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WST P 

 
Przekazujemy specjalne wydanie KATALOGU DOBRYCH 

PRAKTYK W EDUKACJI ZAWODOWEJ. Ukazujemy w nich 
rozwi zania organizacyjne i edukacyjne w szkołach zawodowych 
dotycz ce nast puj cych zagadnie : 
 organizacja procesu uczenia si  – osi gania kompetencji 

zawodowych, 
 doskonalenie instrumentarium techniczno-dydaktycznego 

wspomagaj cego procesy uczenia si , 
 procesy wychowawcze w szkole zawodowej, organizacja zaj  

pozalekcyjnych, konkursów umiej tno ciowych, 
 udział szkoły zawodowej w projektach współfinansowanych ze 

rodków Unii Europejskiej, 
 edukacja artystyczna w szkole zawodowej,  
 uczenie si  w trybie pozaformalnym, 
 współdziałanie szkoły z pracodawcami, 
 organizacja przez szkoł  egzaminów zawodowych, 
 osi gni cia edukacyjne szkół, 
 organizacja spotka  z partnerami zewn trznymi, 
 współpraca nad organizacj  kształcenia w systemie modułowym 

i dualnym, 
 edukacja rzemie lnicza, 
 unikatowe kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje o szczególnym 

znaczeniu dla rynku pracy, 
 inne dobre praktyki dotycz ce osi gania kompetencji społecznych, 

przygotowania ucz cych si  do wykonywania czynno ci 
pracowniczych. 
Zach cam dyrektorów i nauczycieli do wspólnego redagowania 

kolejnych edycji KATALOGU DOBRYCH PRAKTYK. Gratuluj  
dotychczasowych prac ukierunkowanych na promowanie 
warto ciowych i innowacyjnych rozwi za  ró nych problemów 
edukacji zawodowej i zapraszam do dalszej współpracy w ramach 
POROZUMIENIA „EDUKACJA - RYNEK PRACY”. 

 
Janusz Moos 
Dyrektor 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego w Łodzi 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-
TURYSTYCZNO-HOTELARSKICH   
IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO  

W ŁODZI 
ul. Drewnowska 171 
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Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 

im. Władysława Grabskiego w Łodzi z siedzib  przy 
ul. Drewnowskiej 171 to szkoła zawodowa z bogatymi tradycjami 
i ogromnym do wiadczeniem – w tym roku przypada 110 rocznica 
jej istnienia.  

Szkoła powstała w 1904 r. jako Miejska Szkoła Handlowa 
M ska w Łodzi przy ul. Widzewskiej 109. W czasie pierwszej 
wojny wiatowej przekształcona zostaje na czteroklasow  Miejsk  
Szkoł  Ogólnokształc c  z wykładowym j zykiem niemieckim, 
a w 1927 roku w czteroletni  Szkoł  Handlowo-Ekonomiczn  
w Łodzi. W roku 1936 szkoła przechodzi kolej  reorganizacj . 
Z czteroletniej Miejskiej Szkoły Handlowej przekształca si  
w czteroletnie Miejskie Gimnazjum Kupieckie i dwuletnie Liceum 
Administracyjno-Handlowe. Placówka staje si  szkoł  redni  typu 
licealnego. W pa dzierniku 1939 roku, po wkroczeniu wojsk 
okupacyjnych do Łodzi, władze przenosz  szkoł  do gmachu przy 
ulicy Lipowej, nie pozwalaj c na zabranie wyposa enia i pomocy 
szkolnych, a opuszczony budynek zostaje przeznaczony na szkoł  
niemieck . W czasie kolejnych lat nazwa szkoły jest kilkakrotnie 
zmieniana: w roku 1950 nosi nazw  Technikum Administracyjno-
Gospodarcze, w roku 1951 Technikum Ekonomiczne, a w roku 
1952 po przej ciu szkoły przez Ministerstwo Finansów ustalono 
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now  nazw  – Technikum Finansowe nr 2 Ministerstwa Finansów 
w Łodzi. Wa nym wydarzeniem w yciu szkoły było 
reaktywowanie Koła Absolwentów oraz zorganizowanie w maju 
1959 roku Zjazdu Absolwentów Szkoły. W 1965 roku placówka 
otrzymała nowy budynek przy ulicy Drewnowskiej 171. Dowodem 
uznania dla wysokiego poziomu dydaktycznego szkoły było 
powierzenie jej w 1966 roku zorganizowania – jednej z trzech 
pierwszych w Polsce – Pa stwowej Szkoły Programowania Maszyn 
Cyfrowych. Po nawi zaniu w roku 1965, za po rednictwem 
Ambasady Niemieckiej Republiki Demokratycznej, kontaktów ze 
Szkoł  Zawodow  w Eberswalde, od 1966 roku corocznie 
organizowana była wymiana młodzie y obu szkół. Od 1974 roku 
działaj cy w szkole Klub Młodych Kolekcjonerów, oprócz 
przygotowania i urz dzenia „Sali Tradycji Szkoły”, organizował 
corocznie wystawy dokumentów, pami tek, eksponatów 
kolekcjonerskich dla młodzie y i łódzkich kolekcjonerów. W 1977 
roku w dowód uznania wysokiego poziomu dydaktycznego oraz 
szerokiej działalno ci społeczno-wychowawczej, szkoła została 
odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złot  Odznak  
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzie owych. Od wrze nia 
1983 roku w skład Zespołu Szkół wchodzi Liceum Zawodowe 
o specjalizacji administracyjno-biurowej, Policealne Studium 
Zawodowe zaoczne ze specjalizacj  bankowo  spółdzielcza. 
6 pa dziernika 1988 roku szkoła zostaje przyj ta do Klubu 
Przoduj cych Szkół w Polsce. Od 1 wrze nia 1991 roku placówka 
działa pod nazw : Zespół Szkół nr 1 w Łodzi. W roku 1997, 
w uznaniu dla działalno ci Klubu Młodych Kolekcjonerów, szkoła 
zostaje wyró niona Honorow  Odznak  XXV-lecia Polskiej 
Federacji Organizacji Kolekcjonerskich. W zwi zku z reform  
o wiaty w roku 2002 nast puje zmiana nazwy szkoły na Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. W grudniu 2004 roku maj  miejsce 
obchody 100-lecia szkoły. W 2012 roku placówka zmienia nazw  na 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich. Szkoła 
zostaje wyró niona wieloma certyfikatami, m.in.: Organizacji 
Innowacyjnej (ŁCDNiKP), Lidera Zarz dzania Procesem 
Kształcenia Zawodowego (ŁCDNiKP), w zakresie optymalizacji 
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współdziałania szkoły z rynkiem pracy na rzecz osi gania przez 
uczniów i nauczycieli kwalifikacji zawodowych (ŁCDNiKP), 
Szkoły Przedsi biorczo ci (FMP), Szkoły Przyjaznej Uczniom. 

 

 
 

Szkoła kształci w zawodach: 
- technik hotelarstwa, 
- technik obsługi turystycznej, 

  - technik ekonomista. 
Jest to jedyna w Łodzi pa stwowa szkoła, kształc ca kadry 
techników dla rozwijaj cej si  bran y hotelarsko-turystycznej 
w regionie łódzkim. W roku szkolnym 2007/2008 po raz pierwszy 
uruchomiono pi  klas pierwszych technikum hotelarskiego. 
Placówka jest jedn  z  najpr niej działaj cych w Polsce szkół, 
kształc cych w wymienionych zawodach bran y zwi zanej 
z szeroko poj t  turystyk  i jej zapleczem infrastrukturalnym. 
 
HOTELARSTWO I TURYSTYKA – BRAN E 
Z PRZYSZŁO CI  
Wraz z obj ciem przez Polsk  prezydencji w UE w drugiej połowie 
2011 roku rozpocz ła si  dobra passa w bran y. Zgodnie 
z oczekiwaniami EURO 2012 o ywiło rynek hotelowy  
w Polsce. Bran a hotelarska w naszym kraju wietnie si  rozwija, 
czego dowodem jest nieustannie zmieniaj ca si  infrastruktura 
Łodzi, a nastroje hotelarzy – mimo niepewnej sytuacji gospodarczej 
w Europie – wydaj  si  by  optymistyczne. 
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Maj c wiadomo  tego stanu rzeczy, dyrektor wraz 
z pracownikami ZSETH dokłada stara , aby zaszczepi  w uczniach 
autentyczne zainteresowanie profesj  hotelarsko-turystyczn . 
Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna dba nie tylko o wysoki 
poziom merytorycznego kształcenia, ale tak e o atrakcyjn  dla 
uczniów form  zaj .  

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa przygotowuje 
uczniów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. Typowymi 
miejscami pracy s : obiekty bazy noclegowej, tj. zakłady 
hotelarskie, o rodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, 
pensjonaty, zajazdy, go ci ce, schroniska, kwatery prywatne, biura 
turystyczne itp. Absolwenci tego kierunku mog  by  równie  
zatrudniani w organach administracji samorz dowej, zajmuj cych 
si  usługami hotelarsko-turystycznymi, a tak e w bran owych 
organizacjach i stowarzyszeniach. Mog  równie  prowadzi  własn  
działalno  gospodarcz  w zakresie wiadczenia usług 
noclegowych. Dzi ki nauce j zyków obcych z uwzgl dnieniem 
słownictwa bran owego absolwenci szkoły mog  znale  prac  
zarówno w kraju jak i poza jego granicami m.in. w takich 
pa stwach jak: Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Cypr, Niemcy, 
Francja, Malta.  
Tytuł technika hotelarstwa ucz cy si  uzyska, gdy przyst pi do 
egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe i zda go 
z wynikiem pozytywnym z dwóch kwalifikacji: 
T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji, 
T.12. Obsługa go ci w obiekcie wiadcz cym usługi hotelarskie. 
Technik hotelarstwa miedzy innymi:  
- planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi 
hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których 
wiadczone s  usługi hotelarskie, 

- przyjmuje rezerwacj  usług, ustala zakres zamówionych usług, 
sposób ich wiadczenia oraz form  zapłaty,  
- przyjmuje go ci w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie 
pobytu (równie  w j zyku obcym), wykwaterowuje z obiektu, 
rozlicza koszty pobytu go ci oraz przyjmuje nale no , 
- organizuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, 
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rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okoliczno ciowe, 
na specjalne zamówienie. 
Szkoła, aby kształci  w zawodach, posiada bardzo dobrze 
wyposa one pracownie: 
- 2 hotelarskie z cz ci  recepcyjn  i jednostk  mieszkaln  wraz 
z aneksem sanitarno-higienicznym, 
- technologii gastronomicznej z sal  obsługi konsumenta, 
- multimedialne posiadaj ce laptopy, komputery, tablice 
interaktywne, rzutniki. 

W celu podniesienia efektywno ci kształcenia w zawodzie 
technika hotelarstwa, szkoła ci le współpracuje z zakładami 
hotelarskimi oraz gastronomicznymi w zakresie organizacji praktyk 
zawodowych – 4 tygodniowych w klasach drugich i trzecich, 
w najbardziej renomowanych hotelach w Łodzi takich, jak: 
andel’s****, Hilton Doubletree****, Ambasador Centrum****, 
Campanile**, Focus***, Grand*** Ibis**, Reymont***, Holiday 
Inn**** czy Qubus***. Dodatkowo uczniowie maj  mo liwo  
odbywania praktyki zawodowej na promach eglugi morskiej na 
trasie winouj cie – Szwecja, w wyniku nawi zanej współpracy 
z firm  Unity Line Sp. z o.o. w Szczecinie. Ponadto, by dobrze 
przygotowa  młodzie  na potrzeby mi dzynarodowego rynku pracy, 
szkoła sukcesywnie organizuje uczniom praktyki zagraniczne. 
Młodzie  odbyła dwutygodniowe sta e zawodowe w Hiszpanii, 
w andaluzyjskim mie cie Granada, w ramach unijnego projektu 
Przedsi biorczy hotelarz na hiszpa skim rynku pracy, dwu- 
i czterotygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech w ramach 
projektu unijnego W drodze na europejski rynek pracy, 
Przedsi biorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy”. Projekty te 
realizowane były w ramach programu Uczenie si  przez całe ycie – 
Leonardo da Vinci oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet III Wysoka jako  systemu o wiaty, Działanie 3.4 
Otwarto  Systemu O wiaty w kontek cie uczenia si  przez całe 
ycie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia si  przez całe 
ycie, projekt systemowy pt. Sta e i praktyki zagraniczne dla osób 
kształc cych si  i szkol cych zawodowo. 
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Głównym celem praktyk organizowanych poza granicami kraju 
jest zapoznanie uczniów z europejskimi standardami wyposa enia 
i obsługi oraz zakresem wiadczonych usług np. w hiszpa skich 
obiektach hotelowych. Młodzie  uczestnicz ca w praktykach 
sta owych za granic  zdobywa cenne umiej tno ci pracy w zespole 
mi dzynarodowym, doskonali j zyk angielski w zakresie 
słownictwa zawodowego, poznaje potrzeby europejskiego rynku 
pracy, a tak e zdobywa wi ksze do wiadczenie, niezb dne do 
uzyskania kwalifikacji zawodowych.  
 
POLSKA – CEL PODRÓ Y TURYSTÓW Z EUROPY 
I WIATA 

Od wielu lat du ym zainteresowaniem gimnazjalistów ciesz  si  
klasy kształc ce w zawodzie technik obsługi turystycznej. Oferta 
szkoły w tym zakresie jest bardzo atrakcyjna. W czasie 4-letniego 
cyklu kształcenia uczniowie zapoznaj  si  z zasadami 
funkcjonowania ró nych przedsi biorstw bran y turystycznej. 
Szczególna uwaga po wi cona jest biurom podró y i obiektom 
hotelarskim. W tych dwóch typach przedsi biorstw znajduje 
bowiem prac  zdecydowana wi kszo  absolwentów tego kierunku. 
Realizowany przez szkoł  program nauczania umo liwia uczniom 
zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim 
nabycie praktycznych umiej tno ci. Wielk  rol  w tym procesie 
odgrywaj  współpracuj cy ze szkoł  przedstawiciele bran y 
turystycznej. Uczniowie klas turystycznych ka dego roku odbywaj  
kilkutygodniowe praktyki w biurach turystycznych. Placówka 
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współpracuje w tym zakresie m.in. z: Agencj  Turystyczn  Wilejka, 
Biurem Podró y i Turystyki Almatur, Biurem Podró y Harctur, 
Biurem Podró y Ecco Holiday, Rainbowtours, Raf-Tur, Biurem 
Podró y Polonus Travel i Konsorcjum Polskich Biur Podró y. 
Podczas praktyk młodzie  poznaje zasady funkcjonowania biura 
turystycznego, obsługi klienta i organizacji imprez turystycznych 
oraz uczestniczy w prowadzonych przez biura działaniach 
marketingowych.  

Warto doda , e szkoła wyposa a uczniów w dodatkowe 
kompetencje zawodowe. Przygotowuje ich do wykonywania pracy 
pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. Zaj cia prowadz  
osoby ze stosownymi uprawnieniami, które dodatkowo s  
praktykami – czynnymi zawodowo pilotami i przewodnikami. 
Przekazywana przez nich wiedza to suma teorii i własnego, 
bogatego, wieloletniego do wiadczenia. 

 

 
 

Szkoła organizuje tak e zaj cia terenowe realizowane w trakcie 
atrakcyjnych jedno- i kilkudniowych wycieczek metodyczno-
szkoleniowych (np. na Targi Turystyczne ITB w Berlinie), rajdów, 
spacerów, wicze  terenowych. 
Absolwenci uzyskuj  zawód technik obsługi turystycznej 
w zakresie kwalifikacji: 
T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych,  
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzeda  usług 
turystycznych. 
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Ucz cy si  s  przygotowani do wykonywania nast puj cych zada  
zawodowych: 
1) organizowanie działalno ci turystycznej, 
2) organizowanie imprez i usług turystycznych, 
3) obsługa klientów korzystaj cych z usług turystycznych, 
4) rozliczanie imprez i usług turystycznych. 
Po uko czeniu czteroletniego cyklu kształcenia oraz potwierdzeniu 
kwalifikacji zawodowych, uzyskana wiedza i praktyczne 
umiej tno ci predysponuj  absolwentów do dalszego rozwoju 
kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez: 
- uzupełnianie kwalifikacji adekwatnie do potrzeb rynku pracy, 
własnych potrzeb i zainteresowa  (np.: technik turystyki wiejskiej, 
technik hotelarstwa, technik ywienia i usług gastronomicznych), 
- kontynuacj  kształcenia w szkołach wy szych na kierunkach 
turystycznych i zwi zanych z bran  turystyczn  (rekreacja, 
hotelarstwo, gastronomia), 
- rozpocz cie własnej działalno ci gospodarczej na rynku usług 
turystycznych (prowadzenie biura podró y, praca w charakterze 
przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, rezydenta, animatora 
czasu wolnego), 
- podj cie pracy wykwalifikowanego pracownika bran y 
turystycznej.  
 
WYKSZTAŁCENI HOTELARZE, TURY CI I 7 EKONOMI CI 

Edukacja zawodowa powinna zatem uwzgl dnia  potrzeby 
trzech podmiotów: uczniów, pracodawców i nauczycieli, co 
oznacza, e nale y dostosowa  ofert  kształcenia do potrzeb rynku 
pracy (pracodawców) oraz oczekiwa  zainteresowanych nauk  
młodych ludzi, przygotowa  wykwalifikowan  kadr , wyposa on  
w nowoczesny warsztat pracy. Tym wymaganiom Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego 
w Łodzi próbuje sprosta , oferuj c gimnazjalistom atrakcyjne 
kształcenie zawodowe. Co roku mury szkoły opuszczaj  dobrze 
wykształceni hotelarze, tury ci i ...ekonomi ci. 

Kształcenie modułowe w zawodzie technik ekonomista ma na 
celu jak najlepsze przygotowanie absolwentów do sprawnego 
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wykonywania ró norodnych zada  zawodowych w warunkach 
gospodarki rynkowej. Umo liwia syntez  teorii i praktyki, 
podporz dkowuje cały proces dochodzenia do kwalifikacji 
konkretnemu celowi, jakim jest okre lony efekt, decyzja czy usługa. 
Ucz cy si  realizuj  zadania zbli one do tych, które s  wykonywane 
na stanowisku pracy. Zakłada ono w ka dej sytuacji edukacyjnej 
ł czenie teorii z praktyk . 

Technik ekonomista mo e by  zatrudniony na wszystkich 
stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak 
równie  na innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest podstawowa 
wiedza i umiej tno ci z zakresu finansów i rachunkowo ci, mo e 
równie  prowadzi  własn  działalno  gospodarcz . 
Podstawowe zadania zawodowe, wykonywane przez technika 
ekonomist  to.: 
- czynno ci zwi zane z organizacj  i przygotowywaniem procesów: 
zaopatrzenia; magazynowania; transportu, a przede wszystkim 
sprzeda y produktów (w tym usług) w ró nych podmiotach 
gospodarczych, 
- prowadzenie prac zwi zanych z badaniem rynku, planowaniem 
i sprawozdawczo ci ; polityk  zatrudnienia; wynagrodzeniami; 
zaopatrzeniem i gospodark  materiałow ; sprzeda  produktów; 
ksi gowo ci  i gospodark  finansow  podmiotów gospodarczych, 
- wykonywanie typowych prac biurowych.  
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Tytuł technika ekonomisty uzyska ucz cy si , gdy: przyst pi do 
egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe i zda go 
z wynikiem pozytywnym z dwóch kwalifikacji: 
A.35. Planowanie i prowadzenie działalno ci w organizacji, 
A.36. Prowadzenie rachunkowo ci. 
W trakcie procesu kształcenia uczniowie odbywaj  praktyki 
zawodowe w biurach podatkowych, rachunkowych, bankach, 
instytucjach ubezpieczeniowych, izbach i oddziałach celnych, 
kancelariach doradztwa podatkowego, jednostkach gospodarczych 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na działy ksi gowo ci.  

W szkole prowadzone s  ciekawe zaj cia dodatkowe, 
umo liwiaj ce ucz cym si  rozwój ich pasji i zainteresowa . S  to 
m.in. Teatr szkolny „Furtka”, Szkolne Koło Europejskie, Szkolny 
Klub Sportowy, Koło grafiki komputerowej WIZJER, SZOK, Koło 
turystyczne, Koło PCK, Koło kulinarne, Koło militarne, i wiele 
innych. Szkoła realizuje program Centrum Edukacji Obywatelskiej 
WF z klas  wspierany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Gazet  Wyborcz  i portal Sport.pl i otrzymała odznak  Promujemy 
Sport. 
 
NASI PARTNERZY7. 

Rol  ZSETH jest wyposa enie ucz cych si  w wiedz  
i umiej tno ci pozwalaj ce w przyszło ci wykonywa  zdobyty 
zawód tak, by sprosta  wysokim wymaganiom zmniejszaj cego si  
rynku pracy. Szuka si  obecnie absolwenta nie tylko 
przygotowanego do samodzielnego wykonywania zada  
zawodowych, ale tak e gotowego do ci głych zmian. 
Niedopasowanie kwalifikacyjno-zawodowe poda y i popytu na 
prac  uznawane jest za jeden z wa niejszych czynników 
wpływaj cych na bezrobocie. Nale y wi c dopasowa  kierunki 
kształcenia oraz cechy kwalifikacyjno-zawodowe absolwenta 
szkoły do potrzeb szybko zmieniaj cego si  zapotrzebowania na 
prac , aby w przyszło ci młodzie  nie była zagro ona bezrobociem 
i wszystkimi jego negatywnymi skutkami. Nie mog  istnie  bariery 
pomi dzy wiatem edukacji i produkcji, zatem przedsi biorstwa 
powinny bra  aktywny udział w procesie edukacyjnym. Jest to 
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jedna z form przygotowania dla siebie wykwalifikowanego 
personelu, a tak e mo liwo  wpływania na podniesienie poziomu 
jako ci kształcenia i dostosowania ukształtowanych umiej tno ci 
absolwentów do oczekiwa  pracodawców. Praktyki w zakładach 
pracy pozwalaj  wyposa y  młodzie  we wła ciwe kwalifikacje 
i umiej tno ci, co zbli a system edukacji do potrzeb gospodarki. 

cisła współpraca szkoły ze Stowarzyszeniem Ksi gowych – 
Odział Okr gowy oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym 
– Odział w Łodzi pozwala na propagowanie umiej tno ci 
ekonomicznych w ród młodzie y ZSETH. Słu y temu równie  
ciesz cy si  niezwykł  popularno ci  w ród uczniów kurs obsługi 
kasy fiskalnej. Ucz cy si  uzyskuj  certyfikat, potwierdzaj cy 
kwalifikacje w tym zakresie.  

Na szczególn  uwag  zasługuje współpraca szkoły 
z Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji (w ŁCDNiKP). 
Od jedenastu lat placówka uczestniczy w projektach dotycz cych 
m.in. badania losów absolwentów, badania popytu na prac . W 2010 
roku szkoła jako partner ŁCDNiKP zaanga owała si  w realizacj  
projektu analityczno-badawczego Potrzeby kadrowe pracodawców 
województwa łódzkiego. Celem projektu, który wdra ano we 
współpracy z Urz dem Statystycznym w Łodzi, było pozyskanie 
informacji na temat rozmiarów i struktury popytu na prac  
w województwie łódzkim. Młodzie  z technikum ekonomicznego 
prowadziła badania ankietowe w ród pracodawców z regionu 
województwa łódzkiego.  

Obecnie szkoła uczestniczy w projekcie Badanie losów 
absolwentów łódzkich szkół zawodowych, w ramach którego 
diagnozuje si  problemy zwi zane z wej ciem absolwentów na 
rynek pracy oraz poznaje przebieg cie ek (karier) zawodowych 
młodych osób po uko czeniu nauki. Zgodnie z zało eniami projektu 
wybrani uczniowie łódzkich szkół zawodowych (zasadniczych 
i techników) zostali obj ci badaniem ankietowym, co umo liwiło 
opisanie sytuacji osób młodych funkcjonuj cych co najmniej jeden 
rok na rynku pracy. 

