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 Na zajęcia przychodzimy z przyjemnością. 

Zdobyte umiejętności przydadzą 

się też w codziennym życiu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok szkolny 2012/2013 dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 upływa pod znakiem wytężonej 
pracy. Nasi podopieczni nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania, ale 
również większość z nich aktywnie uczestniczy w realizacji Projektu „W drodze do aktywności zawodowej” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji  
w regionach”; Działanie 9.2. Udział w proponowanych działaniach w ramach Projektu ma na celu 
wzmocnienie atrakcyjności i podniesienia jakości kształcenia zawodowego, co ma skutkować zwiększeniem 
zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.  
Działania Projektu obejmują: 
- zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze  
- zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych 
- doradztwo i opiekę psychologiczno- pedagogiczną 
- doradztwo edukacyjno – zawodowe 
- realizację kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje kompetencje zawodowe  
- cykl wycieczek do nowoczesnych zakładów  produkcyjnych  
- odbywanie straży w zakładach  pracy 
W listopadzie i grudniu obok systematycznie realizowanych zajęć wyrównawczych i dodatkowych zajęć 
oraz spotkań indywidualnych z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym, rozpoczęły się: 
- kurs stylizacji paznokci  
- kurs na dozorcę. 
Jednoczeniu trwają warsztaty  z bukieciarstwa i stylizacji paznokci. Uczennice kształcące się  
w zawodzie fryzjer i krawiec rozpoczęły staże zawodowe w zakładach pracy. Mogą tam rozwijać swoje 
umiejętności zawodowe a przede wszystkim doskonalić umiejętności interpersonalne  
w kontakcie z klientem i pracodawcą. 
 
 
 

Pod koniec listopada 10 – osobowa grupa 
uczniów zasadniczej szkoły zawodowej 
rozpoczęła kurs na dozorcę. Wśród nich jest 
jedna dziewczyna. Podziwiamy jej 
przebojowość i odwagę. Kursanci spotykają 

się w piątek, sobotę i niedzielę w Zakładzie Doskonalenia 
Zawodowego. Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne  
i praktyczne. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia 
praktyczne. W ich trakcie uczą się oni samoobrony, wykonują drobne 
naprawy oraz trochę mniej lubiane prace porządkowe. Kursanci 
systematycznie uczęszczają także na zajęcia teoretyczne, ponieważ 
poznają przepisy BHP, elementy prawne, których znajomość jest 
niezbędna aby prawidłowo wykonywać ten zawód.  
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