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W maju br. w ramach zajęć z przedsiębiorczości 
uczestnicy zostali zapoznani z tematyką rynku 
pracy, aktywnym poszukiwaniem pracy  
i wybranymi zagadnieniami prawa pracy. Podczas 
zajęć zrealizowano zagadnienia związane  
z popytem i podażą oraz instytucjami działającymi 
na rynku pracy. Omówiono także metody 
poszukiwania zatrudnienia jak i podstawowe 
dokumenty aplikacyjne – CV, list motywacyjny. 
Uczniowie ZSZ nr 6 uczestniczący w zajęciach 
poznali podstawy prawne nawiązania  
i rozwiązania stosunku pracy. Młodzież została 
zapoznana z rodzajami umów o pracę.   
 
                                                      Violetta Kopczyńska 

 
 
 
 

 
ZAJĘCIA UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

DORADZCTWO I OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
SPOTKANIE ZE SPECJALISTĄ 

W ramach działań mających na celu wzmacnianie kompetencji 
społecznych uczniów ZSZ Nr 6 zrealizowane zostało kolejne 
spotkanie ze specjalistą. Tym razem gościem w placówce był 
specjalista ds. przeciwdziałania przemocy p. Iwona Szkopek, na co 
dzień pełniąca funkcję kierownika Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej w Płocku. W spotkaniu uczestniczyło 20 uczniów ZSZ 
Nr 6. Zajęcia poruszały niezwykle istotny problem społeczny, 
który skutkuje poważnymi konsekwencjami w życiu wielu ludzi. 
Zajęcia w dużej mierze bazowały na pracy nad sobą, motywując 
młodzież do refleksji nad swoim zachowaniem, analizy własnego 
postępowania oraz relacji z innymi ludźmi. Program zajęć 
uwrażliwił uczestników na problem przemocy oraz uświadomił  
jakie są mechanizmy jej powstawania.  Najważniejszą wartością 
okazała się informacja, że mimo poczucia osamotnienia  
i bezradności, ofiara przemocy może liczyć na pomoc i wsparcie  
i nie musi biernie poddawać się swojemu oprawcy. Młodzież 
została zaznajomiona z instytucjami służącymi pomocą i wsparciem dla ofiary.    
         Zdjęcie Internet 
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CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA 
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 

W maju i czerwcu uczestnicy zajęć komputerowych, 
którymi młodzież naszej placówki jest bardzo 
zainteresowana, zostali zapoznani ze sposobem 
przygotowania wielostronicowych dokumentów do 
wydruku. Nauczyli się numerowania stron, 
korzystania z tabulatora, zmieniania orientacji 
strony,  powiększania podglądu wydruku, następnie 
już samego druku opracowanego dokumentu.  

Bogdan Lewandowski 