Znakomitym przykładem współpracy szkoły z UŁ mo e by  
zorganizowana w ubiegłym roku szkolnym I Ogólnopolska 
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Olimpiada Wiedzy o Turystyce. Szkoła, współpracuj c 
z  Uniwersytetem Łódzkim i Regionaln  Organizacj  
Turystyczn  Województwa Łódzkiego (której jest członkiem), 
opracowała zasady i współorganizowała wspomnian  olimpiad , 
uzyskuj c status partnera merytorycznego. Współpraca Szkoły 
z przedstawicielami bran y turystycznej przebiega na wielu 
płaszczyznach. Polega m.in. na zatrudnieniu w charakterze 
nauczycieli osób czynnie wykonuj cych swój zawód, czyli na stałe 
pracuj cych np. w turystyce. Korzy ci wynikaj ce z tej współpracy 
s  niezwykle istotne. Ucz cy si  uzyskuj  bezpo redni kontakt 
z praktykiem i tym samym maj  zagwarantowany dost p do 
pojawiaj cych si  nowatorskich rozwi za  czy projektów. Ich 
kształcenie zawodowe jest skorelowane z bie cymi trendami 
panuj cymi na rynku. Istotnym elementem kształcenia w zawodzie 
technik hotelarstwa jest aktywna współpraca szkoły 
z przedstawicielami rodzimej bran y hotelarskiej. Jej namacalnym 
dowodem s  z pewno ci  wycieczki metodyczne. W ramach 
realizacji podstawy programowej organizuje si  dla uczniów zaj cia 
w łódzkich hotelach. Młodzie  poznaje z autopsji zasady 
funkcjonowania zwiedzanych instytucji, ich struktur  
organizacyjn , oferty usługowe, wyposa enie jednostek 
mieszkalnych. Ponadto do wiadcza w praktyce stosowania procedur 
check-in i check-out go ci hotelowych. Stali partnerzy szkoły: 
Holiday Inn****, Savoy**, Ibis**, Ambasador****, 
andel’s****, Focus***, Novotel Łód  Centrum*** wyposa aj  
uczniów w dodatkow  wiedz  z zakresu organizacji konferencji czy 
przepisów bph i ppo  obowi zuj cych w ich bran y. Współpraca ma 
tak e inny, pozytywny wymiar. Z inicjatywy ZSETH wyró niono 
certyfikatami hotele Grand, Fokus i andel`s. Pierwszy z nich 
otrzymał w 2008 r., drugi w 2011 r., Certyfikat Pracodawcy 
Wspieraj cego Edukacj , natomiast kolejny w 2012 r. – Certyfikat 
Pracodawcy Kreuj cego i Wspieraj cego Edukacj . Ponadto hotel 
andel’s zorganizował sta e dla najlepszych uczniów – hotelarzy. 
Pracodawcy aktywnie uczestnicz  w sponsorowaniu nagród 
i stypendiów dla uzdolnionych uczniów, bior  udział 
w uroczysto ciach szkolnych oraz doposa aj  pracownie, promuj  



DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH ZAWODOWYCH.  
WYDANIE SPECJALNE 

_________________________________________________________________ 
 

22

szkoł  oraz zawód technik hotelarstwa. Podpisano równie  umowy 
partnerskie z hotelami i Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. 
Stowarzyszenie Ksi gowych Polskich obj ło patronatem klasy 
ekonomiczne. Odbywaj  si  liczne spotkania z przedstawicielami 
pracodawców w celu modyfikacji np. programów praktyk 
zawodowych. Miały miejsce trzy bran owe konferencje dla 
dyrektorów i nauczycieli szkół hotelarsko-turystyczno-
gastronomicznych, które zorganizowała szkoła prze udziale bran y 
hotelarskiej, zorganizowano Ogólnopolsk  Konferencj  dla 
Dyrektorów szkół HO-GA-TUR na zlecenie Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w 2011 roku. 

Integracji rodowiska hotelarskiego ze szkoł  słu  tak e 
inicjatywy edukacyjne. Aby rozwija  w ród młodzie y pasje 
zawodowe oraz umiej tno ci niezb dne do pracy w hotelu, szkoła 
podj ła inicjatyw  zorganizowania kolejnej edycji Regionalnego 
Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie. Hotele andel’s**** oraz 
Holiday Inn**** obj ły patronat nad konkursem oraz 
zadeklarowały ufundowanie atrakcyjnych nagród. 
 
TERAZ CZAS NA TECHNIKUM 

Nauczyciele i Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi s  wiadomi korelacji 
szkolnictwa zawodowego z aktualnymi wymogami rynku pracy. 
Przekonywanie uczniów o tym, e ukształtowane w szkole 
praktyczne umiej tno ci zawodowe pozwol  im odnale  si  na 
rynku zawodowym te  nie jest potrzebne. Młodzie  doskonale zna 
oczekiwania pracodawców, poniewa  w trakcie nauki ma z nimi 
cz sty i bardzo dobry kontakt. Efektem tego stanu rzeczy jest 
pozytywne nastawienie uczniów do wej cia na rynek pracy, aby 
sprawnie i profesjonalnie realizowa  si  w jednym z wybranych 
w naszej placówce kierunków kształcenia. 
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Nauczyciele pracuj cy w ZSETH s  wiadomi 
odpowiedzialno ci za kształtowanie kluczowych umiej tno ci 
zawodowych, wypracowanie wła ciwych postaw przyszłego 
pracownika oraz przygotowanie go do pełnienia ró nych ról 
zawodowych. Najwa niejsze efekty ich pracy oraz partnerstwa 
placówki z pracodawcami to przede wszystkim: 

 przygotowanie szkoły do kształcenia zawodowego 
i bezpo redniego kontaktu z bran , a tym samym ł czenia 
teorii z praktyk , 
 przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzaj cego 
kwalifikacje zawodowe i w zawodzie, 
 organizowanie zaj  praktycznych, wycieczek metodycznych 
oraz praktyk zawodowych w kraju i za granic , 
 kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w regionie, 
 przygotowanie uczniów do zawodu hotelarza, pracownika 
obsługi turystycznej, ekonomisty zgodnie z oczekiwaniami 
pracodawców, 
 współorganizowanie konkursów, olimpiad, warsztatów. 
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Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 
im. Wł. Grabskiego w Łodzi to nowoczesna i perspektywiczna 
szkoła, umiej tnie dostosowuj ca swoj  ofert  do potrzeb 
krajowego i europejskiego rynku pracy. 

By  uczniem ZSETH to szansa na zdobycie atrakcyjnego 
zawodu, a w konsekwencji – szansa znalezienia dobrej pracy 
w hotelarstwie, turystyce i ekonomii. 
 
Opracowanie: 
Maria Wajgner – nauczyciel doradca metodyczny, opiekun szkoły. 
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HISTORIA SZKOŁY 
- 1 sierpnia 1963 roku – Powstanie Technikum Ekonomicznego 

Nr 4. Siedzib  placówki był gmach Szkoły Podstawowej Nr 42 
przy ul. Przyszkole 43, 

- pa dziernik 1965 – przeniesienie szkoły do docelowego budynku 
przy ul. Astronautów, 

 
- 20 listopada 1965 roku – nadanie szkole imienia prof. Natalii 

G siorowskiej – znanej uczonej i szlachetnego człowieka, 
- 1965-1968 – dynamiczny rozwój szkoły, powstanie oddziałów dla 

pracuj cych, przekształcenie Technikum Ekonomicznego 
w 4-letnie Liceum Ekonomiczne o kierunku ekonomika 
i organizacja przedsi biorstw, 

- maj 1968 roku – pierwsze matury w szkole. Nowy kierunek 
kształcenia w Liceum – finanse i rachunkowo , 

- 1970 rok – ufundowanie sztandaru szkole i otwarcie Izb  Pami ci 
Narodowej, 

- 1970-1975 – dalszy dynamiczny rozwój szkół mieszcz cych si  
w budynku przy ul. Astronautów – powstanie Zasadniczej Szkoły 
Dokształcaj cej Handlowej oraz redniego Studium 
Zawodowego Zaocznego o kierunku społeczno-prawnym, 

- 1 wrze nia 1975 roku – poł czenie wszystkich szkół przy 
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ul. Astronautów 19 w Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1, 
- rok 1985/1986 – dalsze rozszerzenie kierunków kształcenia – 

powstaje Policealne Studium Zawodowe o kierunku finanse 
i rachunkowo , 

- 1 wrze nia 1990 roku – pod aj c za zmianami systemu 
społeczno-gospodarczego szkoła uruchamia w Liceum 
Ekonomicznym i Policealnym Studium Zawodowym now , 
unikatow  wówczas specjalno -bankowo , 

- 1 wrze nia 1991 roku – powołanie nowego typu szkoły XXXVII 
Liceum Ogólnokształc ce i zwi zana z tym zmiana nazwy 
placówki na Zespół Szkół Nr 2. XXXVII LO istniało w ZS Nr 2 
do czerwca 2005 roku, 

- 1 wrze nia 1999 roku – powołanie w Zespole nowej szkoły – 
Liceum Technicznego, 

- 1 wrze nia 2002 roku – kolejna zmiana nazwy szkoły – 
w zwi zku z wdra an  reform  systemu o wiaty przekształcono 
Zespół Szkół Nr 2 w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, 
w skład którego weszły: 
 4-letnie Technikum Ekonomiczne,
 3-letnie XXXVII Liceum Ogólnokształc ce (zlikwidowane),
 3-letnie II Liceum Profilowane (zlikwidowane),
 3-letnie Policealne Studium Zawodowe (1.09.2005 zmieniono 

nazw  na: Szkoła Policealna Nr 2),
- rok szkolny 2006/2007 – nauk  rozpocz ł pierwszy w regionie 

łódzkim rocznik uczniów kształc cych si  w nowym zawodzie – 
technik logistyk. Dzi ki temu, pierwsi wykwalifikowani logistycy 
z tytułem zawodowym technika logistyka pojawili si  na łódzkim 
rynku pracy w roku 2010, 

- rok szkolny 2009/2010 – jako pierwsza szkoła młodzie owa 
w regionie łódzkim ZSP nr 2 rozpoczyna kształcenie młodzie y 
w zawodzie technik organizacji reklamy, 

- rok szkolny 2010/2011 – poszerzenie oferty kształcenia o kolejny 
zawód – technik obsługi turystycznej.  

W chwili obecnej szkoła przygotowuje uczniów do podj cia pracy 
w zawodach: 

 technik ekonomista, 
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 technik logistyk, 
 technik organizacji reklamy, 
 technik obsługi turystycznej, 

- 1 wrze nia 2014 roku – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół 
Ekonomii i Usług im. Natalii G siorowskiej w Łodzi. 
Na przestrzeni minionych 50 lat, pomimo zmian nazwy, szkoła 

rozwijała si  dynamicznie, powstawały nowe kierunki kształcenia, 
nowe zawody, cały czas była rozpoznawalna jako Ekonomik 
z Astronautów.  
 
OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY  
KIERUNKI KSZTAŁCENIA 
Uczniem Technikum mo e zosta  absolwent gimnazjum. Nauka 
w szkole trwa 4 lata. Uczniowie realizuj  program przedmiotów 
ogólnokształc cych w zakresie odpowiadaj cym LO oraz 
przedmioty zawodowe odpowiadaj ce wybranemu profilowi 
kształcenia. W trakcie kształcenia ucze  Technikum przyst puje do 
egzaminów potwierdzaj cych kwalifikacje w zawodzie, a po 
zako czeniu nauki mo e przyst pi  do matury. 
W Technikum nr 2 kształcimy w nast puj cych kierunkach: 

 technik ekonomista, 
 technik logistyk, 
 technik organizacji reklamy, 
 technik obsługi turystycznej. 

 
TECHNIK EKONOMISTA 
Nauka finansów i rachunkowo ci pozwoli uzyska  kompetencje do 
realizacji zada  operacyjnych, analitycznych i mened erskich 
w bankach, instytucjach bud etowych, organach skarbowych lub 
dowolnej bran y w Polsce lub za granic . 
Aby uzyska  dyplom technika ekonomisty nale y: 

 zda  egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje w zawodzie: 
A.35. Planowanie i prowadzenie działalno ci w organizacji, 
A.36.Prowadzenie rachunkowo ci, 

 uzyska  wykształcenie rednie. 
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Egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje zawodowe 
odbywaj  si  w klasie II i III. 
Najwa niejsze przedmioty zawodowe 
w programie technika ekonomisty: 

 działalno  gospodarcza, 
 prawo, 
 praca biurowa, 
 rachunkowo , 
 analiza finansowa, 
 pracownia ekonomiczna, 
 pracownia rachunkowo ci, 
 j zyk angielski zawodowy. 

W klasie II i III uczniowie odbywaj  6-tygodniowe praktyki 
zawodowe w bankach, urz dach skarbowych i przedsi biorstwach. 
Mo liwo ci zatrudnienia absolwenta kierunku technika ekonomista: 

 własna działalno  gospodarcza, 
 praca na stanowiskach wymagaj cych wiedzy i umiej tno ci 

ekonomicznych w przedsi biorstwach produkcyjnych, 
handlowych i usługowych, 

 praca na stanowiskach operacyjnych w bankach, urz dach 
skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, jednostkach 
samorz du terytorialnego. 

Ka dego roku uczniowie klas ekonomicznych bior  udział 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. 
 
TECHNIK LOGISTYK 
Logistyk to specjalizacja najcz ciej poszukiwana przez 
pracodawców. Logistycy w naszej szkole ucz  si  planowa , 
realizowa  i kontrolowa  przepływ towarów i usług od momentu 
produkcji do sprzeda y. Dzi ki temu znajd  prac  w firmach 
handlowych, dystrybucyjnych lub transportowo – spedycyjnych 
w dowolnym kraju. 
Aby uzyska  dyplom technika logistyka nale y: 

 zda  egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje zawodowe: 
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 
w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, 
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A.31. Zarz dzanie rodkami technicznymi podczas realizacji 
procesów transportowych, 
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów informacji 
w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych, 

 uzyska  wykształcenie rednie. 
Egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje zawodowe odbywaj  si  
w klasie I-II-III. 
Najwa niejsze przedmioty zawodowe w programie technika 
logistyka: 

 podstawy funkcjonowania przedsi biorstw, 
 logistyka w transporcie, 
 zarz dzanie zapasami i magazynem, 
 spedycja, 
 laboratorium spedycyjne, 
 laboratorium magazynowe, 
 j zyk angielski zawodowy, j zyk niemiecki zawodowy. 

W klasie III uczniowie odbywaj  4-tygodniowe praktyki zawodowe 
w firmach spedycyjnych i logistycznych. 
Absolwent mo e by  zatrudniony w działach logistyki 
przedsi biorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, 
usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach 
samorz du terytorialnego. 

 
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 
Technik organizacji reklamy planuje i organizuje działalno  
reklamow  i promocyjn , stosuje ró ne formy reklamy 
w kampaniach reklamowych, stosuje metody bada  rynku reklamy, 
wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe 
wspomagaj ce organizacj  kampanii reklamowej 
Aby uzyska  dyplom technika organizacji reklamy nale y: 

 zda  egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje zawodowe: 
A.26. Sprzeda  produktów i usług reklamowych, 
A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej, 

 uzyska  wykształcenie rednie. 
Egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje zawodowe odbywaj  si  
w klasie II i III. 
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Najwa niejsze przedmioty zawodowe dla technika organizacji 
reklamy: 

 podstawy funkcjonowania przedsi biorstw, 
 organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej, 
 fotografia i grafika komputerowa, 
 pracownia plastyczno – fotograficzna, 
 pracownia grafiki komputerowej, 
 pracownia technik reklamy, 
 j zyk angielski zawodowy. 

W klasie III uczniowie odbywaj  4-tygodniowe praktyki zawodowe 
w agencjach reklamowych, firmach poligraficznych i działach 
promocji. 
Absolwent mo e kontynuowa  nauk  na dowolnym kierunku 
studiów wy szych lub by  zatrudniony w: 

 agencjach reklamowych, 
 działach marketingu i reklamy, 
 biurach ogłosze  rodków masowego przekazu, 
 działach promocji rodków masowego przekazu, 
 studiach produkcyjnych, 
 agencjach public relations. 

 
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 
Zajmuje si  fachowym i kompleksowym wiadczeniem usług 
turystycznych. Jego zadaniem jest planowanie trasy podró y dla 
klientów indywidualnych lub organizacja grupowych wyjazdów 
słu bowych lub urlopowych. Potrafi dokona  kalkulacji 
i rozliczenia imprezy turystycznej. Prowadzi badania popytu oraz 
kreuje poda  usług turystycznych dla klientów krajowych 
i zagranicznych, współpracuje z innymi uczestnikami rynku. 
Aby uzyska  dyplom technika obsługi turystycznej nale y: 

 zda  egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje zawodowe: 
T.13. Planowanie i organizacja imprez turystycznych, 
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzeda  usług 
turystycznych, 

 uzyska  wykształcenie rednie. 
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Egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje zawodowe odbywaj  si  
w klasie II i III. 
Najwa niejsze przedmioty zawodowe: 

 geografia turystyczna, 
 informacja turystyczna, 
 planowanie usług turystycznych, 
 ksi gowo  usług turystycznych, 
 pracownia geografii turystycznej, 
 j zyk angielski zawodowy, j zyk niemiecki zawodowy. 

W klasie II i III uczniowie odbywaj  12-tygodniowe praktyki 
zawodowe. 
Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalno ci 
gospodarczej w zakresie profesjonalnej obsługi ruchu turystycznego 
lub mo e podj  prac  w: 

 jednostkach administracji rz dowej i samorz dowej 
odpowiedzialnych za organizacj  i promocj  swojego regionu, 

 biurach podró y i agencjach turystycznych, 
 hotelach, zakładach hotelarskich, pensjonatach, domach 

wczasowych, 
 o rodkach informacji turystycznej. 

 

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI 
Specyfika kształcenia w szkole zawodowej wymaga cisłej 

współpracy na linii szkoła – pracodawcy. W Zespole Szkół 
Ekonomii i Usług korzystamy z praktycznego spojrzenia na rynek 
pracy i do wiadcze  pracodawców. Zwi kszaj ca si  liczba 
zawodów i zmieniaj ce si  programy nauczania wymagaj  
poszukiwania nowych miejsc praktyk dla uczniów. W chwili 
obecnej organizujemy praktyki zawodowe u blisko 
40 pracodawców – od małych, kilkuosobowych firm po 
ogólnopolskie firmy logistyczne i mi dzynarodowe sieci 
hotelarskie.  

W kształceniu zawodowym wspieraj  nas mi dzy innymi: 
I Urz d Skarbowy Łód -Górna, UNIQA Towarzystwo 

Ubezpiecze  SA, KRUS Oddział Regionalny w Łodzi, Polska 
Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Zakład w Łodzi, Bilplast S.A., 
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Centrum Logistyczne Fota S.A., C. Hartwig Gdynia S.A., UPS 
Polska Sp. z o.o, Zakłady Chemiczne ORGANIKA S.A, PEKAES 
S.A. Oddział Łód ,, E.T Logistik, Mi dzynarodowe Targi Łódzkie 
Sp. z o.o, ADS Suport, Elplast, Omnidruk, Grafarti s.c., Grey 
Studio, Galart s.c, Rainbow Tours S.A., Biuro Podró y i Turystyki 
Almatur Łód , Harctur Sp z o.o., Biuro Podró y Rainbow Tours, 
Agencja Turystyczna Wilejka, Biuro Podró y i Tłumacze  
Olimp s.c., andel's Hotel, Fokus Hotel, Hotel Ambasador – 
Centrum, Hotel Borowiecki, Hotel Campanile, Hotel Boss. Nasi 
uczniowie maj  równie  mo liwo  zdobycia dodatkowych 
kwalifikacji lub certyfikatów podnosz cych ich konkurencyjno  na 
rynku pracy. Szkoła współpracuje z: 
- Polskim Komitetem Narodowym EPAL; organizujemy 

certyfikowane szkolenia z zakresu identyfikacji palet, 
- hotelem Andel’s w zakresie szkole  dla klas technika obsługi 

turystycznej, dotycz cych rozmowy kwalifikacyjnej 
z pracodawc , składania aplikacji, autoprezentacji uczniów, 
a tak e płatnych sta ów wakacyjnych dla uczniów, 

- firm  KM Szkolenia w zakresie organizacji szkole  dla uczniów 
dla klas technik logistyk – uprawnienia operatora wózka 
widłowego. 

Ponadto przygotowujemy i przeprowadzamy szkolenia dla klas 
logistycznych w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. 
Organizujemy wykłady dla uczniów klas technik obsługi 
turystycznej – Uniwersytet Łódzki (dr Karolczak, dr Justyna 
Mokras-Grabowska). 
 
PROJEKTY UNIJNE 
Uzupełnieniem oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ekonomii i Usług 
s  realizowane na terenie szkoły projekty unijne. 

Od 2 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 (obecnie Zespół Szkół Ekonomii i Usług) 
w Łodzi był realizowany projekt Studio reklamy - Tor do kariery, 
współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL, Priorytet IX, 
Działanie 9.2). Głównym celem Projektu było pozyskanie przez 
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60 uczniów/uczennic, kształc cych si  w zawodzie technik 
organizacji reklamy, wiedzy oraz nabycie i udoskonalenie przez 
ucz cych si  umiej tno ci oczekiwanych na rynku pracy, a tak e 
zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z matematyki, fizyki, 
chemii i j zyka polskiego. 

Dzi ki realizacji projektu szkoła wzbogaciła si  o warto ciowy 
sprz t i materiały. Zaj cia projektowe znakomicie uzupełniły proces 
kształcenia zawodowego młodzie y realizowanego zgodnie 
z programem szkolnym. Pracodawcy, którzy w ramach projektu 
prowadzili zawodowe zaj cia specjalistyczne i nadzorowali praktyki 
w realnych warunkach pracy pracowni reklamy, podkre lali, e tego 
typu projekty s  szans  dla młodych ludzi na rozwój zawodowy 
i uzyskanie satysfakcjonuj cej pracy.  

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty 
potwierdzaj ce ukształtowane umiej tno ci i uzyskane 
kompetencje.  

Projekt, oprócz realizacji zakładanych celów, przyczynił si  do 
wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły, wyposa enia jej 
w specjalistyczny sprz t do prowadzenia zaj  zawodowych oraz 
promował szkoł . Warto ci  dodan  projektu jest fakt, i  jeden 
z jego uczestników został zatrudniony przez firm , w której 
odbywały si  praktyki zawodowe. 
 
Kolejny projekt edukacyjny, współfinansowany ze rodków UE to 
Szkoła nowych umiej tno ci zrealizowany w okresie od 2012-2014 
w ramach EFS.  
Celem głównym projektu było uzyskanie nowych umiej tno ci 
zawodowych oraz lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów 
zewn trznych.  
W ramach projektu uczestnicy brali udział w: 
- szkoleniach zawodowych (w formie wyjazdowej) zako czonych 

uzyskaniem wiadectwa uko czenie kursu i zdobycia 
dodatkowych umiej tno ci. Były to m.in. szkolenia: obsługa kas 
fiskalnych, public relations, asystentka/sekretarka, kadry i płace, 
grafika komputerowa, 

- kursie prawa jazdy kat. B, 
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- zaj ciach z psychologiem, których celem było doskonalenie 
umiej tno ci autoprezentacji, 

- zaj ciach z trenerem technicznym, które miały na celu 
doskonalenie umiej tno ci korzystania z aktywnych form 
poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, 

- zaj ciach dydaktycznych na terenie szkoły z przedmiotów 
maturalnych i zawodowych, które wpłyn ły na podniesienie ich 
wyników na egzaminach zewn trznych, 

- wakacyjnych sta ach zawodowych u pracodawców. 
 

