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Od 1 września 2012 roku w Zasadniczej Szkole zawodowej nr 6 realizowany jest projekt, 
skierowany do uczniów tej szkoły, którego głównym celem jest wzmocnienie atrakcyjności 

kształcenia poprzez poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych a  przez to 

podniesienie jakości kształcenia zawodowego. 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".  

Z dobrodziejstw Projektu skorzysta osiemdziesięcioro dziewcząt i chłopców, uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Większość z nich pochodzi ze środowisk 

defaworyzowanych. Równie duża grupa nie może liczyć na wsparcie rodzin w zdobyciu 
wykształcenia z uwagi na jej dysfunkcje i brak środków finansowych. 

Projekt zakłada realizację kursów zawodowych, które kończącym je uczestnikom dadzą 

dodatkowe kwalifikacje, co zwiększy ich szanse zawodowe, tym bardziej, że dobór form 
kształcenia podyktowany był tendencjami i potrzebami regionalnego rynku pracy. Młodzież 

będzie mogła skorzystać z następujących kursów:  prawo jazdy kat. B, kierowca wózka 

jezdniowego z napędem silnikowym, spawalniczy MAG 135, dozorca, fryzjerski (2 sesje), 
stylizacji paznokci, bukieciarstwa I i II stopnia, kelner-barman, sprzedawca z obsługą kasy 

fiskalnej. Zaplanowane są również warsztaty: stylizacja paznokci, bukieciarstwo. Wdrażając nowe 

formy nauczania zakłada się, że podniesione zostaną kwalifikacje i kompetencje zawodowe 
uczniów.  

Zaplanowano także zorganizowanie dwóch konkursów międzyszkolnych (w zawodach fryzjer  
i piekarz).  Udział w konkursach ma na celu pobudzenie motywacji dziewcząt i chłopców, 

a rywalizacja z pełnosprawnymi intelektualnie uczestnikami przyczyni się do integracji 

społecznej.  

Kolejnym działaniem w ramach Projektu jest odbywanie staży zawodowych w zakładach pracy  

w kierunkach: fryzjer, krawiec, ogrodnik. Z tej formy skorzystają dwadzieścia cztery osoby, 

zarówno dziewczęta jak i chłopcy. W ramach współpracy szkoły z pracodawcami i instytucjami 
rynku pracy zorganizowane zostaną wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych: Fiat Auto 

Poland - Tychy, General Motors – Gliwice, Zakład Poligraficzny – Grębocin, P iekarnia – Nowy 
Dwór, Zakład Włókienniczy – Łódź, Zakład Ogrodniczy Tomaszewski w Warszawie. 

Zaplanowano także cykl wyjazdów na targi zawodowe w Poznaniu.  

Wszystkie te działania mają na celu wzmocnienie zdolności naszych uczniów do zatrudnienia , 
poprzez nabycie umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy.  

Projekt przewiduje udział młodzieży w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów zawodowych  

w następujących kierunkach: fryzjer, piekarz, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, 
ogrodnik. Zakłada się, że udział w tych zajęciach zwiększy zdawalność egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe przez naszą młodzież. W trakcie realizacji Projektu 

uczestnicy będą mogli skorzystać z zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.  
Zaplanowano zajęcia z przedsiębiorczości, matematyki, komputerowe oraz kurs i warsztaty  

z języka niemieckiego. W ramach Projektu realizowane będą również warsztaty zastępowania 
agresji oraz cykl spotkań ze specjalistami, dodatkowo uczestnicy otoczeni będą opieką 

psychologiczno – pedagogiczną poprzez poradnictwo indywidualne.  

Realizacja Projektu „W drodze do aktywności zawodowej” zakończy się z dniem do 31 grudnia 
2013 roku.  
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