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Zdjęcie przedstawia próbny egzamin zawodowy, 
który odbył się 28 marca 2012 roku w naszej 
szkole. Ten „państwowy” będzie dla uczniów 
decydującym sprawdzianem wiedzy i umiejętności. 
Wszystkie działania podjęte w ramach Projektu  
niewątpliwie podnoszą szanse młodzieży na zdanie 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. 

 

 
 
Obok rezultatów mierzalnych efektem działań podejmowanych  

w ramach Projektu są również rezultaty jakościowe. Szczególnie ważne to: 
zwiększenie zainteresowania wybranym kierunkiem kształcenia zawodowego; 
podniesienie samooceny i zwiększenie zaufania we własne możliwości; zwiększenie 
aktywności; nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy; podniesienie 
umiejętności komunikacyjnych. Szczególnie ważny jest obserwowany wzrost 
motywacji uczniów do zmiany sytuacji życiowej i zawodowej, czego potwierdzenie 
stanowi podniesienie średniej wyników w nauce oraz frekwencji uczniów, która w 
bieżącym roku szkolnym ukształtowała się na poziomie bliskim 85% (najwyższa 
frekwencja spośród szkół zawodowych miasta Płocka). 
Niezwykle istotnym 
osiągniętym efektem 
działań podjętych  
w Projekcie jest 
zwiększenie liczby 

uczniów 
przystępujących do 

egzaminu 
potwierdzającego 

kwalifikacje 
zawodowe oraz 

podniesienie 
wskaźnika 

zdawalności tych 
egzaminów.  
W porównaniu  
z okresem przed 
realizacją Projektu 
odsetek uczniów 
przystępujących do 
egzaminu  
(z uwzględnieniem 
egzaminu próbnego  
w ostatnim roku 
realizacji Projektu) systematycznie zwiększał się 
i w ostatnim roku realizacji Projektu ukształtował się na poziomie 65,4%. 
Odnotowano zatem wzrost o 34,8%. Ogromnie satysfakcjonujące są również wyniki 
w zakresie zdawalności tych egzaminów. Odsetek uczniów zdających egzaminy 
potwierdzające kwalifikacje zawodowe (z uwzględnieniem egzaminu próbnego  
w ostatnim roku realizacji Projektu) w ogólnym podsumowaniu ukształtował się na 
poziomie 55,26% - odnotowano zatem wzrost o 28,6%. Warto w tym miejscu 
podkreślić, że tok kształcenia zawodowego w zasadniczej szkole zawodowej 
specjalnej kończy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe o takim samym 
stopniu trudności jak w szkołach ogólnodostępnych, co w przypadku młodzieży  
z deficytami intelektualnymi jest szczególnie istotne i świadczy o dużej wadze  
i zasadności podejmowanych działań. 

Z dumą pragniemy podzielić się informacją, że zakładane w Projekcie cele 
zostały w pełni osiągnięte. W ocenie uczestników Projektu, nauczycieli oraz  
w oparciu o wyniki prowadzonej ewaluacji można śmiało stwierdzić, że realizacja 
Projektu okazała się w pełni uzasadniona i przyniosła wszechstronne, wymierne 

korzyści. 
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