ZSEiU aktywnie współpracuje z Politechnik  Łódzk , bior c 
udział w realizowanych przez ni  projektach E-pogotowie 
matematyczne i Matematyka XXI wieku. Uczestnicy tych 
projektów mieli okazj  skorzysta  z nowoczesnych form nauki: 
wykładów on-line prowadzonych przez pracowników naukowych 
PŁ za po rednictwem platformy e-learningowej, konsultacji on-line 
z nauczycielem oraz szkole  i materiałów elektronicznych.  

Przygotowanie i udział szkoły w realizacji projektów unijnych 
poszerzaj  ofert  edukacyjn  szkoły oraz daj  mo liwo  
doposa enia pracowni w nowoczesne rodki dydaktyczne (tablice 
interaktywne, sprz t komputerowy, aparaty fotograficzne itp.). 

 
KONKURSY 
Nasza szkoła organizuje coroczne Przegl dy Twórczo ci 
Artystycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych Łód  na morzu 
wyobra ni. Wyj tkowo  przegl du konkursowego polega na tym, 
e jego organizatorem jest szkoła, która stereotypowo kojarzona jest 

tylko z nauk  zawodu, my leniem bardzo konkretnym, niemal e – 
matematycznym. 

Uczniowie i nauczyciele ZSEiU w Łodzi – organizatorzy 
Przegl du pokazali, e w szkołach technicznych tak e mo na 
poszerza  indywidualne spojrzenie na sztuk  oraz rozwija  
artystyczne talenty. Wpisujemy si  w ten sposób pogl d, i  
technikum to miejsce wszechstronnego rozwoju ucznia. Przegl d 
Twórczo ci Artystycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych Łód  na 
morzu wyobra ni przyniósł wymierne efekty dla uczniów bior cych 
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w nich udział. Poznali oni lepiej histori  i współczesno  swojego 
miasta, co na pewno rozbudziło patriotyzm lokalny. Wa n  spraw  
jest równie  fakt, i  działania tego typu rozwijaj  wra liwo  
i aktywno  twórcz  uczniów, motywuj  ich, jak i nauczycieli – 
opiekunów do podejmowania nowych wyzwa , inspiruj  do 
współpracy i wymiany do wiadcze . 

Nasza szkoła systematyczne rozpoznaje potrzeby i oczekiwania 
ucz cych si  oraz uczy samodzielnego pobierania, selekcjonowania 
i wła ciwego wykorzystywania informacji przez ucznia. Zwracamy 
uwag  na kształtowanie umiej tno ci niezb dnych do wykonywania 
wybranego zawodu i dalszego kształcenia si . 

Maj c na uwadze reform  szkolnictwa zawodowego, 
motywujemy i zach camy uczniów do uzyskiwania poszczególnych 
kwalifikacji poprzez wspieranie rozwoju intelektualnego, rozwijanie 
w ucz cych si  umiej tno ci korzystania z najnowszych zdobyczy 
techniki i nowoczesnych ródeł informacji. Stwarzamy sytuacje, 
w których młodzi ludzie potrafi  rozpozna  swoje mocne strony 
i rozwija  uzdolnienia tak, by w dalszym yciu wybra  wła ciw  
drog  rozwoju. Dlatego te , mocno rozwijamy współprac  
z pracodawcami tak, aby identyfikowali si  oni ze szkoł . 
Systematycznie badamy potrzeby rynku pracy i dostosowujemy do 
niego ofert  szkoły. ZSEiU nie tylko uczy, ale równie  rozwija 
zainteresowania. Bior c pod uwag  sytuacj  młodego człowieka na 
dzisiejszym rynku pracy staramy si  pomaga  uczniom w realizacji 
przyszłych działa  zawodowych i by  mo e zach ci  do 
podejmowania własnych inicjatyw gospodarczych jako alternatywy 
wobec emigracji zarobkowej. Bior c aktywny udział w ró nego 
rodzaju projektach, chcemy równie  nawi zywa  współprac  
z innymi szkołami w kraju i zagranic . Pozwoli to mi dzy innymi 
na zdobycie ucz cym si  nowych do wiadcze  zawodowych. 

 
Wszystkie rozwi zania organizacyjne maj  zmierza  do 

stworzenia placówki atrakcyjnej programowo, o odpowiedniej 
dyscyplinie i poziomie kształcenia. 
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Wszyscy pragniemy, aby nasza szkoła była bezpieczna 
i przyjazna dla wszystkich oraz słu yła ci głemu podnoszeniu 
poziomu efektów uczenia si . 
 
Opracowanie: 
Ewa Baczewska – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomii i Usług, 
Agnieszka Zaj czkowska – kierownik szkolenia praktycznego,  
Jadwiga Wysocka – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomii i Usług, 
Jolanta Trawczy ska-Markiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół 
Ekonomii i Usług, 
Magdalena Stankiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomii 
i Usług. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 

W ŁODZI 
ul. Kili skiego 159/163 
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HISTORIA SZKOŁY 
Historia Zespołu Szkół Energetyczno-Instalacyjnych, a od wrze nia 
2002 roku ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
NR 3 to ogromne tradycje i osi gni cia trzech istniej cych łódzkich 
szkół zawodowych: 

 Technikum Budownictwa Komunalnego, 
 Zespołu Szkół Energetycznych nr 2, 
 Zasadniczej Przyzakładowej Szkoły Budowlanej Łódzkiego 

Przedsi biorstwa Instalacji Przemysłowych. 
9 czerwca 1953 roku zostało powołane do ycia Technikum 

Budownictwa Komunalnego w Łodzi. Nauka w Technikum trwała 
4 lata w nast puj cych wydziałach: 

 Planowanie w gospodarce komunalnej, 
 Wodoci gi i kanalizacja, 
 Miejskie urz dzenia sanitarno-techniczne. 

Organizatorem i pierwszym dyrektorem szkoły został pan 
R. D browski. Pierwsza siedziba Technikum mie ciła si  przy 
ul. Bojowników Getta Warszawskiego 25, za  nast pna przy 
ul. Wólcza skiej 55. W roku 1960 szkoła uzyskała now  nazw  
TECHNIKUM BUDOWLANE Nr 2. Jednocze nie uczniowie 
rozpocz li nauk  w nowo wybudowanym gmachu przy 
ul. Kili skiego 159/163 (obecna siedziba ZSP nr 3). 

W roku 1976 nast piła kolejna zmiana nazwy szkoły. 22 IV 1976 
decyzj  Kuratorium O wiaty i Wychowania szkoły zawodowe 
mieszcz ce si  przy ul. Kili skiego 159/163 poł czono w zbiorczy 
zakład szkolny i nadano im nazw  ZESPOŁU SZKÓŁ 
BUDOWLANYCH Nr 3. 

4 wrze nia 1978 roku nast piło poł czenie Zespołu Szkół 
Budowlanych Nr 3 z Zasadnicz  Przyzakładow  Szkoł  Budowlan  
Łódzkiego Przedsi biorstwa Instalacji Przemysłowych. Powodem 
poł czenia szkół był fakt, i  uczniowie szkoły zasadniczej 
kontynuowali nauk  w ZSB Nr 3. Było to mo liwe dzi ki 
zbli onym specjalno ciom obu szkół. Pierwszym Dyrektorem 
zespołu został pan J. Djakow. 

W roku 1984 na ulice Kili skiego zostaje przeniesiony Zespół 
Szkół Energetycznych nr 2. Szkoła ta istniała od 1964 roku 
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i mie ciła si  przy ulicy Obywatelskiej 57. Młodzie  kształciła si  
w nast puj cych wydziałach: 

 Energetyki cieplnej, 
 Chłodnictwa, 
 Wentylacji. 

Rok 1984 to rok nadania szkole nazwy Zespołu Szkół 
Energetyczno-Instalacyjnych. Dyrektorem ZSE-I zostaje pan 
W. Osypiuk. W roku 1988 stanowisko dyrektora szkoły obejmuje 
pan Janusz B ben. Pełni t  funkcj  do dnia dzisiejszego. 
Od 2002 roku szkoła nosi nazw  ZESPÓŁ SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH NR 3. 
 
PROFILE KSZTAŁCENIA 
Obecnie w ZSP nr 3 mo na kształci  si  w 4 zawodach na poziomie 
technikum: 

 technik logistyk, 
 technik urz dze  sanitarnych, 
 technik gazownictwa, 
 technik urz dze  i systemów energetyki odnawialnej. 

ZSP nr 3 prowadzi równie  kursy kwalifikacyjne w formie 
zaocznej w zawodzie technik gazownictwa. W programie kursu 
zostały wyodr bnione dwie kwalifikacje: 
B.23. Organizacja robót zwi zanych z budow  i eksploatacj  sieci 
gazowych, 
B.24. Organizacja robót zwi zanych z budow  i eksploatacj  
instalacji gazowych. 
Zdanie egzaminów w obu kwalifikacjach oznacza uzyskanie 
dyplomu technika gazownictwa. 
 
TECHNIK LOGISTYK 

Technik logistyk to nowy zawód poszukiwany na rynku łódzkim 
i europejskim. Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie 
i kontrolowanie gospodarowania zespołami ludzi oraz materiałów, 
surowców, produktów w ten sposób, aby osi gn  jak najlepszy 
efekt dla firmy. 
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Logistyk zajmuje si : 
 zapewnieniem ci gło ci dostaw produktów koniecznych do 

ci głego kontynuowania produkcji na najlepszym poziomie 
(kontrola stanu magazynu, rozplanowanie produkcji, 
prognozowanie popytu, ustalenie terminów dostaw, dobieranie 
dostawców, zakup nowego sprz tu), 

 gospodark  odpadami miejskimi, usługami 
infrastrukturalnymi (drogi, komunikacja, woda), 

 organizacj  transportu wewn trznego, krajowego 
i zagranicznego, czyli zaplanowaniem całej drogi towaru 
(która trasa i jakim rodkiem transportu b dzie najta sza, eby 
dotrze  do wyznaczonego miejsca o wyznaczonym czasie). 

Absolwenci technikum logistycznego posiadaj  rozległ  wiedz  
ekonomiczn , dotycz c  umiej tno ci planowania, organizowania, 
zarz dzania i negocjowania oraz posługiwania si  aktami 
prawnymi. 
Mo liwo ci zatrudnienia: w jednostkach samorz du 
terytorialnego, w przedsi biorstwach przemysłowych czy firmach 
handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-
spedycyjnych. 
 
TECHNIK URZ DZE  SANITARNYCH 
Technik urz dze  sanitarnych: 

 wykonuje wszystkie instalacje sanitarne i sieci komunalne na 
podstawie dokumentacji technicznej, 

 ocenia ich stan techniczny oraz przeprowadza przegl dy, 
naprawy, konserwacje i remonty, 

 rozdziela, zleca i nadzoruje wykonywanie robót monta owych 
i ich odbiór, 

 prowadzi dokumentacj  budowy, 
 opracowuje proste, nieskomplikowane projekty instalacji 

i urz dze  sanitarnych oraz sieci komunalnych, 
 posiada wysokie i uniwersalne umiej tno ci w zakresie 

eksploatacji sieci i instalacji gazowych, 
 wykorzystuje metody obróbki metali i tworzyw sztucznych, 

mi dzy innymi lutowanie i zgrzewanie, 
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 stosuje nowoczesne materiały i technologie w instalacjach 
sanitarnych i sieciach komunalnych, 

 kre li sposobem tradycyjnym i z wykorzystaniem komputera, 
w programie AutoCad, 

 wykonuje kosztorysy, obliczenia projektowe oraz opracowania 
graficzne dokumentacji. 

Absolwenci posiadaj  umiej tno ci planowania i montowania 
według najnowszych technologii instalacji centralnego ogrzewania, 
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych. 
Mo liwo ci zatrudnienia: w przedsi biorstwach monta owych 
instalacji wodoci gowych, kanalizacyjnych, grzewczych, 
gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, w firmach 
zajmuj cych si  budow  i utrzymywaniem sprawno ci sieci 
wodoci gowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz ciepłowniczych, 
w jednostkach słu b inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego, 
w administracjach budynków mieszkalnych, w biurach 
projektowych. 
Maj c odpowiednie kwalifikacje, technik urz dze  sanitarnych 
prac  znajdzie w kraju i za granic , mo e tak e otworzy  
działalno  gospodarcz  i wiadczy  usługi na rzecz klientów. 
 
TECHNIK GAZOWNICTWA 
ZSP nr 3 to jedyna szkoła w rodkowej Polsce, która kształci 
w zawodzie technik gazownictwa. W Łodzi tylko w ZSP nr 3 
ka dego roku w grudniu obchodzona jest uroczy cie Barbórka, 
wi to całego przemysłu górniczego, tak e gazowego i naftowego. 

Zaj cia w technikum gazownictwa prowadzone s  w oparciu 
o modułowy program nauczania zarówno w szkole, jak i w Polskiej 
Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., która obj ła patronat nad szkoł . 
Wszystkie zaj cia edukacyjne kształcenia zawodowego prowadzone 
s  w grupach licz cych do 16 osób. Kształcenie w wybranych 
modułach i jednostkach modułowych odbywa si  podczas typowego 
procesu produkcyjnego w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., 
jej oddziałach i firmach z ni  współpracuj cych. 
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Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. roztacza szeroko poj ty 
patronat nad szkoł  i jej uczniami, daje gwarancj  pracy dla osób 
z najlepszymi wynikami w całym cyklu kształcenia. Najlepsi 
uczniowie otrzymuj  stypendia PGNiG. 
Podczas procesu kształcenia ucz cy si  kształtuje umiej tno ci: 

 wykonywania wszystkich instalacji sanitarnych i sieci 
komunalnych na podstawie dokumentacji technicznej, 
specjalizuj c si  w sieciach i instalacjach gazowych, 

 oceniania ich stanu technicznego oraz przeprowadzania 
przegl dów, naprawy, konserwacji i remontów, 

 rozdzielania, zlecania i nadzorowania wykonywania robót 
monta owych i ich odbioru, 

 prowadzenia dokumentacji budowy – opracowania prostych, 
nieskomplikowanych projektów instalacji i urz dze  
sanitarnych oraz sieci komunalnych, 

 eksploatacji sieci i instalacji gazowych, 
 wykorzystywania metod obróbki metali i tworzyw sztucznych, 

mi dzy innymi: obróbki r cznej, obróbki plastycznej, obróbki 
cieplnej, spawania i zgrzewania. 

Mo liwo ci zatrudnienia: w zakładach wytwarzaj cych, 
przetwarzaj cych i przesyłaj cych paliwa gazowe, 
w przedsi biorstwach monta owych instalacji gazowych, w firmach 
zajmuj cych si  budow  i utrzymywaniem sprawno ci sieci 
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gazowych, w jednostkach słu b inwestycyjnych oraz nadzoru 
budowlanego, w administracjach budynków mieszkalnych, 
w zakładach rzemie lniczych, w biurach projektowych, równie  
w ramach własnej działalno ci gospodarczej. 
 
TECHNIK URZ DZE  I SYSTEMÓW ENERGETYKI 
ODNAWIALNEJ 
Technik urz dze  i systemów energetyki odnawialnej zajmuje si : 

 organizowaniem prac zwi zanych z monta em urz dze  
i instalacji systemów energetyki odnawialnej: energii 
słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, wodorowej 
i biomasy, 

 przeprowadzaniem konserwacji i napraw urz dze  i systemów 
energetyki odnawialnej, 

 wykonywaniem monta u i demonta u urz dze  
do pozyskiwania energii odnawialnej, 

 kontrolowaniem działania urz dze  i instalacji oraz 
funkcjonowaniem systemów energetyki odnawialnej, 

 doradzaniem w zakresie mo liwo ci wykorzystywania 
urz dze  i systemów odnawialnych ródeł energii. 

Mo liwo ci zatrudnienia: w przedsi biorstwach zajmuj cych si  
budow , monta em, konserwacj  i naprawami urz dze  
umo liwiaj cych uzyskiwanie energii odnawialnej lub własna 
działalno  gospodarcza w tej bran y. Technik urz dze  i systemów 
energetyki odnawialnej to zawód szerokoprofilowy, umo liwiaj cy 
specjalizacj  w zakresie miedzy innymi energetyki wodnej, 
energetyki wiatrowej, energetyki geotermalnej i energetyki 
wodorowej. Intensywny rozwój rynku odnawialnych ródeł energii 
i rosn ce zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny sprawia, 
i  zawód technika urz dze  i systemów energetyki odnawialnej jest 
zawodem przyszło ci, a specjali ci tej bran y znajd  zatrudnienie 
w ka dym przedsi biorstwie wykorzystuj cym energi  odnawialn . 
 
ATUTY KSZTAŁCENIA W ZSP NR 3 

Kadra dydaktyczna w ZSP nr 3 zapewnia wysok  jako  
kształcenia w zawodach. Nauczyciele uko czyli specjalistyczne 
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studia podyplomowe i kursy, s  praktykami, autorami programów 
nauczania, wielu posada uprawnienia egzaminatorów w swoich 
specjalno ciach. W szkole wdra ane jest kształcenie modułowe, 
zapewniaj ce jak najlepsze przygotowanie do egzaminów 
zawodowych w poszczególnych kwalifikacjach. 

W badaniach Edukacyjnej Warto ci Dodanej (EWD) ZSP nr 3 
znalazło si  w ród 5 łódzkich techników okre lanych jako szkoły 
sukcesu zarówno w obszarze przedmiotów humanistycznych, jak 
i cisłych. Oznacza to, e nauczyciele w ZSP nr 3 pracuj  
z uczniami lepiej ni  zrobiłaby to przeci tna szkoła w Polsce. 

Uczniowie uczestnicz  w wielu kursach specjalistycznych 
organizowanych przez współpracuj ce ze szkoł  przedsi biorstwa 
i otrzymuj  certyfikaty, które ułatwiaj  im zdobycie po uko czeniu 
szkoły ciekawej pracy. 

ZSP nr 3 jest szkoł  partnersk  Kaufmännische Schule 1 ze 
Stuttgartu. Porozumienie o szkolnym partnerstwie zostało podpisane 
w 2013 roku. 

Zaj cia prowadzone s  w dobrze wyposa onych pracowniach 
zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego. 
Pracownie zawodowe s  systematycznie doposa one przez 
przedsi biorstwa, które obj ły szkoł  swoim patronatem. 
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WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIEBIORSTWAMI 

W trosce o jak najlepsze kształcenie uczniów zgodnie 
z oczekiwaniami rynku pracy, ZSP nr 3 współpracuje z wieloma 
przedsi biorstwami. Cztery firmy obj ły patronatem poszczególne 
profile kształcenia: 

 Technikum gazownictwa obj ła patronatem Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o., 

 Technikum urz dze  sanitarnych obj ły patronatem: Zakład 
Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi oraz HERZ 
Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o. z Wieliczki, 

 Technikum urz dze  i systemów energetyki odnawialnej 
obj ło patronatem przedsi biorstwo HERZ Armatura 
i Systemy Grzewcze Sp. z o.o., 

 Technikum logistyczne obj ły patronatem Zakłady Mi sne 
ZBYSZKO z Bedonia. 
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Poza tym ZSP nr 3 współpracuje z wieloma firmami, które 
organizuj  szkolenia dla uczniów i nauczycieli umo liwiaj ce 
zdobycie certyfikatów bran owych, praktyki, doposa aj  pracownie 
w pomoce dydaktyczne, sprz t, czy katalogi. S  to mi dzy innymi: 

 ASPOL FV Sp. z o.o., 
 KLUDI ARMATUREN Sp. z o.o., 
 TIBEX Sp. z o.o., 
 WAVIN METALPLAST-BUK Sp. z o.o., 
 WILO Fabryka Pomp, 
 GEBERIT Sp. z o.o., 
 Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A., 
 GRUNDIK Hurtownia Instalacyjna, 
 TERMAFLEX Izolacji Sp. z o.o., 
 KAN Sp. z o.o., 
 GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o., 
 BRICOMAN, 
 FAKRO Sp. z o.o., 
 Port Lotniczy Łód  im. Władysława Reymonta  i inne. 

 
ZAJ CIA POZALEKCYJNE, SPORT I INNE CIEKAWE 
INICJATYWY W ZSP NR 3 

ZSP nr 3 stawia nie tylko na nauk  i jak najlepsze przygotowanie 
do zawodu, ale równie  motywuje uczniów do aktywno ci, 
rozwijania zainteresowa , doskonalenia umiej tno ci społecznych. 
Oto kilka z licznych inicjatyw. 
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Wa nym elementem oferty szkoły jest rozwijanie pasji 
sportowych. Uczniowie osi gaj  wiele sukcesów w ró nych 
dyscyplinach: siatkówce, piłce no nej, piłce r cznej, tenisie 
stołowym, lekkiej atletyce, czy biegach przełajowych. 

 

 
 

ZSP nr 3 osi ga du e sukcesy w Honorowym Krwiodawstwie. 
W tym roku Szkoła otrzymała wyró nienie w kategorii I Szkół 
Ponadgimnazjalnych za Najlepsz  Promocj  Honorowego 
Krwiodawstwa w Polsce. 

 

 
 

W szkole mo na równie  zdobywa  do wiadczenie 
w wolontariacie. Uczniowie – wolontariusze opiekuj  si  dzie mi 
z Domu Dziecka w Porszewicach, gdzie s  organizatorami wielu 
ciekawych imprez. Aktywnie współpracuj  równie  ze 
Schroniskiem dla Zwierz t w Łodzi. 
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Uczniowie ZSP nr 3 uczestnicz  w projektach w zakresie 
przedsi biorczo ci – Młodzie owe miniprzedsi biorstwo i edukacji 
finansowej Moje finanse. W praktyczny sposób ucz  si , jak zało y  
i poprowadzi  własn  firm  oraz jak zarz dza  swoimi finansami. 
Pierwsze do wiadczenia negocjacyjne uczniowie zdobywaj , 
ustalaj c z Panem Dyrektorem ZSP nr 3 stawki najmu lokalu na 
prowadzenie miniprzedsi biorstwa. 

 

 
 

W ZSP nr 3 co roku odbywa si  mi dzyszkolna impreza Trzy 
kultury w Trójce przygotowywana przez uczniów pod kierunkiem 
nauczycieli j zyków obcych. Uczniowie w aktywny sposób poznaj  
i prezentuj  ciekawostki dotycz ce kultury, j zyka i ycia 
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codziennego krajów anglo-, niemiecko- i rosyjskoj zycznych, 
a tak e organizuj  konkursy dla zaproszonych uczniów 
z zaprzyja nionych gimnazjów. 

 

 
 

W szkole pr nie działa Samorz d Uczniowski, który mi dzy 
innymi organizuje ró ne imprezy okoliczno ciowe np. Ostatki, 
Dzie  Kobiet, czy Dzie  Chłopaka. Przygotowane niespodzianki, 
konkursy i inne atrakcje zawsze s  przyjmowane z du ym 
zainteresowaniem i integruj  cał  społeczno  szkoln . 

 

 
 

Wybrała i opracowała: 
Agnieszka Mikina – nauczyciel ZSP nr 3, doradca metodyczny, 
opiekun szkoły. 
Konsultacja: 
Janusz B ben – dyrektor ZSP nr 3. 
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Zespół Szkół Gastronomicznych 
im. I Armii Wojska Polskiego 

ul. Sienkiewicza 88 
90 - 357 Łód  
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Zespół Szkół Gastronomicznych jest jedn  z najbardziej znanych 
łódzkich szkół zawodowych. Popularny gastronomik – to ponad 85 
lat tradycji, 85 lat rozwoju, 85 lat zmian, a przede wszystkim lat, 
po wi conych kształceniu i pracy z młodzie . Od pocz tku 
istnienia tej placówki głównym jej celem było nieustanne d enie 
do rozwoju wyobra ni, intelektu, do inspirowania ucz cych si , do 
zdobywania nowej wiedzy i umiej tno ci.  

