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W czerwcu 2012 roku Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 6 Specjalna w Płocku zakończy 
realizację działań wynikających z założeń 
Projektu „Niepełnosprawni równi na lokalnym 
rynku pracy” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżetu miasta 
Płocka. Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach”; Działanie 9.2 – 
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego”. Jest to zatem ostatni numer 
gazetki „Lasotczak” mówiący o Projekcie, który 
trafi do Państwa rąk. 

W różnorodnych formach dokształcania w ramach Projektu ogółem 
uczestniczyło 205 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej 
w Płocku, w tym 110 dziewcząt i 95 chłopców. Podejmowane działania 
obejmowały realizację kursów, zajęć wyrównawczych, zajęć 
ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, kompetencji 
społecznych oraz pomoc psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego. 
Celem nadrzędnym wszystkich podejmowanych działań było lepsze 
przygotowanie zawodowe młodzieży, zwiększenie jej szans na zdanie 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, nabycie 
umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie kompetencji 
społecznych oraz, poprzez poszerzanie ich kwalifikacji, zwiększenie szans 
na rynku pracy. 

Osiągnięcie stawianych celów stało się możliwe dzięki realizacji 
szeregu działań. Najatrakcyjniejszą dla młodzieży formą okazały się 
przeprowadzone kursy.  
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kurs na dozorcę – odbyły się 2 edycje 
kursu i uczestniczyło w nim 20 uczniów. 
Uczestnicy tego kursu nabyli umiejętności 
w zakresie ochrony mienia.  
W ramach zajęć praktycznych kursanci pod 
nadzorem trenera ćwiczyli umiejętności 
samoobrony niezbędne w przypadku 
ochrony osób i mienia. 
 

kurs na prawo jazdy kat. A – odbyły się 
2 edycje kursu. Uczestniczyło w nich 20 

uczniów. 
kurs na prawo jazdy kat. B – odbyły się 
3 edycje kursu. 10 uczniów uzyskało 
prawo jazdy kategorii B. Trwa  jeszcze 
ostatnia edycja kursu. Realizacja kursów 
na prawo jazdy kategorii A  
i B uzupełniona była poprzez realizację 
dodatkowych zajęć z przepisów o ruchu 
drogowym. 


