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DORADZTWO I OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  

INDYWIDUALNE PORADNICTWO DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 
Z początkiem września br. psycholog i pedagog Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 
w Płocku przystąpiły do kontynuacji realizacji poradnictwa indywidualnego dla uczniów Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej.  Wszyscy uczniowie wymagający pomocy lub wsparcia  
w sytuacjach trudnych mogą liczyć na fachową pomoc, zrozumienie i dyskrecję. Obok 
bezpośredniego wspierania uczniów realizowane spotkania pozwalają na otwieranie się  
i wzmacnianie samooceny. Wpływają na kształtowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi 
opartych na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i wartościach ważnych w życiu każdego człowieka. 
Do chwili obecnej w ramach Projektu z poradnictwa indywidualnego psychologa i pedagoga 
skorzystało ponad 80 uczniów Szkoły. 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 
 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE- PIEKARZ 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów kształcących się w kierunku piekarz odbywają się 
od września w wymiarze cztery godziny miesięcznie. Bierze w nich udział 5 uczniów. Na zajęciach 
obliczano ilość surowców i materiałów pomocniczych potrzebnych do produkcji pieczywa. Uczniowie 
wyliczali również ubytek magazynowy powstały po wypieku pieczywa.   
        Tekst: prowadzący zajęcia Maciej Jankowski 

 
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE- MECHANIK 

Od września br. uczniowie 
kształcący się w zawodzie mechanik 
pogłębiają i utrwalają swą wiedzę  
w trakcie zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych. Podczas spotkań 
zapoznali się oni z definicją  
i charakterystyką pojazdu 
samochodowego. Omówione także 
takie pojęcia jak długość, szerokość, 
wysokość, masa własna, ładowność 
oraz inne parametry związane  
z jednostką napędową pojazdu. 
Uczestnicy zajęć  poznali budowę 
silnika, zapoznali się także  
z branżowym słownictwem. Zajęcia 
były uatrakcyjnione filmami dydaktycznymi i instruktażowymi, katalogami oraz prospektami 
promocyjnymi wybranych marek pojazdów.  Tekst: prowadzący zajęcia Krzysztof Podraska 

 
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE- FRYZJER 

5 września 2013 r. w ramach projektu unijnego rozpoczęły 
się zajęcia z fryzjerstwa. W nowym roku szkolnym udział 
w zajęciach biorą 4 uczennice z klasy II a ZSZ nr 6  
w Płocku. Praca rozpoczęła się od zagadnień dotyczących 
organizacji działalności salonu fryzjerskiego. Dziewczęta 
utrwalały takie zagadnienia jak zasady pracy w salonie, 
obsługa klienta, komunikacja oraz diagnoza włosów i skóry 
głowy. Uczennice rozwiązywały również testy tematyczne 
oraz wykonywały liczne ćwiczenia. Przyszłe fryzjerki  
miały także okazję na wykorzystanie i doskonalenie 
słownictwa zawodowego. 
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CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA 
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 

Zajęcia wyrównawcze- mechanik pojazdów samochodowych. 

Zajęcia wyrównawcze- fryzjer. Tekst: prowadząca zajęcia Aldona Jędrzejak 