Dzi ki staraniom wielu ludzi szkoła mo e dzi  pochwali  si  
wspaniałym budynkiem, zajmowanym od 19 stycznia 1965 roku, 
przy ul. Sienkiewicza 88 w Łodzi.  

O twórczej pracy nauczycieli i ich trudach wiadcz  wyniki 
licznych konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich, nagrody 
kuratora i władz o wiatowych. 

Do sukcesów szkoły przyczyniło si  te  pr ne działanie 
warsztatu szkolnego, który od roku 1976/77 wysoko plasował si  
w prowadzonym wówczas rankingu na współzawodnictwo 
warsztatów łódzkich szkół zawodowych. Uczniowie brali udział 
w licznych konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, 
zwi zanych ze swoim przyszłym zawodem.  

Od wrze nia 2010 roku Warsztat Szkolny jest integraln  cz ci  
Zespołu Szkół Gastronomicznych. Uczniowie maj  mo liwo  
odbywania zaj  praktycznych w czterech pracowniach: kuchni, 
pracowni cukierniczej, garma erii oraz sali konsumenckiej.  

 

 
 

Nauczyciele wraz z uczniami organizuj  w ramach praktycznej 
nauki zawodu ró norodne imprezy okoliczno ciowe na terenie 
szkoły i całego miasta. Profesjonalizm uczniów Gastronomika 
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doceniony jest przez ró ne firmy i instytucje, które współpracuj  ze 
szkoł  ju  od ponad 10 lat. Nale  do nich: Komenda Główna 
Policji, Politechnika Łódzka, Urz d Miasta Łodzi, Łódzkie 
Kuratorium O wiaty, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego, szpitale, szkoły i inne. 

Obecnie Zespół Szkół Gastronomicznych obejmuje nast puj ce 
typy szkół: 

 technikum kształc ce w kierunkach: kelner, technik ywienia 
i usług gastronomicznych, kucharz, technik ywienia 
i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług 
gastronomicznych, 
 zasadnicz  szkoł  zawodow  o kierunku: kucharz.  

 
Zespół Szkół Gastronomicznych oferuje kształcenie w technikum 
i zasadniczej szkole zawodowej: 
4-letnie Technikum nr 4 

 Zawód: kelner z rozszerzonym programem z j zyka 
angielskiego i geografii. 

Absolwent zdobywa dwie kwalifikacje: 
1. wykonywanie usług kelnerskich zako czone egzaminem po 

trzeciej klasie, 
2. organizacja usług gastronomicznych zako czona egzaminem 

po I semestrze klasy czwartej.  
Poza umiej tno ciami kucharskimi ucze  kształtuje umiej tno ci 

w zakresie: kelnerstwa, planowania i rozliczania imprez oraz 
planowania ywienia. 

 Zawód: technik ywienia i usług gastronomicznych 
z rozszerzonym programem z j zyka angielskiego i geografii 
lub biologii i matematyki. 

Absolwent zdobywa dwie kwalifikacje: 
1. sporz dzanie potraw i napojów zako czone egzaminem po 

trzeciej klasie, 
2. organizacja ywienia i usług gastronomicznych zako czona 

egzaminem po I semestrze czwartej klasy. 
 



DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH ZAWODOWYCH.  
WYDANIE SPECJALNE 

_________________________________________________________________ 
 

54

KLASY III-IV 
 Zawód: kucharz, 
 Zawód: technik ywienia i gospodarstwa domowego, 
 Zawód: technik organizacji usług gastronomicznych. 

Po zako czeniu szkoły ucze  zdaje egzamin potwierdzaj cy 
kwalifikacje zawodowe. 

W klasach technicznych j zyk francuski prowadzony jest od 
podstaw, natomiast j zyk angielski jest na ró nych poziomach, 
w zale no ci od wiedzy uczniów. 
 
3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 

 Zawód: kucharz. 
W zawodzie kucharz, obowi zuje kwalifikacja: sporz dzanie 

potraw i napojów. Kwalifikacja potwierdzana jest egzaminem po 
trzeciej klasie. Ucze  ma mo liwo  kontynuowania nauki na 
kursach kwalifikacyjnych. 

W Zasadniczej Szkole Zawodowej j zykiem obcym jest j zyk 
angielski. 

 

 
 

Po zako czeniu edukacji ucze  zdaje egzamin potwierdzaj cy 
kwalifikacje zawodowe. W klasach technicznych j zyk francuski 
prowadzony jest od podstaw, natomiast j zyk angielski jest 
kontynuowany na ró nych poziomach, w zale no ci od 
umiej tno ci uczniów. 
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Zaj cia praktyczne zwi zane z zawodem, dla wszystkich typów 
szkół, odbywaj  si  z podziałem na grupy, w pracowniach 
specjalistycznych, w warsztacie szkolnym oraz w renomowanych 
restauracjach i o rodkach wczasowych. 

Obecnie w szkole uczy si  blisko 900 uczniów w 31 oddziałach, 
gdzie zaj cia powadzi 83 nauczycieli, w tym 41 jest 
egzaminatorami. Szkoła jest równie  O rodkiem Egzaminacyjnym 
dla zawodów: kucharz małej gastronomii, kucharz, cukiernik, 
technik organizacji usług gastronomicznych, technik ywienia 
i gospodarstwa domowego. 

Na terenie szkoły przeprowadza si  standaryzacje egzaminów 
zawodowych zewn trznych. Od 2007 roku Gastronomikiem kieruje 
Pani Dyrektor Małgorzata Gosławska, która, tak jak jej wspaniali 
poprzednicy, czuwa nad tym, aby ta szkoła była nadal „perł ” w ród 
innych zawodowych szkół naszego miasta, osi gaj c wraz 
z  młodzie  i pracownikami szkoły znakomite sukcesy. 

Dzi  uczniowie mog  by  dumni, e to tutaj przyszło im sp dzi  
kilka lat swojego ycia w szkole, która dotrzymuje kroku 
najlepszym, nieustannie d y do rozwoju uczniów i której 
uko czenie daje ogromne mo liwo ci na przyszło .  

 

 
 

W ZSG od wielu lat działaj  nast puj ce koła zainteresowa : 
Koło Barma skie, Koło Młodego Gastronoma, Koło miło ników 
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carvingu, Szkolny O rodek Kariery, Klub Unii Europejskiej 
Eurogastronomik, Koło Teatralne, PCK, SKS, Szkolny Klub 
Techniki i Racjonalizacji. 
 

Uczniowie szkoły bior  udział w wielu olimpiadach 
i konkursach, odnosz c wiele spektakularnych sukcesów. Oto 
zestawienie najwi kszych osi gni  w ci gu ostatnich 5 lat. 
 

Lp.  Nazwa i zasi g konkursu  Osi gni cia uczniów 

1. 
Mi dzynarodowy Puchar wiata – 
Villeroy & Boch Culinary World 

cup 
III miejsce - Junior Polish Culinary Team 

II miejsce cz  kulinarna  
II miejsce cz  kelnerska  

Po zsumowaniu punktów za cz  
kelnersk   i kulinarn  zespół 

reprezentuj cy nasz  szkoł  zdobył 
nagrod  GRAND PRIX  

2. 
Ogólnopolski Konkurs Kulinarny  
„Kuchnia polska na Mazowszu” III miejsce cz  kulinarna  

Po konkursie jeden  
z uczniów zakwalifikował si  do 
ogólnopolskiej dru yny uczniów 

przygotowuj cych si  do Kulinarnych 
Mistrzostw wiata.  

III miejsce cz  kelnerska  

3.  
Ogólnopolska Olimpiada  
Młodych Barmanów  

I miejsce ucze  zakwalifikował si  na 
Mi dzynarodowy Konkurs Bacardi – 
Martini Grand Prix we Włoszech  

4.  
Olimpiada  

Wiedzy o ywieniu  
i ywno ci  

I miejsce etap okr gowy 
Finalistka w etapie centralnym  

5.  
Ogólnopolski Konkurs Kulinarny 

„Natura Food”  
I miejsce  
II miejsce  

6. 
Olimpiada Wiedzy i Umiej tno ci 

Rolniczych  
I miejsce etap okr gowy  

 

7.  
Ogólnopolska Olimpiada Promocji 

Zdrowego Stylu ycia PCK  
IV miejsce  
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8.  
Ogólnopolski Konkurs Kulinarny  

„Podravka”  

I miejsce dru ynowe  
I miejsce indywidualne najlepszy kucharz 
I miejsce dla nauczyciela za najlepszy 
autorski scenariusz lekcji dotycz cy 
nowoczesnych technik kulinarnych  

9.  
Ogólnopolski Konkurs Kulinarny  
„Kuchnia Polska Wczoraj i Dzi ”  

I miejsce w kategorii technika wykonania 
I miejsce w kategorii smak  

10.  
Wojewódzka Olimpiada  
Wiedzy o Wynalazczo ci  

III miejsce  

 Dru yna zakwalifikowała si  do finału  

11.  
Ogólnopolski Konkurs Kulinarny  

„Zgotuj Sobie Sukces”  IV miejsce i wyró nienie przez Jury 
Smakoszy, któremu przewodniczył 

Robert Sowa 

12.  
Ogólnopolski Konkurs  

„Młodych Talentów Sztuki 
Kulinarnej”  

II miejsce  

13.  
Małopolski Konkurs Szkół 

Gastronomicznych-kategoria 
barman  

III miejsce w kategorii short drink  
III miejsce w kategorii long drink 

14.  
Ogólnopolski Konkurs  

„Młody Kreator Sztuki Kulinarnej”  
IV miejsce  

15.  
Konkurs dla Profesjonalistów  
„ Łódzki Miting Barmanów”  

I miejsce  

16.  
Ogólnopolski Konkurs Sztuki 
Kulinarnej Roberta Sowy  

„Kulinarny Talent”  
II miejsce  

17.  
Małopolski Konkurs Szkół 

Gastronomicznych  
„Polskie Inspiracje Kulinarne”  

VII miejsce cz  kelnerska  
III i IV miejsce cz  barma ska  

18.  

Kulinarny Konkurs dla 
Profesjonalistów  

„Ogólnopolskie Zmagania 
Carvingowe”  

III i VII miejsce  

19.  
Konkurs Wojewódzki  

„Matematyczna Piramida”  
I miejsce  

20.  
Konkurs Regionalny  

„Konkurs Konsumencki”  
III miejsce  
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21.  
I Wojewódzki Turniej Szkół 

Ponadgimnazjalnych  
w Sportach Siłowych  

I  i  II miejsce  

22.  
Mistrzostwa Łodzi Szkół 
Ponadgimnazjalnych  

„ Koszykówka Chłopców”  
I miejsce  

23.  
Mistrzostwa MSZS  

„Piłka No na Chłopców”  
I miejsce  

24.  
Mistrzostwa MSZS  

„Piłka No na Dziewcz t”  
III miejsce  

25.  
Szkolny Festiwal „Siatkówki 

Pla owej” memoriału im. Pawła 
Gozdana  

III miejsce  

26.  
Mistrzostwa Łodzi w Lekkiej 

Atletyce Chłopców  
IV miejsce  

27.  Liga Rugby TAG  V miejsce  

28.  
Przegl d Twórczo ci Artystycznej 
Uczniów Szkół Zawodowych w 

Łodzi  
Wyró nienie  

29.  Olimpiada Teologii Katolickiej  I miejsce  

30.  Łódzki Konkurs Ortograficzny  III miejsce  

31.  
Konkurs Historyczny  
„Arsenał Pami ci”  

Laureat  

 
Praca szkoły ma charakter innowacyjny. Dostosowanie procesu 

kształcenia zawodowego do potrzeb i oczekiwa  pracodawców, 
praktyczne wykorzystanie przez uczniów kwalifikacji zawodowych 
w przygotowaniach, organizowaniu i wykonaniu kompleksowych 
usług gastronomicznych realizowanych dla instytucji i osób 
prywatnych, zaowocowały jak najlepszym postrzeganiem szkoły na 
rynku pracy oraz licznymi certyfikatami przyznanymi szkole, 
nauczycielom i uczniom: 



DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH ZAWODOWYCH.  
WYDANIE SPECJALNE 

_________________________________________________________________ 
 

 
 

59

 Certyfikat Lider Organizacji Uczenia si  dla Potrzeb Rynku 
Pracy – kategoria instytucje, 
 Certyfikat Lider w Edukacji – kategoria instytucje, 
 Certyfikat Organizator Procesów Innowacyjnych – kategoria 
indywidualna – otrzymały: dyrektor szkoły – Małgorzata 
Gosławska, kierownik warsztatów – Dorota Andrzejewska, 
 Certyfikat Nauczyciel Nowator – kategoria indywidualna – 
otrzymały: dyrektor szkoły – Małgorzata Gosławska, 
wicedyrektor Zenobia Zieli ska, nauczyciele: Iwona Wolska, 
Klaudia Balcerowska, 
 Certyfikat Talent Uczniowski – kategoria indywidualna – 
otrzymali: Arkadiusz Wilamowski i Ewelina Latek, 
 Dyplom za Odkrywanie Uczniowskich Talentów otrzymały: 
Krystyna Brzezicka i Klaudia Balcerowska. 

 
Od 2010 roku bardzo wa nym czynnikiem rozwoju zawodowego 

uczniów i nauczycieli stały si  projekty unijne współfinansowane 
z rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

 W Projekcie Jestem zawodowcem na poziomie europejskim 
wzi ło udział 304 uczniów, 
 W ramach projektu Kuchnie wiata w naszej szkole 
realizowanego przy współpracy Mi dzynarodowej Fundacji 
Kobiet, swoje umiej tno ci doskonaliło 60 uczniów, 
 Projekt Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman – 
wzi ło w nim udział 40 uczniów, 
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 Projekt Cudze chwalicie, swego nie znacie, w którym bierze 
udział 300 uczestników, 
 Projekt mi dzynarodowy PWP Dobra praktyka drog  do 
sukcesu, w którym bierze udział 16 nauczycieli i 200 uczniów 
naszej szkoły. W ramach projektu uczniowie uczestnicz  
w warsztatach kulinarnych organizowanych u pracodawców 
na terenie całego kraju, 
 Projekt Program rozwojowy i rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi 
obj ł 48 uczniów, 
 Projekt Matura – Pierwszy krok do kariery uczestniczyło 
w nim ponad 200 uczniów. 
 

Ró norodno  oddziaływa  edukacyjnych na rzecz podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych uczniów jest realizowana tak e przez 
wykonywanie projektów, które opracowywane i realizowane s  
przez samych uczniów, oraz przez wykonywanie ró norodnych 
zada  zawodowych. Oto najwa niejsze z nich: 

 Projekt Badania marketingowe polegał na napisaniu 
i przeprowadzeniu ankiety, sporz dzeniu i przedstawieniu 
wyników w postaci prezentacji multimedialnej, 
 Projekt: Działalno  banków obejmował napisanie raportu 
i prezentacji multimedialnej, 
 Projekt: Pomysł na firm  polegał na napisaniu biznesplanu 
marketingowego i przedstawieniu go w postaci prezentacji 
multimedialnej, 
 Projekt przy współpracy Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzie y 
w Warszawie realizował zaj cia w ramach programu Life 
Skills for Employability – Trening umiej tno ci 
pracowniczych, 
 Projekty młodzie owe realizowane w przedszkolu: Dzie  
Gastronomii i Sportu i w hospicjum dla dzieci: Podaruj 
u miech polegały na zaplanowaniu bud etu, harmonogramu 
i rozliczeniu projektu. 
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Zadania zawodowe realizowane s  poprzez wykonywanie 
corocznych wystaw, np. stołów okoliczno ciowych, organizowanie 
przyj  okoliczno ciowych, pokazów kulinarnych, codzienne 
przygotowywanie w stołówce szkolnej obiadów dla uczniów, 
pracowników szkoły i konsumentów z zewn trz. 

 

 
 
Do innowacji i dodatkowych działa  edukacyjnych w naszej 

szkole nale  równie  koła, kluby, szkolenia czy sta e: 
 Kulinarne Koło Miło ników Carvingu, 
 Koło Młodego Gastronoma, 
 Koło Barma skie, 
 Szkolny Klub Techniki i Racjonalizacji, 
 Pokazy i szkolenia z nowoczesnych technologii 
gastronomicznych, 
 Sta e we Francji dla absolwentów naszej szkoły, 
 Szkolny O rodek Kariery, 
 Klub Unii Europejskiej Eurogastronomik. 

 
Szkole od wielu lat przy wieca my l Paulo Coelho: Wszystko, 

czego si  dot d nauczyłe , zatraci sens, je li nie potrafisz znale  
zastosowania dla tej wiedzy. 

Zgodnie z t  ide  Gastronomik podejmuje liczne inicjatywy na 
rzecz rodowiska. Wszystkie działania prowadzone przez 
nauczycieli maj  jedno wa ne przesłanie: nauczy  młodych ludzi 
widzie  potrzeby innych i nie by  wobec nich oboj tnym. Empatia 
jest w ka dym, a udaje si  j  wydoby  dzi ki wielu akcjom 
charytatywnym prowadzonym w szkole i poza ni . Oto liczne 
działania młodzie y w akcjach na rzecz potrzebuj cych: 
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SZKOLNE KOŁO PCK  
 Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych – 
Grzegorz Papiewski otrzymał Srebrn  Odznak  Honorow  
PCK za działalno  i współprac  od 2007 roku z Zarz dem 
Okr gowym PCK w Łodzi, 

 

 
 
 Wieloletnia współpraca z O rodkiem Adaptacyjnym przy 
ul. wikli skiej 5a w Łodzi. Domu Dziennego Pobytu dla 
Osób Niepełnosprawnych jest to placówka dziennego pobytu 
dla dzieci niepełnosprawnych o ró nym stopniu upo ledzenia 
umysłowego. W ramach współpracy, pod kierunkiem 
Grzegorza Papiewskiego realizowane s  nast puj ce zadania: 

 współorganizowanie imprez integracyjnych : Rado  nie 
zna barier oraz Poznajmy si ... od integracji do 
akceptacji, zrzeszaj cych dzieci niepełnosprawne 
z ró nych o rodków adaptacyjnych, 
 współorganizowanie spotka  dla podopiecznych, ich 
rodziców i opiekunów z okazji: Dnia Dziecka, Dnia 
Matki, Wigilii Bo ego Narodzenia oraz wi t Wielkiej 
Nocy, 
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 przygotowanie przez młodzie  naszej szkoły wyrobów 
cukierniczych we współpracy z Warsztatem Szkolnym 
i podarowanie ich placówce w celu u wietnienia 
organizowanych uroczysto ci i imprez integracyjnych, 

 Udział w Ogólnopolskim Turnieju Szkół w Honorowym 
Krwiodawstwie pt. Młoda Krew Ratuje ycie – w IX edycji 
turnieju w etapie okr gowym nasza szkoła zaj ła II miejsce 
w kategorii Najwi cej oddanej krwi 90,45 litrów oraz 
II miejsce w kategorii Wska nik aktywno ci (0,476 litra na 
1 pełnoletniego ucznia). W etapie rejonowym od czterech 
latach ZSG zajmuje I miejsce w Łodzi. 

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – w roku szkolnym 
2011/12 nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Zespołu Szkół 
Gastronomicznych wzi li udział w podstawowym kursie udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanym we 
współpracy z Zarz dem Okr gowym PCK w Łodzi w ramach 
projektu Potrafimy udziela  pierwszej pomocy, a Ty?. Szkoła 
otrzymała specjalny certyfikat „Bezpieczna Szkoła – Potrafimy 
Ratowa ”, apteczk  pierwszej pomocy, plakaty, ulotki, materiały do 
realizacji programów edukacyjnych PCK w zakresie pierwszej 
pomocy Ratowniczek i Nie b d  oboj tny – naucz si  pierwszej 
pomocy, 

 Przed wi teczna pomoc najubo szym: Czerwonokrzyska 
Gwiazdka oraz Wielkanoc z PCK to akcje organizowane ju  od 
wielu lat przez Koło Polskiego Czerwonego Krzy a łódzkiego 
Gastronomika. Wolontariuszy ZSG ubranych w kamizelki 
i zach caj cych do wł czenia si  do akcji mo na było spotka  
w Real – Manufaktura, Real – Tulipan, Real – M1, E. Leclerc 
przy ul. Inflanckiej, Carrefour przy ul. Kolumny oraz Tesco 
przy ul. Widzewskiej i w Galerii Łódzkiej. Po zako czonej 
zbiórce wszystkie artykuły zwieziono do biura ŁZO PCK, 
gdzie nast piło sortowanie i liczenie darów, 
 Wigilia dla najubo szych mieszka ców Łodzi, pod tym hasłem 
w połowie grudnia łódzki Gastronomik wspiera szczególnie 
potrzebuj cych. wi ta Bo ego Narodzenia to wyj tkowy dla 
nas czas, dlatego co roku Koło Polskiego Czerwonego Krzy a 
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z ZSG wspólnie z Radiem Łód , Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej i Bankiem ywno ci pomaga zorganizowa  Wigili  
dla kilkuset osób starszych, bezdomnych i samotnych, 
 Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego 
Stylu ycia PCK pozwala wykształci  i spopularyzowa  
w ród młodych ludzi potrzeb  dbania o własne zdrowie oraz 
kształtowa  umiej tno ci niezb dne do jego ochrony. 

 
WIATOWY DZIE  YWNO CI I WALKI Z GŁODEM  
16 pa dziernika obchodzony jest wiatowy Dzie  ywno ci 

i Walki z Głodem. W zwi zku z obchodami tego dnia, szkoła 
organizuje, we współpracy z PCK, akcj  pomocy ubogim 
mieszka com Łodzi. Głodni mog  si  posili  gor c  grochówk  
ugotowan  w warsztacie szkolnym. Podopieczni MOPS otrzymuj  
paczki ywno ciowe. Akcji towarzyszy konkurs plakatowy. 

 Akcje Gor czka Złota i Góra grosza to kolejne działania 
szkoły wspieraj ce najbardziej potrzebuj cych. 

 

 
 

MI DZYNARODOWY FESTIWAL SZTUK WSZELAKICH 
Festiwal to coroczne wi to twórców niepełnosprawnych, ich 

opiekunów i sympatyków. Główny cel festiwalu to zapobieganie 
izolacji i marginalizacji niepełnosprawnych. W listopadzie 2012 
roku Grzegorz Papiewski otrzymał wyró nienie GRAND PRIX na 
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XV Festiwalu za działalno  na rzecz aktywno ci artystycznej osób 
niepełnosprawnych. 
 
STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE „Inicjatywa 
Rozs dnych Polaków” 

Łódzki Gastronomik współpracuje ze stowarzyszeniem, 
przygotowuj c paczki ywno ciowe dla uczniów na Wigili . 
 
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO 
W ŁODZI 

Wspólnie ze szkoł , dzi ki programowi Zdrowo y  – zdrowym 
by  promuje zasady zdrowego od ywiania i zwi kszania 
aktywno ci fizycznej w ród młodzie y. 
 
KATEDRA Epidemiologii i HIGIENY YWIENIA 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

Współpraca przy organizowaniu konkursu dla gimnazjalistów 
Racjonalne ywienie – Twój najlepszy wybór, który promuje zdrowy 
styl ycia i racjonalne ywienie w ród gimnazjalistów. 
 

WIETLICA „ANIELISKO” przy ko ciele o. Jezuitów  
Akcja zbierania artykułów szkolnych i zakup gier planszowych za 
pieni dze, które zebrała młodzie , zamiast wyda  je na prezenty 
mikołajkowe. Dodatkowo uczniowie upiekli i dostarczyli ciasta do 
wietlicy, gdzie sp dzili kilka godzin, graj c w ping-ponga i bawi c 

si  z dzie mi. 
 
