
 
 
 
 
 

GAZETKA WYDAWANA JEST W RAMACH PROJEKTU (UDA-POKL.0 9.02.00-14-020/08) 
 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA  
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 

 
 

 

 I 

 
Dobiega końca pierwszy rok realizacji Projektu 9.2. Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, który od września 

2009 r. jest realizowany w Szkole Zawodowej nr 6 w Płocku. Projekt 

współfinansowany jest ze środków unijnych. Działania planowane  

w ramach realizacji projektu oszacowane są na kwotę 1.094.449,00 

zł. W tym 13,44% to wkład miasta Głównym celem Projektu jest 

podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów naszej szkoły. 

Realizacja Projektu pozwoli na lepsze przygotowanie zawodowe 

młodzieŜy, zwiększenie jej szans na zdanie egzaminów zawodowych  

i podjęcie pracy. Dlatego teŜ proponowane uczestnikom kursy, 

szkolenia i zajęcia mają na celu wyrównywanie dysproporcji 

edukacyjnych uczniów, uświadomienie im zagroŜeń wynikających  

z przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty, podniesienie ich 

kwalifikacji zawodowych i kompetencji, rozwijanie zainteresowań  

i uzdolnień zawodowych, wzmacnianie zdolności do zatrudnienia 

poprzez organizację praktyk zawodowych przy współpracy  

z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. Realizacja projektu 

przewidziana jest na trzy lata 

(IX.2009 - VI.2012) i obejmie 190 uczniów i 4 nauczycieli. W bieŜącym roku szkolnym juŜ 

zrealizowano zaplanowane na ten okres działania. Badania ewaluacyjne potwierdzają zasadność 

realizowania oferty Projektu. MłodzieŜ wykazuje duŜe zainteresowanie proponowanymi formami 

dokształcania o czym świadczy blisko stu procentowa frekwencja na zajęciach i kursach. W ocenie 

uczniów zwiększa ich szansę na rynku pracy. 
         Barbara Chyba 

KURS CARVINGU 

Pierwszym kursem realizowanym w ramach Projektu  był carving. 

Odbył się on w dniach 28 - 30 października. Zajęcia poprowadził 

Mistrz Polski w Carvingu pan Marek Rybacki wraz z swym 

zespołem. Uczestniczyło w nich czternastu uczniów i dwoje 

nauczycieli naszej szkoły. Celem kursu była nauka sztuki 

dekorowania potraw, rzeźbienia w warzywach i owocach. 

MłodzieŜ biorąca udział w zajęciach chętnie i aktywnie w nich uczestniczyła. Była 

zafascynowana róŜnorodnością moŜliwości wyczarowania z owoców i warzyw prawdziwych 

arcydzieł. 

     WARSZTATY Z CARVINGU 

Umiejętności nabyte podczas kursu carvingu młodzieŜ mogła 

utrwalać podczas zajęć dodatkowych. Zajęcia odbywały się od  

17 listopada 2009 roku do 18 maja 2010 roku, co dwa tygodnie w 

wymiarze dwóch godzin.      
      Krystyna Gościniak 

                      


