytywnych zmian i wielu sukcesów naszych wychowanków. Nauczyciele 
prowadzący zajęcia oceniają ich przydatność dla uczniów bardzo wysoko. Za ich 
zasadnością przemawiają także wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 
Co roku zwiększa się liczba uczniów do nich przystępujących, także zdawalność tych 
egzaminów jest coraz wyższa. Poniżej opinie prowadzących zajęcia.  
 
 
 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

Celem zajęć wyrównawczych  
z podstawy przedsiębiorczości było 
nabycie nowych umiejętności w zakresie 
zwiększenia szans na podjęcie 
zatrudnienia, zdobycia umiejętności 
praktycznych niezbędnych w skutecznym 
poszukiwaniu pracy, uzyskania wiedzy o 
współczesnym rynku pracy. Uważam, że 
młodzież dużo skorzystała z tych zajęć, 
czego potwierdzeniem są wyniki 
egzaminów do jakich przystępowali w 
2010 i 2011 roku. Mam nadzieję, że w 
bieżącym roku moi uczniowie równie dobrze poradzą sobie i uzyskają zadowalające 
wyniki. Wiedza, którą nabywają podczas tego typu zajęć na pewno będzie 
przydatna w dorosłym życiu zawodowym.   p. Bogdan Lewandowski 
 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z KUCHARSTWA 
Prowadzone przeze mnie zajęcia 
wyrównawcze przeznaczone są dla 
uczniów klas pierwszych i drugich. 
Udział w zajęciach ma na celu 
poszerzenie zainteresowań  
i umiejętności zawodowych, 
wyrównanie dysproporcji 
edukacyjnych, podniesienie 
motywacji uczniów do aktywności 

zawodowej i przygotowanie do 
egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. Zakres 

obejmuje treści nauczania zgodne z programem i wymaganiami edukacyjnymi. 
Praca w nielicznych grupach pozwala na lepsze przyswojenie i zrozumienie treści.
       p. Krystyna Gościniak 
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GAZETKA WYDAWANA JEST W RAMACH PROJEKTU (UDA-POKL.09.02.00-14-020/08) 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA 
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 

 

zajęcia z podstaw przedsiębiorczości 

zajęcia wyrównawcze z kucharstwa 