Caritas – Polska 
W szkole odbywa si  coroczna akcja Wigilijne dzieło pomocy 
dzieciom – sprzeda  wiec. 
 

Gastronomik jest szkoł  kształc c  przyszłych fachowców 
w bran y menad erów profesjonalnie przygotowanych do 
prowadzenia własnych firm gastronomicznych. Młodzie  kształtuje 
umiej tno  ł czenia teorii z praktyk ; organizowania 
i obsługiwania przyj  okoliczno ciowych; współpracy w grupie na 
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ró nych stanowiskach w zakładzie pracy; sporz dzania potraw, 
napojów i zestawiania ich w jadłospisy; stosowania zasad 
racjonalnego ywienia; radzenia sobie na rynku pracy 
i podejmowania zawodów dodatkowych, takich jak barman czy 
specjalista do spraw carvingu. Oprócz zmaga  zawodowych, 
pracownicy dydaktyczni mobilizuj  uczniów równie  do rywalizacji 
w dziedzinach ogólnokształc cych i sportowych. Z tych powodów 
szkoła cieszy si  du  popularno ci  i zaufaniem w ród młodych 
ludzi jak i ich rodziców. 
 
W grudniu 2014 roku Zespół Szkół Gastronomicznych został 
przyj ty do Klubu Przoduj cych Szkół, zrzeszaj cego innowacyjne 
szkoły z całej Polski. 
 
Opracowanie: 
Małgorzata Gosławska – dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych. 
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Zespół Szkół  

Ponadgimnazjalnych nr 5 

im. Króla Bolesława Chrobrego

w Łodzi 
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PODSTAWOWE INFORMACJE  

Dyrektor szkoły 

Małgorzata Joniuk-Pi tkowska  
 

Wicedyrektor 
Beata Rze nik 
 

Kierownik kształcenia praktycznego 
Beata Czekalska 
 

Adres i dane kontaktowe 

 
Kierunki kształcenia  
Technikum nr 5 
Kształcenie w zawodach 
 technik handlowiec 
 technik ekonomista 
 technik transportu kolejowego 
 technik dróg i mostów kolejowych 
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 
Kształcenie w zawodzie – sprzedawca 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi to szkoła 
zawodowa o długoletniej tradycji kształcenia istniej ca 
od 1925 roku. Budynek szkolny, który powstał w latach 1923-1925, 
zaprojektowano na planie litry H, w taki sposób, aby zaj cia 
odbywały si  w przestronnych salach. W budynku znajduje si  
30 sal lekcyjnych, sala widowiskowa oraz gimnastyczna. Obecnie 
szkoła posiada 4 pracownie komputerowe oraz jedyn  w regionie 
pracowni  wyposa on  w makiet  symulacyjn  dla potrzeb 
kształcenia w zawodach kolejowych. 
 

 
ródło: Foto: TVN24 / TVN24 Łód  | Video: TVN24 Łód  
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KSZTAŁCENIE MODUŁOWE 
Szkoła jest pierwsz  szkoł  w regionie, która w obszarze kształcenia 
ekonomicznego wdro yła kształcenie modułowe do praktyki 
szkolnej. Taki model kształcenia pozwala zwi kszy  efektywno  
kształcenia zawodowego. Uczniowie podczas zaj  wykonuj  
zadania zawodowe, jakie wykonywa  b d  po uko czeniu szkoły 
u pracodawców. Dzi ki temu s  lepiej przygotowani do 
wykonywania obowi zków zawodowych, potrafi  planowa  
i organizowa  swoj  prac , s  przygotowani do wykonywania pracy 
w zespołach zadaniowych.  

Uczniowie na zaj ciach zawodowych pracuj  w grupach 
maksymalnie 15 osobowych. To pozwala indywidualizowa  proces 
kształcenia oraz sprzyja wy szej efektywno ci pracy. 

Szkoła uzyskuje lepsze wyniki wychowawcze, co przejawia si  
w zwi kszeniu dyscypliny w szkole, zmniejszeniu absencji 
uczniów, wi kszym zaanga owaniu uczniów w działania na rzecz 
szkoły oraz wy sze wyniki w nauce, co znajduje potwierdzenie na 
egzaminie zawodowym. 

Szkoła jest członkiem Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego 
i aktywnie uczestniczy w pracach zwi zanych z popularyzowaniem 
idei kształcenia modułowego, doradztwem w zakresie wdra ania 
tego modelu kształcenia do praktyki szkolnej. Nauczyciele szkoły 
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opracowuj  materiały dydaktyczne, które we współpracy z Łódzkim 
Centrum Doskonalenia Zawodowego s  publikowane. 
 
NAGRODY I WYRÓ NIENIA 
Szkoła, jej dyrektorzy i nauczyciele s  wyró niani certyfikatami 
potwierdzaj cymi wysok  jako  wiadczonych usług edukacyjnych 
oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz podniesienia jako ci 
kształcenia. 

Wymieni  mo na cho by wyró nienia przyznawane ZSP nr 5 dla 
najbardziej innowacyjnych przedsi wzi  potwierdzone 
certyfikatami przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego: 

 Szkoła Przedsi biorcza (2009),  
 Organizacja Innowacyjna (2010), 
 Organizator Procesów Innowacyjnych (2011), 
 Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego (2013). 

Wyró nienia przyznane członkom Rady Pedagogicznej szkoły: 
 Kreator Kompetencji Zawodowych – Małgorzata Joniuk-

Pi tkowska (2014) 
 Organizator Procesów Innowacyjnych – Małgorzata Joniuk-

Pi tkowska (2012), Beata Rze nik (2014), Renata Tyli ska 
(2014), 

 Kreator Kompetencji Społecznych – Barbara Radomska 
(2013), 

 Lider w Edukacji – Beata Rze nik (2011), Teresa Bujak 
(2012), Sylwia Duda (2012), Iwona Dybała (2014),  

 Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego – Donata 
Andrzejczak (2007), 

 Nauczyciel Nowator – Barbara Banachowska (2013), Beata 
Rze nik (2007), Agnieszka Wardencka-Wójcik (2014), 

 Lider Projektowania Kształcenia Modułowego – Donata 
Andrzejczak (2006). 
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PARTNERZY SZKOŁY 
Kształcenie zawodowe nie mo e odbywa  si  w oderwaniu 
od rynku pracy i pracodawców. Dlatego szkoła współpracuje 
z pracodawcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych, 
dostosowania tre ci programów nauczania do zmian, jakie zachodz  
w gospodarce oraz wdra ania innowacji w obszarze kształtowania 
nowych umiej tno ci uczniów szkoły (współpraca przy realizacji 
projektów). 
 

 
 

Uczniowie kształc cy si  w zawodzie technik handlowiec 
i sprzedawca praktyczn  nauk  zawodu odbywaj  
w przedsi biorstwach handlowych na terenie Centrum Handlowego 
„Manufaktura” mi dzy innymi w sklepach: 
 van Graaf, 
 Smyk, 
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 Empik, 
 KappAhl, 
 Monnari, 

oraz w sklepach sieci Selgros, Ikea, Rossmann, Kaufland. 
 

  
 
Uczniowie kształc cy si  w zawodach: 
 technik transportu kolejowego,  
 technik dróg i mostów kolejowych, 

obj ci s  patronatem PKP Polskie Linie Kolejowe. 
 
Uczniowie, nauczyciele i szkoła współpracuj  tak e od wielu lat 

z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego w zakresie podniesienia jako ci kształcenia 
zawodowego, doskonalenia umiej tno ci zawodowych nauczycieli 
oraz kształtowania nowych kompetencji zawodowych uczniów, 
mi dzy innymi w z kresie obsługi kas fiskalnych. 
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WYDARZENIA  
Ka dego roku w szkole podejmowane s  przez nauczycieli 
i uczniów ró ne inicjatywy, które rozwijaj  twórcze my lenie 
i zainteresowania uczniów, pozwalaj  ukształtowa  nowe 
umiej tno ci oraz kompetencje społeczne i zawodowe. 
 
Rok szkolny 2014/2015 

Dzie  Kolejarza 
25 listopada 2014 to Dzie  Kolejarza, który w szkole odbył si  

pod hasłem My, przyszli kolejarze, opowiemy wszystkim jak ciekawa 
jest kolej. Uczniowie klas 2ka oraz 2kb przygotowali prezentacje 
komputerowe zwi zane z ró nymi aspektami pracy kolei 
i zaprezentowali je uczniom kształc cym si  w innych zawodach. 
Na du ej przerwie wszyscy ch tni mogli zapozna  si  
z wykorzystywanymi do nauki urz dzeniami kolejowymi, które 
prezentowali uczniowie kl. 2kb.  

„ piewa  ka dy mo e i to po niemiecku” 
W odpowiedzi na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia 

Nauczycieli J zyka Niemieckiego w Łodzi uczniowie szkoły po 
konsultacji z nauczycielami i dyrekcj  zgłosili swój udział 
w mi dzyszkolnym Festiwalu Piosenki Niemieckoj zycznej 
piewa  ka dy mo e i to po niemiecku. Celem tego przedsi wzi cia 

jest promowanie nauczania i uczenia si  j zyka niemieckiego, 
rozwijanie kompetencji interkulturowej, propagowanie kultury 
niemieckoj zycznej, promowanie ró norodno ci j zykowej 
i kulturowej oraz kształtowanie umiej tno ci posługiwania si  
ró nymi rodkami wypowiedzi artystycznej. Dla uczennicy 
wyst puj cej w mi dzyszkolnej Eurowizji i wykonuj cej utwór 
w j zyku niemieckim było to pierwsze i niezwykle cenne 
do wiadczenie. Ju  dzi  deklaruje ch  wyst powania w festiwalu 
w przyszłym roku. 

 
Opisane wydarzenia to przykład dwóch z wielu, które ka dego 
miesi ca dziej  si  w szkole. Wi cej informacji na ten temat mo na 
znale  na stronie szkoły http://www.zsp5lodz.pl/Index.htm.  
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PROJEKTY DOFINANSOWANE Z EFS 

1. Profesjonalny handlowiec – realizator ZSP 5. 

2. Szkoła przedsi biorczo ci i kompetencji kluczowych – 
realizator Akademia Platu/ZSP 5. 

3. Wi cej umiem – wi cej mog . Program doradztwa 
zawodowego dla uczniów – realizator ŁCDNiKP/ZSP5, 

4. Wykwalifikowana kadra kolejnictwa odpowiedzi  na 
zapotrzebowanie rynku pracy – program rozwojowy ZSP 5 – 
realizator Leute Zentrum/ZSP 5. 

5. Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych 
w szkole zawodowej drog  do sukcesu na rynku pracy – 
innowacyjny projekt ŁCDNiKP/ZSP 5. 

6. Nowoczesny handlowiec – realizator FPL Sp. z o.o./ZSP5. 

7. Szkoła przedsi biorczo ci i kompetencji kluczowych II – 
realizator Akademia Platu/ZSP 5. 

8. Kształcenie zawodowe szans  na pewn  prac  – program 
rozwojowy ZSP5, ZSPS, ZSP 7 – realizator Leute 
Zentrum/ZSP 5,ZSPS,ZSP7. 

9. Europejski rynek pracy moj  szans  na sukces – sta e dla 
uczniów w Wielkiej Brytanii – realizator ZSP 5. 
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10. Kompetencje kluczowe szans  na lepsz  przyszło  – program 
rozwojowy ZSPS i ZSP 5 – realizator ŁCDNiKP/ZSP 5. 

 

 
 
Opracowanie: 
Donata Andrzejczak – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP, opiekun 
szkoły. 
Konsultacja: 
Małgorzata Joniuk-Pi tkowska – dyrektor szkoły. 
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91 – 845 Łód  ul. Franciszka ska 137 

tel/fax: 42 655 10 40 

mail: sekretariat@spozywczak.lodz.pl 
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Zespół Szkół Przemysłu Spo ywczego im. Powsta ców 
Wielkopolskich Spo ywczak, to jedyna szkoła zawodowa w Łodzi, 
która kształci na potrzeby przemysłu spo ywczego. To szkoła 
z wieloletni  tradycj . Przez ponad 50 lat swojej działalno ci 
placówka wykształciła wielu znanych wła cicieli piekarni, cukierni 
i zakładów mi snych z Łodzi i okolic. Absolwentami szkoły s  
m.in. Robert Dybalski, Piotr Skórka, Włodzimierz i Michał Mi , 
Artur Grot – wła ciciele renomowanych firm spo ywczych 
w Łodzi. Inni absolwenci szkoły, chocia  mniej znani s  bardzo 
cenieni przez pracodawców. W Łodzi i okolicach znajduje si  wiele 
piekarni i cukierni, w których zatrudnieni s  absolwenci Zespołu 
Szkół Przemysłu Spo ywczego. 
 
HISTORIA 
Historia szkoły zaczyna si  w 1958 r. W wieloletniej tradycji, 
Zespół Szkół Przemysłu Spo ywczego przez cały okres swojego 
istnienia modernizował ofert  edukacyjn , dostosowuj c kierunki 
kształcenia do aktualnego zapotrzebowania na zmieniaj cym si  
dynamicznie rynku pracy. Przebieg zmian w historii szkoły 
przedstawia si  nast puj co: 
1958 – szkoła powstaje na mocy zarz dzenia ministra o wiaty pod 
nazw  Technikum Przemysłu Piekarskiego i Zasadnicza Szkoła 
Przemysłu Piekarskiego, szkoła nie posiada własnego gmachu 
i dwukrotnie zmienia siedzib , kształci uczniów w zakresie 
piekarstwa i cukiernictwa, 
1962 – szkoła przenosi si  do własnej siedziby, któr  jest Szkoła 
Pomnik Tysi clecia przy ul. Emilii Plater 34 na Bałutach, 
1965 – 18 grudnia odbywa si  uroczysto  nadania szkole imienia 
Powsta ców Wielkopolskich, wraz z nadaniem imienia szkoła 
otrzymuje sztandar ufundowany przez Łódzkie Zakłady Przemysłu 
Piekarskiego, 
1972 – szkoła zaczyna funkcjonowa  pod nazw  Technikum 
i Zasadnicza Szkoła Przemysłu Piekarskiego nr 2, 
1976 – nast puje zmiana organizacyjna i jednocze nie zmiana 
nazwy na Zespół Szkół Przemysłu Spo ywczego nr 2, 
1991 – szkoła uruchamia kolejn  specjalizacj  dla techników 
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technologii ywno ci – browarnictwo, 
1994 – w Zespole Szkół Przemysłu Spo ywczego nr 2 powstaje 
O rodek Dokształcania Zawodowego, 
1995 – zespół szkół powi ksza si  o Liceum Techniczne oraz 
O rodek Szkolenia Kursowego dla Bezrobotnych, 
2000 – od 1 wrze nia now  siedzib  szkoły staje si  budynek przy 
ul. Franciszka skiej 137, dotychczasowa siedziba likwidowanego 
Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4, szkoła w budynku tym 
funkcjonuje do dzisiaj, 
2002 – Zespół Szkół Przemysłu Spo ywczego nr 2 rozszerza 
kierunki kształcenia: dla szkoły zasadniczej o zawód rze nik – 
w dliniarz, a dla technikum o specjalizacj  przetwórstwo mi sa, 
2003 – w zwi zku z reform  o wiaty nast puj  zmiany nazw szkół, 
szkoła przyjmuje nazw  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 
w Łodzi, nadal jest to szkoła imienia Powsta ców Wielkopolskich, 
2004 – w dniu Edukacji Narodowej, 14 pa dziernika, szkoła 
otrzymuje nowy sztandar ufundowany przez Rad  Rodziców 
działaj c  przy szkole, 
2007 – zostaje uruchomiony nowy kierunek kształcenia: technik 
ywienia i gospodarstwa domowego, 
2008 – szkoła obchodzi jubileusz 50-lecia swojego istnienia, 
2009 – szkoła pozyskuje po raz pierwszy dofinansowanie ze 
rodków Unii Europejskiej, 
2011 – nast puje powrót do nazwy Zespół Szkół Przemysłu 
Spo ywczego, ponadto, w uznaniu zasług w zakresie współpracy 
z Rzemiosłem, 19 pa dziernika 2011 r. w Zespole Szkół Przemysłu 
Spo ywczego w Łodzi odbywa si  znacz ca dla społeczno ci 
szkolnej uroczysto  odznaczenia Szkoły Honorow  Odznak  
Rzemiosła oraz odznaczenia Pani Dyrektor Joanny Ko ki Srebrnym 
Medalem im. Jana Kili skiego. Odznaczenia wr czył Paweł Saar, 
Wiceprezes Zwi zku Rzemiosła Polskiego, Prezes Zarz du Izby 
Rzemie lniczej w Łodzi. 
 
OFERTA KSZTAŁCENIA 
Zespół Szkół Przemysłu Spo ywczego obecnie, to modelowa szkoła 
zawodowa ł cz ca teoretyczn  nauk  zawodu z kształceniem 
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praktycznym organizowanym głównie w zakładach 
rzemie lniczych. Szkoła kształci na potrzeby przemysłu 
spo ywczego w nast puj cych zawodach: 
TECHNIKUM 4-letnie: 
 technik technologii ywno ci 

Przedmioty obj te rozszerzonym programem nauczania: 
• j zyk obcy lub matematyka, 
• biologia lub chemia. 

Uczniowie w klasie III przyst puj  do potwierdzenia jednej 
z kwalifikacji: 

• Produkcja wyrobów cukierniczych, 
• Produkcja wyrobów piekarskich, 
• Produkcja przetworów mi snych i tłuszczowych, 
• Produkcja wyrobów spo ywczych z wykorzystaniem maszyn 

i urz dze . 
Uczniowie w I semestrze klasy IV przyst puj  do potwierdzenia 
drugiej kwalifikacji: 

• Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spo ywczych. 
Absolwent szkoły kształc cej w zawodzie technik technologii 
ywno ci b dzie przygotowany do wykonywania nast puj cych 

zada  zawodowych: 
1) wytwarzanie produktów spo ywczych, 
2) obsługiwanie maszyn i urz dze  stosowanych do produkcji 
wyrobów spo ywczych, 
3) organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów 
technologicznych w przetwórstwie spo ywczym, 
4) kontrolowanie pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie 
ywno ci. 
Mo liwo  zatrudnienia: 

• zakłady przemysłu spo ywczego, na stanowisku kierownika 
produkcji, technika, laboranta, 

• zakłady prowadz ce handel artykułami spo ywczymi, 
przechowywanie i dystrybucj  ywno ci. 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia: 
 cukiernik 

Program nauczania obejmuje tre ci programowe: 
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• produkcja wyrobów ciastkarskich, 
• produkcja pieczywa cukierniczego, 
• produkcja wyrobów cukierniczych, 
• produkcja tortów. 

Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przyst puj  do egzaminu 
potwierdzaj cego kwalifikacj : 

• Produkcja wyrobów cukierniczych. 
Absolwent szkoły kształc cej w zawodzie cukiernik b dzie 
przygotowany do wykonywania nast puj cych zada  zawodowych: 
1) obsługiwanie maszyn i urz dze  stosowanych w produkcji 
wyrobów cukierniczych, 
2) sporz dzanie półproduktów cukierniczych, 
3) sporz dzanie gotowych wyrobów cukierniczych, 
4) dekorowanie wyrobów cukierniczych. 
Mo liwo  zatrudnienia: 

• cukiernie, 
• ciastkarnie, 
• zakłady gastronomiczne, 
• inne zakłady wytwarzaj ce artykuły cukiernicze. 

 piekarz 
Program nauczania obejmuje produkcj  pieczywa pszennego, 
ytniego i mieszanego. 

Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przyst puj  do egzaminu 
potwierdzaj cego kwalifikacj : 

• Produkcja wyrobów piekarskich. 
Absolwent szkoły kształc cej w zawodzie piekarz b dzie 
przygotowany do wykonywania nast puj cych zada  zawodowych: 
1) przygotowywanie surowców do produkcji wyrobów piekarskich, 
2) sporz dzanie półproduktów piekarskich, 
3) dzielenie ciasta i kształtowanie k sów na wyroby piekarskie, 
4) przeprowadzanie rozrostu oraz wypieku pieczywa, 
5) obsługiwanie maszyn i urz dze  stosowanych w produkcji 
wyrobów piekarskich. 
Mo liwo  zatrudnienia: 

• piekarnie rzemie lnicze i przemysłowe, 
• zakłady gastronomiczne, 
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• punkty zbytu pieczywa. 
 w dliniarz 

Program nauczania obejmuje tre ci programowe: 
  przetwórstwo mi sa, 
  produkcja w dlin, 
  produkcja tłuszczów topionych, 
  produkcja wyrobów garma eryjnych. 

Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przyst puj  do egzaminu 
potwierdzaj cego kwalifikacj : 

 Produkcja przetworów mi snych i tłuszczowych. 
Absolwent szkoły kształc cej w zawodzie w dliniarz b dzie 
przygotowany do wykonywania nast puj cych zada  zawodowych: 
1) dokonywanie rozbioru tusz zwierz t rze nych oraz wykrawania 
mi sa, 
2) magazynowanie i przygotowywanie mi sa do dystrybucji, 
3) obsługiwanie maszyn i urz dze  stosowanych w przetwórstwie 
mi sa, 
4) wykonywanie prac zwi zanych z produkcj  przetworów 
mi snych i tłuszczowych, 
5) magazynowanie i przygotowywanie przetworów mi snych 
i tłuszczowych do dystrybucji. 
Mo liwo  zatrudnienia: 

 zakłady mi sne, 
 sklepy firmowe zakładów mi snych, 
 zakłady garma eryjne. 

 operator maszyn i urz dze  przemysłu spo ywczego 
Program nauczania obejmuje tre ci programowe w zakresie obsługi 
maszyn i urz dze  do produkcji wyrobów spo ywczych. 
Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przyst puj  do egzaminu 
potwierdzaj cego kwalifikacj : 

 Produkcja wyrobów spo ywczych z wykorzystaniem maszyn 
i urz dze . 

Absolwent szkoły kształc cej w zawodzie operator maszyn 
i urz dze  przemysłu spo ywczego b dzie przygotowany do 
wykonywania nast puj cych zada  zawodowych: 
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1) przygotowywanie surowców do produkcji wyrobów 
spo ywczych z wykorzystaniem maszyn i urz dze , 
2) wytwarzanie półproduktów i wyrobów gotowych 
z zastosowaniem maszyn i urz dze , 
3) obsługiwanie maszyn i urz dze  stosowanych do produkcji 
wyrobów spo ywczych, 
4) magazynowanie wyrobów gotowych z wykorzystaniem urz dze  
magazynowych i rodków transportu wewn trznego. 
Mo liwo  zatrudnienia: 

 przedsi biorstwa przetwórstwa spo ywczego, np. piekarnie, 
cukiernie, zakłady przetwórstwa mi snego, zakłady 
drobiarskie, na stanowiskach pracy zwi zanych z obsług  
maszyn i urz dze  w kolejnych etapach procesu 
technologicznego. 

 

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mog  kontynuowa  
nauk  w liceum dla dorosłych i na kursie kwalifikacyjnym 
Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spo ywczych. Po 
uko czeniu liceum i zdaniu egzaminu potwierdzaj cego 
kwalifikacj  uzyskuj  tytuł technika technologii ywno ci. 
 

Nauka w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej umo liwia 
osi ganie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych 
za wiadczeniem lub dyplomem. 
Absolwenci szkoły znajduj  zatrudnienie na rynku pracy, cz  
z nich odbywa sta e w krajach Unii Europejskiej. S  przygotowani 
do zało enia i prowadzenia własnej działalno ci gospodarczej. 
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CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA 

 
 
INNOWACYJNA DZIAŁALNO  SZKOŁY 
Aby doskonali  skuteczno  osi gania celów w zakresie 
działalno ci dydaktyczno-wychowawczej, od 1 lutego 2005 r. 
w szkole zacz ł obowi zywa  system zarz dzania jako ci  zgodny 
z europejsk  norm  PN-EN ISO 9001:2001. Wdro enie systemu 
zarz dzania jako ci  i uzyskanie certyfikatu na zgodno  z norm  
ISO 9001 przyniosło szereg wymiernych korzy ci przejawiaj cych 
si  mi dzy innymi w podniesieniu presti u, zapewnieniu 
systemowego zarz dzania, uruchomieniu procesu ci głego 
doskonalenia czy zapewnieniu sprawnego przepływu informacji 
o zadaniach i ich realizacji w zakresie działalno ci dydaktyczno-
wychowawczej. Działania organizacyjne szkoły zgodne 
z wymaganiami normy ISO 9001 były certyfikowane przez PCBC 
do 2008 r. Obecnie szkoła kontynuuje działania organizacyjne 
zgodne z wymaganiami normy ISO 9001, co wpływa na ogromn  
kultur  organizacji, ułatwia proces zarz dzania i wspiera skutecznie 
proces kształcenia. 
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Ponadto szkoła inicjuje działania zwi kszaj ce efektywno  
kształcenia poprzez: 

 realizacj  projektów w ramach POKL Kapitał Ludzki. 
W latach 2009-2011 młodzie  uczestniczyła w projekcie Od placka 
dro d owego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza oraz 
w latach 2012-2013 w projekcie partnerskim we współpracy z Izb  
Rzemie lnicz  w Łodzi Akademia Młodego Cukiernika oraz 
Akademia Młodego Piekarza. Wymierne efekty projektów to zaj cia 
pozalekcyjne dla uczniów z zakresu umiej tno ci cukierniczych, 
zaj cia ze skuteczno ci osobistej, wsparcie psychologa, szkolenia 
realizowane przez mistrzów cukierników, udział uczniów w targach 
bran owych, podczas których poznawali najnowsze technologie, 
certyfikowanie umiej tno ci zawodowych, profesjonalne 
wyposa enie pracowni cukierniczej i piekarskiej. 

 dwukrotny udział w konkursie pn. Moja wymarzona 
ekopracownia. 

W roku 2012 Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielił dofinansowania w formie 
dotacji na realizacj  zadania „Utworzenie pracowni Ekologiczna 
pracownia biologiczno-chemiczna w Zespole Szkół Przemysłu 
Spo ywczego w Łodzi”, a w 2013 roku na „Utworzenie pracowni 
analizy ywno ci Ekologiczna pracownia analizy ywno ci 
w Zespole Szkół Przemysłu Spo ywczego w Łodzi”. Dotacje 
zostały przyznane w zwi zku z rozstrzygni ciem konkursu Moja 
wymarzona ekopracownia. 

 udział w Programach Phare – program Komisji Europejskiej. 
W roku 2005 szkoła dwukrotnie przyst powała do konkursów na 
dotacje dla szkół zawodowych. Nauczyciele szkoły opracowali 
projekt pod nazw  Komputerowe projektowanie wyrobów 
piekarsko-ciastkarskich. W wyniku rozstrzygni cia konkursu, 
pozyskano fundusze, które zostały przeznaczone na modernizacj  
bazy dydaktycznej poprzez zakup sprz tu komputerowego. 
Powstała nowoczesna pracownia, w której uczniowie rozwijaj  
i doskonal  umiej tno ci w zakresie projektowania wyrobów 
piekarsko-ciastkarskich z wykorzystaniem technologii 
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komputerowej. W kolejnych latach uczestnictwo w programie Phare 
umo liwiło utworzenie pracowni zaj  praktycznych. 

 uczestnictwo w programie Comenius – program edukacyjny 
Komisji Europejskiej. 

Od listopada 2007 r. uczniowie i nauczyciele uczestniczyli 
w programie Comenius Uczenie si  przez całe ycie. Tematem 
przewodnim projektu była produkcja i wykorzystanie cukru Sugar 
beat. Partnerami w projekcie były szkoły z Estonii, Belgii, 
Hiszpanii i Szwecji. W ramach projektu uczniowie poszerzali 
wiedz  z zakresu upraw i produkcji przemysłowej cukru oraz 
sposobów jego wykorzystania w przemy le spo ywczym i yciu 
codziennym ludzi z innych krajów. Uczniowie podejmowali 
działania zwi zane z bezpo rednim wykorzystaniem cukru, 
przygotowywali wypieki cukiernicze, przetwory owocowe na bazie 
cukru oraz badali jak kształtuje si  spo ycie cukru przez Polaków 
i jaki ma to wpływ na nasze zdrowie. W ramach projektu 
organizowane były wyjazdy do ka dego z krajów partnerskich. 
W trakcie tych wizyt uczniowie doskonalili umiej tno  
posługiwania si  j zykiem angielskim, poznawali kultur  i obyczaje 
innych narodów, stali si  bardziej otwarci i tolerancyjni w stosunku 
do innych narodowo ci. 

 udział w Programie Life skills for employability (Lekcja 
ycia) – program opracowany pod k tem potrzeb 

edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
przygotowuj cych si  do konkurowania na rynku pracy 
w Europie Centralnej. 

Uczniowie w ramach programu uczestniczyli w warsztatach, 
podczas których opracowywali projekty na rzecz Domu Samotnej 
Matki. Młodzie  urz dzała bibliotek , wietlic  i stołówk  oraz 
przygotowała przedstawienie dla dzieci zamieszkałych w domu 
samotnej Matki z okazji Dnia Dziecka. W trakcie realizacji tego 
zadania uczniowie kształcili umiej tno  samodzielnego 
i bezinteresownego działania na rzecz innych, a tak e kształtowali 
umiej tno ci przedsi biorcze, które pomagaj  w poszukiwaniu 
pracy i ułatwiaj  start w dorosłe ycie. 
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 udział w Programie Leonardo da Vinci – program kształcenia 
i szkolenia zawodowego. 

Absolwenci technikum uczestniczyli w projekcie realizowanym 
wspólnie z Uni  Europejskich Federalistów w Łodzi, trwaj cym 
4 lata, polegaj cym na rocznym sta u we Francji. W ramach sta u 
prowadzone były szkolenia zawodowe w zakresie kształcenia 
teoretycznego i praktycznego, a jego celem było podniesienie 
kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz j zykowych, a tak e 
rozwój kariery zawodowej młodych absolwentów. Efektem tego był 
wzrost przedsi biorczo ci i mobilno ci młodych ludzi, którzy stali 
si  bardziej atrakcyjni na konkurencyjnym rynku pracy, zarówno 
lokalnym jak i unijnym. Cz  absolwentów technikum, ju  bez 
po rednictwa szkoły podpisywała umowy o praktyki na kolejne lata, 
dzi ki czemu pozyskiwała nast pne umiej tno ci. Niektórzy z nich 
pozostali we Francji, a ci którzy wrócili do kraju, znale li 
zatrudnienie, s  cenionymi przez pracodawców fachowcami. 
Do udziału w projekcie Programu Leonardo da Vinci po tytułem: 
Wspieranie kariery uczniów na europejskim rynku pracy – szkolne 
doradztwo zawodowe w Polsce i Szkocji w 2005 r. zakwalifikowało 
si  dwóch nauczycieli – doradców zawodowych. Współpracuj  oni 
z Regionalnym O rodkiem Kariery w ŁCDNiKP oraz prowadz  
Szkolny O rodek Kariery w szkole. Celem projektu było 
zapoznanie si  z dobrymi praktykami w zakresie prowadzenie 
szkolnego doradztwa zawodowego. 
 
BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY 
Szkoła posiada bardzo dobr , profesjonaln  baz  dydaktyczn  
przystosowan  do prowadzenia procesu kształcenia zgodnie 
z wymaganiami podstawy programowej kształcenia ogólnego 
i zawodowego. Siedzib  szkoły stanowi przestronny, 3-pi trowy 
budynek, który w 2013 r. przeszedł cz ciow  termomodernizacj . 
Znajduj  si  w nim pracownie kształcenia ogólnego i zawodowego. 
Ze wzgl du na zawodowy charakter, szkoła podejmuje działania 
zwi zane z pozyskaniem nowoczesnego wyposa enia pracowni, 
w których prowadzone jest kształcenie zawodowe. Obecnie 
funkcjonuj  nast puj ce pracownie zawodowe: 
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 piekarsko-cukiernicza pracownia umiej tno ci praktycznych, 
 cukiernicza pracownia umiej tno ci praktycznych, 
 piekarska pracownia umiej tno ci praktycznych, 

 

 ekologiczna pracownia analizy ywno ci, 

 
 multimedialna pracownia 

technologiczna wyposa ona 
w 6 stanowisk komputerowych 
i tablic  interaktywn , 
uczniowie maj  mo liwo  
projektowania wyrobów 
piekarskich i cukierniczych 
przy u yciu komputera, 
wyszukiwania oraz 
sporz dzania własnych receptur, zapoznawania si  
z nowo ciami technologicznymi, 

 2 pracownie komputerowe (wyposa one w komputery PC 
i w komputery MacIntosh). 
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Ponadto szkoła posiada: 
 18 klasopracowni wyposa onych w sprz t multimedialny; 
 pracowni  j zykow ; 
 dwie sale gimnastyczne z zapleczem (szatnie, natryski) oraz 

boisko sportowe Orlik wraz z szatniami i zapleczem socjalnym 
zbudowane z programu Moje Boisko – Orlik 2012, którego 
zało eniem było udost pnienie dzieciom i młodzie y 
nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego 
uprawiania sportu; 

 bibliotek  z czytelni  i stanowiskami multimedialnymi; 
 bufet – sklepik. 

 
WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI 
Współpraca z pracodawcami jest dla szkoły bardzo wa nym 
obszarem determinuj cym proces kształcenia zawodowego. 
W ostatnich latach około dziewi dziesi t procent uczniów 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej stanowi  młodociani pracownicy 
odbywaj cy praktyczn  nauk  zawodu w zakładach 
rzemie lniczych, dlatego współpraca z zakładami rzemie lniczymi 
jest systematycznie rozwijana, pogł biana i modernizowana. 
Szkoła podejmuje współprac  z pracodawcami w celu wzbogacania 
procesu kształcenia zawodowego w zakresie nowoczesnych 
technologii bran y spo ywczej, pozyskuje partnerów wspieraj cych 
proces kształcenia uczniów oraz partnerów zapewniaj cych 
wsparcie merytoryczne nauczycieli przedmiotów zawodowych. 
Zespół Szkół Przemysłu Spo ywczego współpracuje m.in. 
z pracodawcami – zakładami rzemie lniczymi zrzeszonymi 
w Cechu Cukierników, Cechu Piekarzy i Przedsi biorców oraz 
Cechu Rze ników i W dliniarzy.  
Pracodawcy współpracuj cy ze szkoł  udzielaj  wsparcia 
w zakresie: 
• organizacji zaj  praktycznych lub praktyk zawodowych, 
• organizacji wycieczek, kursów, szkole , które pozwalaj  

uczniom na pozyskanie dodatkowej wiedzy i rozwijanie 
dodatkowych umiej tno ci, 



DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH ZAWODOWYCH.  
WYDANIE SPECJALNE 

_________________________________________________________________ 
 

90

• doradztwa w obszarze nowoczesnych technologii i technik 
pracy, 

• organizacji kursów, szkole , warsztatów, wycieczek 
zawodowych, sta y, 

• finansowania zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów 
i surowców, które wykorzystywane s  w procesie 
dydaktycznym, 

• sponsorowania surowców i materiałów pomocniczych 
wspieraj cych realizacj  zaj  edukacyjnych, 

• finansowania wycieczek, kursów, szkole , warsztatów dla 
uczniów i nauczycieli, 

• organizacji wycieczek zawodoznawczych do firmy dla 
uczniów, 

• udziału w spotkaniach z zakresu poradnictwa zawodowego, 
• fundowania nagród dla uczniów, 
• przygotowania uczniów do konkursów zawodowych, 
• organizowania lub współorganizowania konkursów oraz 

udziału przedstawicieli pracodawcy w pracach komisji 
konkursowych, 

• udziału pracodawcy w opracowywaniu i realizacji projektów, 
• finansowania działa  promocyjnych i marketingowych szkoły. 

Obecnie Zespół Szkół Przemysłu Spo ywczego współpracuje 
z nast puj cymi firmami: 
• Przedsi biorstwo Wielobran owe „Górniakowski”, 
• E.Leclerc, 
• ANETKA Firma Cukierniczo –Handlowa, 
• Kuczka Józef Sp.j. Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowe, 
• Piekarnia Matek P. Matuszewski, 
• Zakład cukierniczy Andrzej Brzezi ski, 
• Zakład Cukierniczy R. Dybalski, B. Dybalska, 
• „Krakowiak” Przedsi biorstwo Handlowe Cukiernia Radosław 

Krakowiak, 
• Zakład Piekarsko-Cukierniczy Ponitka Violeta i Feliks, 
• Zakłady Mi sne „Zbyszko”, 
• Zakłady Mi sne PAMSO S.A.. 
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Aby wyró ni  firmy kompleksowo współpracuj ce z Zespołem 
Szkół Przemysłu Spo ywczego, szkoła zgłosiła pracodawców do 
dwóch edycji konkursu Pracodawca Kreuj cy i Wspieraj cy 
Edukacj . Głównym organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta 
Łodzi, a współorganizatorem Łódzkie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Idea konkursu zwi zana 
jest z zapotrzebowaniem na efektywn  promocj  działa  
pracodawca – szkoła. Zgłoszenie do konkursu stanowi  miało 
równie  dla pracodawców inspiracj  do zaanga owania si  
w tworzenie pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły. 
Zgłoszeni przez szkoł  pracodawcy otrzymali nominacje do tytułu. 
Były to firmy:  
 w I edycji (rok szkolny 2011/2012) ANETKA Firma 

Cukierniczo-Handlowa oraz Zakład Piekarsko-Cukierniczy 
Violeta i Feliks Ponitka, natomiast  

 w II edycji (rok szkolny 2012/2013) Kuczka Józef 
Sp.j.  Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowe. Firma Kuczka 
Józef Sp.j. Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowe znalazła si  
w ród zwyci zców. Zaj ła II miejsce w kategorii przedsi biorstw 
zatrudniaj cych do 50 osób i otrzymała Statuetk  ŁÓDZKIE 
ŁAB DZIE.  

 Nominacje i nagrody uzyskane podczas uroczystej Gali 
Konkursu ŁÓDZKIE ŁAB DZIE stały si  ródłem satysfakcji 
pracodawców współpracuj cych ze szkoł , pozwoliły na 
dostrze enie i docenienie zaanga owania firm w szkolny system 
edukacji. 

Efektem współpracy szkoły z pracodawcami jest równie  
motywowanie i przygotowanie uczniów do udział wielu konkursach 
zawodowych i uzyskanie przez nich wysokich osi gni . W szkole 
organizowanych jest szereg konkursów i olimpiad, m.in.: 
• Konkurs Wiedzy o Bezpiecze stwie i Higienie Pracy, 
• Turniej na najlepszego ucznia w zawodzie piekarz, 
• Turniej na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik, 
• Olimpiada Wiedzy o ywno ci. 

Uczniowie uczestnicz  równie  w konkursach ogólnopolskich, 
porównuj  swoje umiej tno ci z uczniami innych szkół w Polsce. 
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Współpraca szkoły z pracodawcami w zakresie kształcenia 
praktycznego dała wymierne efekty w postaci umiej tno ci, dzi ki 
którym uczniowie zajmuj  wysokie miejsca w ogólnopolskich 
turniejach.  
W roku szkolnym 2009/2010 ucze  ZSZ Jarosław Cheli ski zaj ł 
trzecie miejsce w XIII Ogólnopolskim Turnieju Piekarskim 
im.  Anny Butki w Poznaniu oraz szóste miejsce 
w  XV  Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia 
w  Zawodzie Piekarz we Wrocławiu, a uczennica Katarzyna 
Kaczmarek znalazła si  w gronie finalistów XIII Ogólnopolskiego 
Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego w Poznaniu. 
W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu 
Spo ywczego zaj li dziesi te i trzynaste miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju Piekarskim im. Anny Butki w Poznaniu. Jeden z laureatów 
odbywał praktyk  w Piekarni „Mikołaj” p. Stanisława Sikorskiego, 
drugi w PPH Sp.j. Józef Kuczka w Łodzi. Uczniowie uzyskali tytuł 
finalisty turnieju ogólnopolskiego, co zwalnia ich z cz ci pisemnej 
egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe w OKE. 
Równie  w XIV Ogólnopolskim Turnieju Cukierniczym 
im.  Wojciecha Kandulskiego w Poznaniu, uczennica klasy trzeciej 
zaj ła dziesi te miejsce w Polsce, uzyskała tytuł finalisty turnieju 
ogólnopolskiego, zwalniaj cy z cz ci pisemnej egzaminu 
z  przygotowania zawodowego w OKE, uzyskała tym samym 
maksymaln  liczb  punktów. Uczennica odbywała praktyk  
w  Cukierni K. J. Anczyk w Łodzi. 
W roku szkolnym 2012/2013 w Ogólnopolskim Turnieju 
Piekarskim im. Anny Butki, którego finał odbył si  w Poznaniu, 
w gronie 22 najlepszych uczniów-piekarzy z całej Polski, Dariusz 
Janiak zaj ł pi te miejsce i uzyskał tytuł laureata, natomiast Kamil 
Loska zaj ł dziesi te miejsce, uzyskuj c tytuł finalisty. Justyna 
Wawrzyniak zaj ła drugie miejsce w finale Ogólnopolskiego 
Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik 
we Wrocławiu. 
W roku szkolnym 2013/2014 uczennica Izabela G bicka zdobyła 
szóste miejsce w finale Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego 
im. Wojciecha Kandulskiego. Ucze  Piotr Grzegorczyk znalazł si  
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w gronie laureatów Olimpiady Wiedzy o ywno ci. 
Ponadto w 2012 r. uczniowie Spo ywczaka uczestniczyli 
w Festiwalu Tortów Kreatywnych, zorganizowanym przez Galeri  
Łódzk , która uroczy cie obchodziła 10. urodziny. Festiwalowi 
towarzyszył konkurs na Najbardziej oryginalny tort urodzinowy 
Galerii Łódzkiej. Spo ywczak otrzymał wyró nienie. 
W roku 2011, 2012, 2014 uczniowie uczestniczyli w finałach 
Mistrzostw Polski Uczniów Szkół Cukierniczych, za ka dym razem 
przechodz c trudne eliminacje, w wyniku których do finału 
kwalifikuje si  tylko 12 zespołów z całego kraju. 
Uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spo ywczego corocznie 
zajmuj  wysokie lokaty w regionalnym konkursie pt. Konkurs dla 
pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemio le ze 
znajomo ci prawnej ochrony pracy oraz przepisów i zasad 
bezpiecze stwa i higieny pracy, organizowanym przez Izb  
Rzemie lnicz  w Łodzi, Okr gowy Inspektorat Pracy w Łodzi oraz 
Kuratorium O wiaty w Łodzi. Konkurs propaguje zagadnienia 
dotycz ce prawa pracy, technicznego bezpiecze stwa pracy, 
ergonomii, psychologii pracy oraz zasad udzielania pierwszej 
pomocy. 
 
OFERTA ZAJ  POZALEKCYJNYCH 
W Zespole Szkół Przemysłu Spo ywczego bardzo aktywnie 
działaj : 

• Samorz d Uczniowski – pełni rol  koordynatora wszystkich 
działa  kół młodzie owych na terenie szkoły, 

• Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzy a – współpracuje 
z Zarz dem Łódzkim PCK, bierze czynny udział w wielu 
akcjach organizowanych pod jego patronatem: akcja Gor czka 
złota, Wielki Finał Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy, 
zbiórka artykułów spo ywczych i zabawek w hipermarketach 
przed wi tami, akcja charytatywna Gwiazdka dla malucha, 
w której ka da klasa przygotowuje imienny Bo onarodzeniowy 
prezent dla dziecka z Domu Dziecka lub hospicjum, akcja 
Sprz tanie wiata; członkowie Koła zach caj  pełnoletni  
młodzie  szkoły do regularnego honorowego oddawania krwi; 
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dzi ki staraniom Szkolnego Koła PCK kilkunastu uczniów 
naszej szkoły uko czyło kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej, 

• Szkolny Klub Europejski – Klub My li Europejskiej gromadzi 
młodzie  zainteresowan  problematyk  europejsk  i losami 
współczesnego wiata, jest jednym z najstarszych Klubów 
Europejskich w Łodzi, od lat współpracuje z centralnymi 
instytucjami europejskimi w Polsce – Centrum Informacji 
Europejskiej, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej 
w Polsce, Fundacj  Schumana; dzi ki staraniom Klubu 
i biblioteki szkolnej szkoła dysponuje bogatym ksi gozbiorem 
materiałów i dokumentów dotycz cych Unii Europejskiej 
i zagadnie  z tym zwi zanych, ksi gozbiór jest do dyspozycji 
wszystkich uczniów i nauczycieli; klub organizuje wystawy, 
konferencje, seminaria wzbogacaj ce wiedz  o krajach Unii 
Europejskiej, młodzie  z klubu bierze udział w wielu 
konkursach i olimpiadach; klub nawi zuje kontakty ze szkołami 
w pa stwach Unii Europejskiej, których głównym celem jest 
organizacja wymiany młodzie y i praktyk zawodowych za 
granic , 

• Szkolne Koło Sportowe – rozwija zainteresowania sportowe 
uczniów poprzez organizowanie zawodów szkolnych 
i uczestnictwo w zawodach wojewódzkich, 

• Szkolny O rodek Kariery – działalno  nakierowana jest przede 
wszystkim na wspomaganie, w ró nych formach, rozwoju 
zawodowego uczniów i absolwentów szkoły oraz pomoc 
rodzicom i nauczycielom w przygotowaniu ich do efektywnego 
wspierania swoich podopiecznych w podejmowaniu decyzji 
edukacyjnych i zawodowych. 

Ponadto działaj : 
• Teatrzyk szkolny Rogalik, 
• Szkolne Koło Przyjaciół Ksi ki, 
• Szkolne Koło Cukierników i Piekarzy, 
• Szkolne Koło Kultury Bezpiecze stwa, 
• Szkolny Klub Kibica, 
• Szkolne Koło Ekologiczne. 
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WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE RODOWISKIEM LOKALNYM 
Zespół Szkół Przemysłu Spo ywczego od wielu lat ci le 
współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami: 

 
Zespół Szkół Przemysłu Spo ywczego uzyskał wiele tytułów 
potwierdzonych certyfikatami. W ród nich nale y wymieni  
uzyskanie tytułu: Szkoła Przedsi biorcza (2006), Lider Zarz dzania 
Procesem Kształcenia Zawodowego (2009), Organizacja 
Innowacyjna (2010), Organizator Procesów Innowacyjnych (2011), 
Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego (2013). Tytuły te zostały 
przyznane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego. 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPO YWCZEGO 
Wybór szkoły zawodowej jest postrzegany w społecze stwie jako 
pozytywny i przemy lany pod k tem przyszłej pracy. Po uko czeniu 
technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej mo na od razu podj  
prac  w zawodach, w których kształci szkoła, poniewa  prowadzi 
ona kształcenie odpowiadaj ce potrzebom rynku pracy. Współpraca 



DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH ZAWODOWYCH.  
WYDANIE SPECJALNE 

_________________________________________________________________ 
 

96

szkoły z pracodawcami ma odzwierciedlenie w programie 
kształcenia, który uwzgl dnia zaj cia praktyczne oraz daje 
mo liwo  realizacji praktyk zawodowych u potencjalnych 
pracodawców; jest zatem mo liwo  uzyskania podstaw kariery 
zawodowej jeszcze w czasie trwania nauki. Uko czenie technikum 
pozwala tak e uzyska  wykształcenie ogólne, które po zdaniu 
matury, umo liwia podj cie studiów wy szych. Po uko czeniu 
technikum kształcenie na studiach o podobnym kierunku jest du o 
łatwiejsze. 
 
Szkoła zapewnia bezpiecze stwo, wsparcie i pomoc w rozwi zaniu 
trudnych problemów. Kształcenie w szkole odbywa si  na wysokim 
poziomie, w przyjaznej atmosferze. Słu y temu dobrze 
zorganizowany proces dydaktyczno-wychowawczy prowadzony 
przez wykwalifikowanych nauczycieli, pracuj cych nowoczesnymi 
i skutecznymi metodami w bardzo dobrze wyposa onych 
pracowniach. Osi gni cie wysokiego poziomu zaj  edukacyjnych 
i wychowawczych jest mo liwe dzi ki rozpoznawaniu potrzeb, 
oczekiwa  i mo liwo ci uczniów oraz współpracy z rodzicami 
i rodowiskiem. 
 
Bibliografia: 
Augustowska J., Ma li ski K., Szudrowicz E., Wojtalik K.: 
ŁÓDZKIE SZKOŁY ZAWODOWE. Z prac nad tworzeniem 
modelu doradztwa zawodowego. Zeszyt nr 6. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 6. ŁCDNiKP. Łód  2009 
 
Opracowanie: 
Joanna Ko ka – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spo ywczego, 
Danuta Urbaniak – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP, opiekun 
szkoły. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ 

SAMOCHODOWYCH  

W ŁODZI 

 

91-335 Łód , ul. Pro ka 3/5 

TEL/FAX 42 651-24-62 

TEL. 42 651-54-86 

http://zsp7-lodz.pl/ 

 
 
 
 
 
 
Na wst pie nale y poinformowa , e… 
... Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi jest szkoł  o niezwykle 
bogatej przeszło ci, cz ci  dynamicznie zmieniaj cej si  
rzeczywisto ci zawodowej i o futurystycznej perspektywie. Tworzy 
sprzyjaj ce warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniów 
w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 
etycznym, moralnym i duchowym; wprowadza ucz cego si  w wiat 
nauki poprzez poznawanie j zyka, poj , twierdze  i metod, 
wła ciwych dla bran y motoryzacyjnej na poziomie umo liwiaj cym 
dalsze kształcenie zawodowe; rozbudza i rozwija indywidualne 
zainteresowania; zapewnia absolwentowi przygotowanie 
ogólnokształc ce umo liwiaj ce uzyskanie wiadectwa dojrzało ci 
i kontynuowanie dalszej edukacji. 
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HISTORIA SZKOŁY 
Najstarsza szkoła z bran y motoryzacyjnej w regionie łódzkim, 
istnieje od 1953 roku. Kilkakrotnie zmieniała swoj  siedzib , 
zaczynaj c od ulicy Lokatorskiej 12, przez Wólcza sk  55, na 
Fr. Pro ka 3/5 ko cz c. Powstała jako Technikum Komunikacyjne 
Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego. Rozpocz ła 
działalno  z zaledwie czterema oddziałami licz cymi 142 uczniów. 
W 1955 roku powstaje Technikum Samochodowego z Wydziałem 
Młodzie owym i dla Pracuj cych. Od 1976 roku działa ju  jako 
Zespół Szkół Samochodowych im. XX-lecia PRL, stale 
rozszerzaj c kierunki kształcenia, specjalno ci. W 1978 roku, 
w systemie zmianowym, do szkoły ucz szcza ponad 1600 uczniów 
i słuchaczy. W 1990 roku przyjmuje nazw  Zespół Szkół 
Samochodowych nr 1, a od 2002r. Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 7, obecnie jest to Zespół Szkół 
Samochodowych. W ci gu ponad 60 lat istnienia mury naszej 
Szkoły „opu ciło” wiele pokole  absolwentów. Wielu z nich 
zajmuje wa ne, kierownicze stanowiska, zwi zane z wybran  przez 
siebie specjalizacj .  
 
Do naszej szkoły ucz szczali m.in. Marcin Wolniewski 
(dyrygent Filharmonii Łódzkiej), Marcin Gortat 
(koszykarz), Mirosław Bulzacki (piłkarz). 
 
Dobrze wiedzie , e …. 
… oferta edukacyjna naszej szkoły jest dostosowana do potrzeb 
rynku pracy i jest nast puj ca: 
Technikum nr 7 (4-letnie) 
 technik pojazdów samochodowych, 
 technik mechatronik. 
Zasadnicza szkoła zawodowa nr 7 (3-letnia) 
 mechanik pojazdów samochodowych, 
 elektromechanik pojazdów samochodowych, 
 blacharz samochodowy, 
 lakiernik – nowo . 
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TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
Podejmuj c nauk  w zawodzie technik pojazdów samochodowych, 
ucz cy si  oprócz kształcenia ogólnotechnicznego, zawodowego 
i typowo samochodowego, które daje mo liwo  podj cia pracy, 
b dzie nabywał umiej tno ci ogólnokształc ce umo liwiaj ce 
kontynuacje dalszej nauki na dowolnie wybranej uczelni. Wysoki 
poziom technologiczny, jaki reprezentuj  współczesne samochody, 
wymaga od obsługuj cych je pracowników dobrego przygotowania, 
szczególnie w zakresie diagnostyki i naprawy systemów 
elektronicznego sterowania. Tak wysoki poziom kształcenia 
gwarantuje nasza szkoła. 
Zaj cia dydaktyczne realizowane s  w bardzo dobrze 
wyposa onych pracowniach i laboratoriach diagnostyki 
samochodowej i elektroniki samochodowej oraz we własnych 
warsztatach szkolnych i współpracuj cych serwisach 
samochodowych. 
 

 
 
Szkoła posiada nowoczesne pracownie umo liwiaj ce symulacje 
pracy rozmaitych układów współczesnego samochodu, mi dzy 
innymi: 

- układów zasilania silników z zapłonem iskrowym, 
- układów zasilania silników z zapłonem samoczynnym, 
- czujników wyst puj cych w samochodach, 
- układów ABS i ASR, 
- napinaczy pasów bezpiecze stwa, 
- poduszek powietrznych. 
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Praktyki zawodowe odbywaj  si  w nowoczesnych zakładach 
rzemie lniczych i renomowanych stacjach serwisowych usług 
motoryzacyjnych. 
W szkole odbywaj  si  tak e zaj cia przygotowuj ce do egzaminu 
na prawo jazdy kat. ”B”. Na dyplom technika pojazdów 
samochodowych składaj  si  trzy kwalifikacje: 
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Ponadto nale y wiedzie , e… 
… w szkole podj te zostan  działania zmierzaj ce do realizacji 
eksperymentu pedagogicznego polegaj cego na realizacji programu 
nauczania dla zawodu nieuj tego w klasyfikacji zawodów MEN – 
technika mechatronika pojazdów samochodowych – opracowanego 
przez zespół autorów. B dzie to eksperyment modyfikuj cy warunki 
i organizacj  zaj  edukacyjnych. Jego realizacja b dzie miała na celu 
wprowadzenie nowego zawodu do klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego. 
 
TECHNIK MECHATRONIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
 zawód nie wyst puje w obowi zuj cej klasyfikacji zawodów 

i specjalno ci na potrzeby rynku pracy (rozporz dzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów i specjalno ci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 
stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537 ze zm.) nie jest te  uj ty 
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN. 
 
TECHNIK MECHATRONIK 
W zawodzie technik mechatronik ucz cy si , oprócz kształcenia 
ogólnotechnicznego, mechatronicznego, które daje mo liwo  podj cia 
pracy zawodowej, b dzie posiadał umiej tno ci ogólnokształc ce 
umo liwiaj ce kontynuacje dalszej nauki na dowolnie wybranej 
uczelni. Zaj cia z zakresu mechaniki precyzyjnej, elektrotechniki 
i elektroniki, automatyki i informatyki oraz projektowania układów 
sterowania mikroprocesorowego oraz monta u i eksploatacji urz dze  
mechatronicznych realizowane s  w pracowniach mechatronicznych 
i warsztatach szkolnych. Praktyka zawodowa odbywa si  
w nowoczesnych zakładach naprawiaj cych i obsługuj cych 
urz dzenia mechatroniczne. 
Na dyplom technika mechatronika składaj  si  kwalifikacje: 
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Zasadnicza Szkoła Samochodowa 
NOWO ! Kierunek LAKIERNIK z prawdziwego zdarzenia. 
Nie tylko z prawdziwego zdarzenia, ale wyszkolony na prawdziwie 
profesjonalnym sprz cie. W tym roku szkolnym w łódzkim Zespole 
Szkół Samochodowych ruszył nowy kierunek kształcenia. To wynik 
porozumienia szkoły z firmami z bran y lakierniczej − PHU Auto-
Color S.J., Blowtherm Polska Sp. z o.o. i PPG Industries Polska. 
Zaj cia praktyczne s  realizowane w warsztatach szkolnych 
w cisłej współpracy z firmami bran y lakierniczej. Egzamin 
potwierdzaj cy kwalifikacje M.28 w zawodzie odbywa  si  b dzie 
pod koniec klasy III. Lakiernicy mog  by  zatrudnieni w zakładach 
produkcyjnych z ró nych bran  w szczególno ci samochodowej, 
w usługach, mog  prowadzi  własn  działalno  gospodarcz . 
Absolwent szkoły w zawodzie lakiernik jest przygotowany do 
wykonywania nast puj cych zada  zawodowych: 
1. przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, 
2. nanoszenie powłok lakierniczych, 
3. wykonanie renowacji powierzchni lakierowanej. 
 
Jak zapewniaj  firmy samochodowe z bran y lakierniczej 
ka dy przygotowany do wykonywania zawodu lakiernik 
znajdzie u nich zatrudnienie!!! 
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Kształceniu patronuj  firmy wiod ce w bran y lakierniczej: 
Blowtherm Polska Sp. z o.o., PPG Industries Poland Sp z o.o., PHU 
Auto-COLOR S.J.. 
 

 
 

Nauczyciele kształc cy w zawodzie lakiernik podczas dwudniowego szkolenia 
w o rodku szkoleniowym PPG Industries Poland. 

 

 
 

Uczniowie ucz cy si  w zawodzie lakiernik podczas dwudniowego szkolenia 
w o rodku szkoleniowym PPG Industries Poland. 

 
BLACHARZ SAMOCHODOWY 
Kształcenie zawodowe z zakresu podstaw konstrukcji maszyn, 
budowy pojazdów samochodowych, technologii napraw 
blacharskich realizowane jest w bardzo dobrze wyposa onych 
laboratoriach i pracowniach specjalistycznych. Umiej tno ci 
z zakresu obsługi klienta i prac blacharskich nabywa si  
w warsztacie blacharskim. Zaj cia praktyczne realizowane s  
w warsztatach szkolnych w cisłej współpracy z firmami bran y 
samochodowej. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacj  zawodow  
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M.24. Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów 
samochodowych odbywa si  pod koniec trzeciego roku kształcenia. 
Istnieje mo liwo  uzyskania dalszych kwalifikacji zawodowych na 
kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez szkoł . 
Zakłady blacharskie naprawy pojazdów samochodowych 
ch tnie zatrudniaj  absolwentów tego kierunku kształcenia. 
 
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
Kształcenie zawodowe z zakresu podstaw konstrukcji maszyn, 
podstaw elektrotechniki i elektroniki, budowy pojazdów 
samochodowych, elektrycznego i elektronicznego wyposa enia 
pojazdów samochodowych realizowane jest w laboratoriach 
i  pracowniach elektrotechniki i elektroniki, przepisów ruchu 
drogowego oraz techniki kierowania pojazdami w warsztatach 
szkolnych. Zaj cia praktyczne obejmuj ce umiej tno ci z zakresu 
diagnozowania i naprawy układów elektrycznych pojazdów 
samochodowych odbywaj  si  w warsztatach szkolnych 
i  renomowanych firmach z bran y samochodowej. W szkole 
odbywaj  si  zaj cia (teoria i jazdy) przygotowuj ce do egzaminu 
na prawo jazdy kat. „B”. 
 
Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacj  zawodow  
M.12. Diagnozowanie oraz napraw elektrycznych i elektronicznych 
układów pojazdów samochodowych odbywa si  pod koniec 
trzeciego roku kształcenia. Istnieje mo liwo  uzyskania dalszych 
kwalifikacji zawodowych na kursach kwalifikacyjnych 
organizowanych przez szkoł . 
Absolwenci elektromechaniki pojazdów samochodowych 
znajduj  zatrudnienie w zakładach obsługi i naprawy 
samochodów. 
 
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
Kształcenie zawodowe z podstaw konstrukcji maszyn, budowy 
pojazdów samochodowych, diagnostyki i napraw pojazdów 
samochodowych, diagnozowania i naprawy układów elektrycznych 
pojazdów samochodowych, z przepisów ruchu drogowego i techniki 
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kierowania pojazdami realizowane jest w laboratoriach 
dydaktycznych i specjalistycznych pracowniach szkolnych. 
Natomiast umiej tno ci zawodowe z zakresu diagnozowania 
i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych s  
nabywane i utrwalane na zaj ciach w warsztatach szkolnych 
i nowoczesnych renomowanych stacjach serwisowych usług 
motoryzacyjnych. 
W szkole s  zaj cia (teoria i jazdy) przygotowuj ce do egzaminu 
na prawo jazdy kat.”B”. 
Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacj  zawodow  
M.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych odbywa pod koniec trzeciego roku kształcenia. 
Mo liwo  zatrudnienia: w zakładach obsługi i naprawy 
samochodów. Ucz cy si  mog  uzyska  dalsze kwalifikacje na 
kursach organizowanych przez szkoł .  
 
NOWO ! Kierunek MECHANIK MOTOCYKLOWY  
W łódzkim Zespole Szkół Samochodowych planuje si  wdro enie 
nowego kierunku kształcenia, na który jest obecnie ogromne 
zapotrzebowanie na rynku motoryzacyjnym w naszym regionie. 
Mechanik motocyklowy zatrudniany b dzie w warsztatach 
obsługowo-naprawczych wiadcz cych usługi w zakresie 
diagnozowania i naprawy motocykli oraz w salonach sprzeda y. 
Wykonywa  b dzie prace konserwacyjne i obsługowo-naprawcze 
motocykli oraz ich zespołów na uniwersalnych i specjalistycznych 
stanowiskach z wykorzystaniem narz dzi lusarskich i monterskich. 
Kontrolowa  b dzie stan techniczny zespołów, sprawdza  działanie 
pojazdu z wykorzystaniem urz dze  diagnostycznych. Od 
mechanika motocyklowego wymaga si  znajomo ci budowy 
motocykla oraz zasad działania jego układów, zespołów 
i mechanizmów. 
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Mechanik motocyklowy b dzie diagnozowa  usterki zespołów 
motocykla oraz zna  metody ich usuwania.  
 
WARSZTATY SZKOLNE 
Warsztaty Szkolne to kompleks pracowni warsztatowych 
mieszcz cy si  przy ul. Hipotecznej 8/10, na terenie Zespołu Szkół 
Samochodowych w Łodzi. Hala warsztatowa dobrze wyposa ona 
w podno niki najazdowo-no ycowe, dwukolumnowe oraz kanał, 
profesjonalne narz dzia i sprz t diagnostyczny pozwalaj  na wysoki 
poziom nauczania i wykonywanie napraw samochodów. Ucz cy si  
podczas praktyk zawodowych „ucz  si ” naprawy i obsługi 
pojazdów samochodowych od podstaw. 
Warsztaty s  jednostk  samofinansuj c , która od wielu lat ł czy 
praktyczn  nauk  zawodu z działalno ci  gospodarcz . Pozyskane 
rodki przeznaczane s  na doposa enie pracowni dydaktycznych 

w nowoczesny sprz t i urz dzenia do obsługi i naprawy 
samochodów. Warsztaty funkcjonuj  w odr bnym budynku na 
terenie szkoły, gdzie uczniowie utrwalaj  umiej tno ci pod czujnym 
okiem nauczycieli w nast puj cych pracowniach warsztatowych: 
 obróbki r cznej i obróbki skrawaniem, 
 naprawy i wymiany ogumienia, 
 diagnostyki komputerowej podzespołów elektronicznych, 
 stacjach kontroli pojazdów, 
 układów zasilania, silnikowni, 
 obróbki cieplnej i plastycznej, 
 blacharstwa samochodowego, 
 honowania cylindrów silnikowych, 
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 elektryki i elektroniki samochodowej oraz obróbki specjalnej – 
szlifowanie płaszczyzn wałów korbowych. 

 
O RODEK EGZAMINOWANIA  
Z upowa nienia Okr gowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 
w naszej szkole znajduje si  O rodek Egzaminacyjny 
umo liwiaj cy potwierdzanie kwalifikacji w zawodach: technik 
pojazdów samochodowych, technik mechatronika, blacharz 
samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych 
i mechanik pojazdów samochodowych. 
 
SZKOŁA JAZDY 
Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi, posiada Szkolny O rodek 
Nauki Jazdy. Dzi ki temu, uczniowie maj  mo liwo  uko czenia 
kursu prawa jazdy w zakresie kat. B. Nauka jazdy prowadzona jest 
w szkole na zaj ciach teoretycznych w ramach przedmiotu: 
Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami, 
a zaj cia praktyczne z wykorzystaniem bezpiecznego 
i nowoczesnego samochodu. 
 
SZKOLNE KOŁO ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWEGO 
 

 
 
Warsztatowe Koło Zainteresowa  Elektromechanik  Samochodow  
powstało z my l  o ucz cych si , którzy chc  doskonali  swoje 
kompetencje zawodowe okre lone w kwalifikacji M.12. 
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych. 
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SZKOLNY O RODEK KARIER 
Od szeregu lat w naszej szkole aktywnie działa Szkolny O rodek 
Karier. Uczniowie znajduj  tu pomoc i wsparcie w podejmowania 
trudnych decyzji przy planowaniu dalszego kształcenia 
zawodowego.  
SZOK proponuje: 
 warsztaty komunikacji interpersonalnej i przygotowuj ce do 

poszukiwania pracy i do roli pracownika, 
 imprezy i działania pobudzaj ce własn  aktywno , jak: Dzie  

Przedsi biorczo ci, Targi Edukacyjne, Wolontariat, 
 informacje o ofertach pracy, kursach, szkoleniach oraz 

poradnictwo indywidualne i grupowe. 
 
STACJE KONTROLI POJAZDÓW 

 

 
 

Uczniowie aktywnie uczestnicz  w przeprowadzaniu przegl dów 
rejestracyjnych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 T 
na stacjach diagnostycznych nale cych do szkoły: 
 Stacja Kontroli Pojazdów EL-27/P/Bc – ul. Hipoteczna 8/10; 
  Stacja Kontroli Pojazdów EL-26/P/Bc – ul. Heleny 3/5. 

 
WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO 
Uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizuj  
zaj cia zawodowe w warsztatach motoryzacyjnych na terenie 
miasta Łodzi i województwa łódzkiego. W czasie roku szkolnego 
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zostaje podpisanych około 70 umów na praktyczna nauk  zawodu  
z 29 firmami motoryzacyjnymi. Do firmy skutecznie wspieraj cych 
szkoł  nale  nast puj ce: 
AB AUTO Sp. z o.o., Bednarek (Skoda), DIESEL SERVICE, BSP 
SP. z o.o., DOSCAR ASO osob. i dost., „Japo czyk” Krzysztof 
Bieli ski, Jaszpol – Zgierz (Renault), KEFAS Usługi motoryzacyjne, 
MAX-CAR mechanika pojazdowa, MERCEDES BENZ Diesel Truck, 
MPK Łód , PAW-AUTO, PHU BORSIAK, PH-U Maredi, SERWIS 
ZABROCKI, STANEL, SYGUŁA, Tłoki ski BMW, TRANSLAND, 
Opel TRAX, TS SIWY Sam.Serwis Elektro-Mech., Z.U.AUTO-
NAPRAWA, Zabłocki Motozbyt, MPK Łód  Sp. z o.o, ZPK 
MARKAB, Łódzkie Stowarzyszenie Przewo ników 
Mi dzynarodowych i Spedytorów – współpraca szkoły ramach 
Projektu Prawo jazdy kat. C, PBB Industries Warszawa – 
współpraca w zakresie kształcenia w zawodzie lakiernik, 
Blowetherm Polska – współpraca w zakresie kształcenia 
w zawodzie lakiernik, AUTOCOLOR – współpraca w zakresie 
kształcenia w zawodzie lakiernik. 
 
Warto zaznaczy , e … 
… szkoła odnosi sukcesy na olimpiadach i turniejach 
samochodowych; m.in. w roku 2009 zdobyła tytuł Samochodowa 
Szkoła Roku, a w 2012 roku zaj ła II miejsce w finale 
ogólnopolskim. W  2013 roku w ogólnopolskim konkursie 
organizowanym przez SIMP  najlepszym Technikiem pojazdów 
samochodowych został absolwent naszej Placówki – Damian 
Dziobiak. 
 
DZIAŁALNO  INNOWACYJNA SZKOŁY 
Projekty Unijne i Edukacyjne 
1. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANS  NA PEWN  
PRAC  
Leute Zentrum we współpracy z Miastem Łód , w celu wsparcia 
kształcenia zawodowego w bran ach: handlowej, spo ywczej, 
samochodowej realizuje projekt unijny Kształcenie zawodowe 
szans  na pewn  prac   program rozwojowy ZSP5, ZSPS 
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i  Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi. Cel projektu zostanie 
osi gni ty poprzez realizacj  nast puj cych działa : 
1. Zaj cia pozalekcyjne z nast puj cych obszarów: 
 J zyk obcy zawodowy – ucz cy si  poznaj  techniczny j zyk 

obcy zwi zany z nauczanym zawodem, 
 Kompetencje mi kkie z doradc  zawodowym – zaj cia grupowe 

prowadzone przez doradc  zawodowego. Podczas nich 
przeprowadzone b d  testy predyspozycji, uczniowie naucz  si  
pracy w grupie, zachowa  na rozmowie rekrutacyjnej, 
zarz dzania własnym czasem, zachowa  w miejscu pacy itp., 

 Zaj cia zawodowe lub praktyki – celem działania jest 
wykorzystanie przez uczestników wiedzy do realizacji zada  
zawodowych w naturalnych warunkach pracy. 

2. Wyjazdy studyjne do zakładów pracy i innych miejsc 
zwi zanych z nauczanymi zawodami. Wyjazdy b d  poł czone 
z  ciekawymi warsztatami tematycznymi prowadzonymi przez 
praktyków rekrutuj cych si  z danego rodowiska pracy 
i  wzbogacone b d  o uzyskanie certyfikatów potwierdzaj cych 
nabycie kwalifikacji zawodowych. 
3. Indywidualne spotkania z psychologiem lub doradc  
zawodowym, które pozwol  na stworzenie indywidualnych planów 
kariery uczestnika, dokonanie analizy SWOT mo liwo ci 
i  predyspozycji zawodowych ucznia.  
4. Warsztaty tematyczne dostosowane do oczekiwa  i potrzeb 
uczestników – prowadzenie firmy, marketing firmy, praca w grupie, 
autoprezentacja. Zaj cia b d  prowadzone przez ekspertów 
zewn trznych z danej dziedziny. 
2.PROJEKT EDUKACYJNY ROBCHELLENGE.  
Projekt z klas  
Celem głównym projektu RobChellenge jest zach cenie młodzie y 
gimnazjalnej i ucz cej si  w naszej szkole do rozwijania 
i  ukierunkowania zainteresowa  technicznych, które warunkuj  
kontynuacj  nauki na studiach. Jest imprez  otwart  promuj c  
nauk  mechatroniki w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi 
w  ramach Dni Otwartych szkoły. Projekt przewiduje zaj cia 
z  robotyki z zastosowaniem Zestawu Lego Mindstorms EV3 
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zestaw 45560, oraz Zestawu Lego Mindstorms EV3 zestaw 31313, 
pakietu edukacyjny wraz z interfejsem i oprogramowaniem 
słu cym do programowania sterowników. Uczestnikami mog  
by  młodzi ludzie, którzy s  zainteresowani mechatronik  
i  robotyk . 
 

 
 

Uczestnicy b d  mogli nakr ci  krótkie filmiki dokumentuj ce 
efekty swojej pracy, które umieszczone zostan  na szkolnej stronie 
internetowej. Najlepsze projekty Dyrektor Zespołu Szkół 
Samochodowych wyró ni nagrodami. 
3.PROJEKT „AUTO UNIA  KU NOWOCZESNYM 
SZKOŁOM ZAWODOWYM” 
Projektodawc  jest  Akademia szybkiej nauki Tadeusz Buzarewicz. 
Jest to projekt ponadnarodowy. Celem głównym projektu jest wzrost 
jako ci i atrakcyjno ci procesu kształcenia poprzez uszczegółowienie 
programów rozwojowych, koncepcji oddziaływa  dydaktyczno-
wychowawczych w oparciu o adaptacj  rozwi za  niemieckich. 
W projekcie przewidziane s  4 wyjazdy do partnera w Niemczech, 
którym jest Pa stwowa Szkoła Zawodowa nr 1 w Ingolstadt. 
W  wyjazdach uczestniczy 20 uczniów i 10 nauczycieli. Szkoła 
zyskała sprz t do kształcenia w zakresie mechatroniki samochodowej 
o warto ci ok. 450 tys. PLN. 
Formy uczestnictwa dla nauczycieli: 
 szkolenia instrukta owe: 
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 System sterowania silnikiem ZS typu Common Raił, System 
zintegrowany typu Motronic Ml.5, Ml.5.2, ABS/ASR – system 
regulacji siły hamowania, Dwuobwodowy układ hamulcowy, 

 System klimatyzacji Climatronic, System sterowania 
elektronicznego silnikiem Diesel EDC, Zestaw czujników 
systemów elektronicznych pojazdu, ABS – system regulacji 
siły hamowania, System poduszek powietrznych SRS, System 
magistrali CAN BUS w układzie komfortu, Symulator nauki 
jazdy, 

 szkolenia rozwijaj ce kompetencje pedagogiczne, 
 wizyty studyjne w kraju partnera ponadnarodowego – 

w Niemczech, 
 Targi Pracy oraz sympozja. 

 

 
 

Formy uczestnictwa dla uczniów: 
 szkolenia specjalistyczno-zawodowe: 
 programowanie i technologie informatyczne w samochodach, 
 obsługa komputera diagnostycznego, diagnostyka samochodów 

audi, 
 mechatronika pojazdowa, 
 ochrona rodowiska i racjonalna gospodarka zasobami 

naturalnymi, 
 zarz dzanie projektami z elementami metodyki Prince 2, 
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 szkolenia rozwijaj ce kompetencje interpersonalne oraz 
kompetencje z zakresu j zykowa niemieckiego fachowego 
i technicznego, 

 wizyty studyjne w kraju partnera ponadnarodowego – 
w  Niemczech. 

 
4. PROJEKT „AKADEMIA KIEROWCY” – kolejna edycja 
realizowana od 01.09.2014 roku do 30.06.2015 roku 
 

 
 

Projektodawc  projektu jest Łódzkie Stowarzyszenie Przewo ników 
Mi dzynarodowych i Spedytorów. Celem głównym projektu jest 
podniesienie atrakcyjno ci oferty szkoły poprzez osi gni cie przez 
ucz cych si  kwalifikacji i uprawnie  niezb dnych do wykonywania 
zawodu kierowcy zawodowego kat. C. W projekcie uczestniczy 
36 uczniów. 
Udział w projekcie zapewnia uczniowi m.in.: 

 prawo jazdy kat. C,  
 pełn  kwalifikacj  wst pn  dla kierowców samochodów 

ci arowych,  
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 kurs j zyka obcego u ywanego w transporcie, spedycji, 
logistyce. 

 
5. PROJEKT „MECHATRONIKA SAMOCHODOWA  NOWE 
KOMPETENCJE, NOWE MO LIWO CI” 
Projektodawc  projektu jest Stowarzyszenie O wiatowe „Edukator”. 
Udział w projekcie bierze 40 uczniów.  
 

 
 
 

Celem głównym projektu jest podwy szenie poziomu 4 kompetencji 
kluczowych (kompetencje społeczne, j zyk obcy, informatyka, 
innowacyjno  i przedsi biorczo ) oraz kompetencji zawodowych 
poprzez: 
1. uczestniczenie w zaj ciach edukacyjnych z j zyka angielskiego 

zawodowego, 
2. realizacj  150 – godzinnych sta y w firmach bran y 

samochodowej, 
3. uczestniczenie w zaj ciach edukacyjnych w zakresie 

mechatroniki samochodowej realizowanych zgodnie 
z modułowym programem kształcenia opracowanym na potrzeby 
projektu, w nowocze nie wyposa onych pracowniach 
mechatroniki pojazdowej, 

4. wykonywanie projektów edukacyjnych nakierowanych na 
kształtowanie kompetencji z zakresu mechatroniki 
samochodowej, przedsi biorczo ci i innowacyjno ci. 
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Z ostatniej chwili !!!!! 
Z przyjemno ci  informujemy, e nauczyciel naszej szkoły pan 
dr in . Przemysław Kubiak został Nauczycielem Roku 
Akademickiego 2013/2014  Politechniki Łódzkiej Wydziału 
Mechanicznego. 
 
Opracowanie: 
Andrzej elasko – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych 
w Łodzi, 
Jadwiga Morawiec – nauczyciel konsultant kształcenia 
zawodowego w ŁCDNiKP, opiekun szkoły. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH NR 9 

w Łodzi 
im. Komisji Edukacji Narodowej 

 
 

 
 
 
 
 
93-590 Łód , al. Politechniki 38 
e-mail: info@zsp9.pl 
tel./fax: 42 684-39-75 

 
 
 

 
Technikum nr 9 w Łodzi uzyskało tytuł Złota Szkoła 2015. 
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, e Technikum 
nr 9 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi znajduje 
si  w ród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych 
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 
i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015” 
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HISTORIA SZKOŁY 

01.09.1946 

Ministerstwo Przemysłu i Handlu powołuje 3-letni  
Szkoł  Przemysłowo Energetyczn . Przez pierwsze 
2 lata nauka odbywa si  w gmachu warsztatów 
mechanicznych Pa stwowej Szkoły Techniczno-
Przemysłowej przy ulicy Kopci skiego 29 

30.06.1947 

Szkoła zmienia nazw  na Pa stwowe Gimnazjum 
Przemysłowo-Energetyczne. Nadzór nad szkoł  
obejmuje Dział Szkolnictwa Zawodowego 
Centralnego Zarz du Energetyki 

01.09.1948 
Szkoła przenosi si  do budynku przy ulicy 
Kili skiego 172 

24.06.1949 Szkoł  opuszczaj  pierwsi absolwenci (26 osób) 

01.09.1949 
Rozpoczynaj  nauk  pierwsi uczniowie Liceum 
Energetycznego, a szkoła przyjmuje nazw  
Pa stwowe Gimnazjum i Liceum Energetyczne 

01.09.1950 

Powstaje 4-letnie Technikum Energetyczne i zostaje 
oddany do u ytku budynek warsztatów szkolnych 
przy ulicy Kili skiego 172 (w latach 1946-1950 
zaj cia praktycznej nauki zawodu odbywały si  
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w warsztatach mechanicznych Pa stwowej Szkoły 
Techniczno-Przemysłowej przy ulicy Kopci skiego 
29) 

01.09.1951 
Szkoła zmienia nazw  na Pa stwowe Technikum 
Energetyczne. Ponadto w szkole został otwarty 
Wydział dla Pracuj cych 

01.03.1952 
Kolejna zmiana nazwy szkoły na Technikum 
Energetyczne Ministerstwa Energetyki 

01.09.1958 
Ministerstwo O wiaty obejmuje całkowity nadzór 
nad szkoł , ponadto powstaje Zasadnicza Szkoła 
Energetyczna oraz Pa stwowa Szkoła Techniczna 

04.09.1958 
Szkoła przenosi si  do nowego budynku (byłego 
hotelu E.C. – II) przy ul. Skrzywana 11 

07.09.1958 
Powołany został społeczny komitet budowy 
warsztatów przy ostatecznej siedzibie szkoły: 
Al. Politechniki 38 

02.11.1958 Powstaje szkolna orkiestra d ta 

02.11.1961 
Oficjalne otwarcie nowego budynku warsztatów 
szkolnych 

01.09.1963 
Powstaje Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne, na 
podbudowie 3-letniej ZSZ, szkol ce techników 
energetyków o specjalno ci pedagogicznej 

01.09.1964 
Szkoła zmienia nazw  na Technikum Energetyczne 
Nr 1 w Łodzi 

10.09.1966 
Dekoracja sztandaru szkolnego Odznak  „Tysi clecia 
Pa stwa Polskiego” 

01.09.1972 Otwarcie Liceum Zawodowego Nr 2 

13.05.1974 Otwarcie Izby Pami ci Narodowej 

17.06.1974 
Szkoła otrzymuje Medal Komisji Edukacji 
Narodowej 

01.09.1976 Utworzenie Zespołu Szkół Energetycznych Nr 1  
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14.10.1976 

Uroczyste obchody 30-lecia szkoły. Zespół Szkół 
Energetycznych Nr 1 otrzymuje imi  Komisji 
Edukacji Narodowej i nowy sztandar ufundowany 
przez Miejskie Przedsi biorstwo Remontu D wigów 
oraz tablic  pami tkow  

01.09.1978 
Zostaje oddany nowy budynek warsztatów szkolnych 
z pomieszczeniami administracyjnymi 
i magazynowymi 

01.09.1982 
Powstaje Technikum Energetyczne na podbudowie 
ZSZ 

30.04.1986 Otwarcie Izby Tradycji Szkoły 

05.03.1987 Otwarcie pierwszej w Łodzi pracowni komputerowej 

01.09.1987 
Szkoła rozpoczyna jako pierwsza w Polsce 
kształcenie techników – informatyków 
w Policealnym Studium Zawodowym 

01.10.1987 
Otwarcie nowocze nie wyposa onych w komputery 
typu IBM PC pracowni informatycznych 

01.09.1989 
Powstaje Pedagogiczne Studium Techniczne 
kształc ce nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

01.09.1991 

Rozpocz cie przez Szkoł  na zlecenie Rejonowych 
Biur Pracy kursów, głównie komputerowych w celu 
przekwalifikowania bezrobotnych (w latach 1991 – 
1994 przeszkolono około 400 bezrobotnych) 

01.09.1994 Powstaje nowy typ szkoły: Liceum Techniczne 

01.09.1995 

Szkoła rozpoczyna realizacj  kształcenia techników – 
elektroników w szerokim profilu wg zało e  
Programu Unii Europejskiej – UPET – IMPROVE. 
Powstaj  trzy nowocze nie wyposa one pracownie 
komputerowe, z tego dwie pracuj ce w sieci Novell, 
specjalistyczna pracownia systemów 
mikroprocesorowych oraz wiele innych 

09.11.1995 
Ogólnopolskie seminarium zorganizowane przez 
MEN, Kuratorium, WODN i nasz  szkoł  na temat: 
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„Ocena wdra ania eksperymentu – nowy typ szkoły 
Liceum Techniczne” poł czone z giełd  i wystaw  
rodków dydaktycznych 

14.06.1996 

Ogólnopolskie „Podsumowanie Prac Nad nowymi 
modelami kształcenia – Liceum Techniczne 
i program UPET – IMPROVE” poł czone z wystaw  
i giełd  rodków dydaktycznych produkowanych 
przez firmy polskie i zagraniczne 

01.09.2002 

Zespół Szkół Elektroniczno-Energetycznych zmienia 
nazw  na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9. 
Powstaj  nowe typy szkół: Technikum nr 9 (technik 
elektronik, technik elektryk), Liceum Profilowane 
nr 9 (o profilach: elektronicznym, 
elektrotechnicznym i mechatronicznym) 

 
Dyrektorzy szkoły od pocz tku jej istnienia: 
Leopold Temerson   1946 – 1952 
Józef Krzeszowski   1952 – 1956 
Jan Wro ski    1956 – 1961 
Maciej Majewski  1961 – 1968 
Jan Wro ski   1968 
Zbigniew Osiniak  1968 – 1971 
Jan Dawidowski  1971 – 1987 
Mirosław Indryszczak 1987 – 2002 
Henryka Michalska  2002 – nadal 
 
OFERTA EDUKACYJNA 
Oferta Technikum nr 9:  

 Technik energetyk – patronat: Dalkia Łód  S.A., 
 Technik mechatronik – patronat: BSH (Bosch i Siemens) 

Sprz t Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. i firm 
współpracuj cych z BSH, 

 Technik informatyk – współpraca z firm  Compal, 
 Technik elektronik – współpraca z firmami: ASD, Compal 

i Flextronics, 
 Technik elektryk – patronat: Dalkia Łód  S.A. 
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Oferta Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9:  
 Elektryk, 
 Elektromechanik, 
 Monter – elektronik. 

 
Szkoła jest przygotowana do kształcenia w nast puj cych 
kwalifikacjach: 
 
E.3. Monta  urz dze  i systemów mechatronicznych 
E.5 Monta  układów i urz dze  elektronicznych 
E.6. Wykonywanie instalacji urz dze  elektronicznych 
E.7. Monta  i konserwacja maszyn i urz dze  elektrycznych 
E.8. Monta  i konserwacja instalacji elektrycznych 
E.12. Monta  i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze  

peryferyjnych 
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 

i administrowanie sieciami 
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 

administrowanie bazami 
E.18. Eksploatacja urz dze  i systemów mechatronicznych 
E.19. Projektowanie i programowanie urz dze  i systemów 

mechatronicznych 
E.20 Eksploatacja urz dze  elektronicznych 
E.22 Eksploatacja instalacji i urz dze  do wytwarzania 

i przesyłania energii cieplnej 
E.23 Eksploatacja instalacji i urz dze  do wytwarzania 

i przesyłania energii elektrycznej 
E.24. Eksploatacja maszyn, urz dze  i instalacji elektrycznych 

WSPÓŁPRACA ZE RODOWISKAMI BRAN OWYMI  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych współpracuje z wieloma firmami 
z terenu naszego miasta. W grudniu 2008 roku został podpisany list 
intencyjny pomi dzy Miastem Łód  a trzema łódzkimi firmami: 
Dalkia Łód  SA, Engorem Sp. z o.o. i PGE Dystrybucja, w sprawie 
obj cia patronatem od 1 wrze nia 2009r. uczniów klas kształc cych 
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w zawodach bran y energetycznej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. W roku szkolnym 2009/2010 
powstała pierwsza klasa patronacka kształc ca techników 
elektryków o specjalizacji elektroenergetyka. Od 2013 roku 
patronatem firmy VEOLIA ENERGIA Łód  S.A. (dawniej Dalkia 
Łód  S.A.) obj te s  klasy kształc ce w zawodach: technik 
energetyk i technik elektryk. W roku szkolnym 2012/2013 
w  konkursie organizowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi 
Pracodawca kreuj cy i wspieraj cy edukacj  2012 firma Engorem 
zaj ła II miejsce i otrzymała statuetk  SREBRNEGO ŁAB DZIA, 
natomiast firma Dalkia Łód  SA zaj ła III miejsce i otrzymała 
statuetk  BR ZOWEGO ŁAB DZIA. 
Szkoła wspólnie z firm  BSH Sprz t Gospodarstwa Domowego 
Sp. z o.o. kształci techników mechatroników. W roku szkolnym 
2013/2014 w konkursie Pracodawca kreuj cy i wspieraj cy 
edukacj  2013 firma BSH zaj ła I miejsce i otrzymała statuetk  
ZŁOTEGO ŁAB DZIA. 
W 2013 roku szkoła podpisała umow  patronack  z firm  Gillette 
Poland International. 
 
Współpraca z pozostałymi pracodawcami w zakresie organizowania 
praktyk zawodowych: 
 
Lp. Nazwa przedsi biorstwa (firmy) 
1 INTER-Komet PC – Michalski, Majchrzak, Jencz – spółka jawna 
2 CADExpert Sp. z o.o. 
3 BANSEK Spółka Jawna – M. Banasik, A. Sekura 
4 McART Sp. z o.o. 
5 abaQ – Przedsi biorstwo Zastosowa  Elektroniki Pakulski Sp.j. 
6 SLOT Daniel Głazowski 
7 „HELP COMP” Robert Smagała 
8 „Power Computer” 
9 PGE Dystrybucja Oddział Miasto Łód  
10 PAS Polska Sp. z o.o 
11 Wirthwein Polska Sp. z oo 
12 Coco Werk Sp z o.o 
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13 Bilplast Sp. z o.o 
14 Drahtzug Stein  Sp. z o.o 
15 Ego Polska. Sp. z o.o 
16 MECALIT POLSKA Sp. z o.o. 
17 ASD Systemy Zabezpiecze  
18 SOLIN Sp. z o.o. 
19 Urmet – Unifon 
20 Stora Enso Poland S.A. 
21 GE Power Controls 
22 BOLN 
23 COMMON 
24 HPCC Herkules PC 
25 Profit PC 
26 PLASTIC S.C. 
27 Dalkia Services Sp. z o.o. 
28 ŁCDNiKP 
29 KOMEX A. Szadowiak sp. j 
30 MPK – Łód  Sp. z o.o. 
 
NOWE MIEJSCA PRACY DLA NASZYCH ABSOLWENTÓW 
Trzynastu absolwentów naszej szkoły odbywa sta e, a po ich 
uko czeniu ma zagwarantowan  prac  w Miejskim 
Przedsi biorstwie Komunikacyjnym w Łodzi. To efekt działania 
Bran owej Sieci Współpracy, której członkiem jest nasza szkoła. 
Bran owa Sie  Współpracy powstała w marcu tego roku. Tworz  j : 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego, które pełni rol  koordynatora, Miejskie 
Przedsi biorstwo Komunikacyjne w Łodzi, Powiatowy Urz d Pracy 
oraz cztery łódzkie szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 22 oraz Zespół Szkół Techniczno-
Informatycznych. 

cisła współpraca szkół, Urz du Pracy i Miejskiego 
Przedsi biorstwa Komunikacyjnego ma na celu zagwarantowanie 
pracy absolwentom łódzkich szkół zawodowych.  
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DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA 
AKADEMIA CISCO przy ZSP nr 9 w Łodzi  
Uczniowie szkoły uczestnicz  w kursach IT Essentials: PC 
Hardware and Software i CCNA Discovery w ramach zaj  
lekcyjnych i dodatkowych. Po zdaniu egzaminu ko cowego 
otrzymuj  dyplom uko czenia kursu. 

1. Kurs IT Essentials przygotowuje do uzyskania certyfikatów 
mi dzynarodowych uznawanych na całym wiecie: CompTIA 
A+ lub CompTIA Server+. Stanowi podstaw  rozwoju 
przyszłej kariery w zawodzie technik informatyk.  

2. Kurs CCNA Discovery przeznaczony jest dla osób maj cych 
małe do wiadczenie w zakresie technologii IT.  

 

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Łodzi 
Oferta Koła skierowana jest do wszystkich uczniów, 
w  szczególno ci uczniów klas pierwszych, nauczycieli, innych 
pracowników szkoły oraz członków ich rodzin. Ka dego roku 
w drówki odbywaj  si  pod innym hasłem; w roku 2014 brzmiało – 
TURYSTYKA Ł CZY POKOLENIA. 
 
WYCIECZKI ZAWODOWO-TURYSTYCZNE  
Tradycj  szkoły jest organizowanie wycieczek zawodowo-
turystycznych dla uczniów szkoły. W bie cym roku szkolnym 
zorganizowano wycieczk  w Beskidy. Wyjazd dofinansowany 
został przez zakład patronacki BSH Sprz t Gospodarstwa 
Domowego. Zgodnie z programem wycieczki edukacyjnej 
zwiedzono Zakład Elektronicznych Urz dze  Pomiarowych 
„POZYTON” w Cz stochowie, zajmuj cy si  produkcj  
inteligentnych liczników energii elektrycznej. 
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WYCIECZKI PATRIOTYCZNE W MIEJSCA PAMI CI 
NARODOWEJ 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 organizuje wycieczki 
patriotyczne w miejsca pami ci narodowej w województwie 
łódzkim. Udział w nich bior  uczniowie i nauczyciele – 
opiekunowie z łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. Wycieczki maj  
na celu zwi kszenie wiedzy uczniów o miejscach pami ci 
narodowej w województwie łódzkim, zło enie hołdu Polakom 
poległym w czasie I i II wojny wiatowej oraz uzmysłowienie 
młodzie y, jak istotn  warto ci  była i jest niepodległa Ojczyzna. 
Uczniowie poznali kilkadziesi t miejsc pami ci narodowej 
w naszym województwie.  
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KONKURSY 
Szkoła oferuje swoim uczniom udział w wielu konkursach, kieruj c 
si  zasad , i  s  one silnym czynnikiem motywuj cym uczniów do 
uczenia si  i działania. S  to np.: 
- Konkurs na projekt okładki lektury szkolnej Grafika w słu bie 

ksi ki, 
- Konkursem Wiedzy o Armii Krajowej, 
- Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu 2014, 
- Mistrzostwach Łodzi w Sztafetach Pływackich Dziewcz t 

i Chłopców, 
- Turniej Rugby Tag, impreza, która promuje aktywno  fizyczn  

w ród młodzie y szkolnej, 
 

 
 

- Konkurs informatyczny InfoSukces organizowany przez Wydział 
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 
Politechniki Łódzkiej, 

- Ogólnopolski Konkurs Nastoletnie wyzwanie a ksi kowe 
wspomaganie, 

- Konkurs STATYSTYKA WOKÓŁ NAS, 
- Olimpiada Przedsi biorczo ci,  
- XXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, 
- Przegl d Twórczo ci Artystycznej. 
 
Szkoła jest organizatorem lub współorganizatorem konkursów 
o ró nym zasi gu dla gimnazjalistów i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Jest to np. PRZEGL D TWÓRCZO CI 
ARTYSTYCZNEJ. Przegl d Twórczo ci Artystycznej Uczniów 
Szkół Zawodowych to projekt skierowany do uczniów szkół 
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zawodowych z Łodzi i terenu województwa łódzkiego, której pasje 
artystyczne zwi zane s  z fotografi , literatur  i sztukami 
plastycznymi. 
 
PROJEKTY EDUKACYJNE I UNIJNE 
DZIEDZICTWO ARMII KRAJOWEJ 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi i wiatowy 
Zwi zek ołnierzy Armii Krajowej Okr g Łód  realizuj  wspólnie 
projekt edukacyjny Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej. 
Uczestniczy w tym projekcie jedena cie łódzkich szkół. 
 

 
 

Osobom realizuj cym projekt i maj cym istotny wpływ na jego 
przebieg wr czono medale „Pro Patria”. 
 
TECHNOLOGIE IT KREATOREM SUKCESU NA RYNKU 
PRACY 
Projekt przygotowany w partnerstwie: TEXT SERVICE 
s.c. i MIASTO ŁÓD . Grup  docelow  projektu Technologie IT 
kreatorem sukcesu na rynku pracy stanowi  uczniowie Technikum 
nr 9 w Łodzi, wchodz cego w skład ZSP nr 9, kształc cy si  na 
terenie woj. łódzkiego w zawodach technik: mechatronik, 
informatyk, elektronik, energetyk i elektryk. Celem głównym 
projektu jest podwy szenie jako ci kształcenia zawodowego 
w  Technikum nr 9 w Łodzi uzyskanej w wyniku wdro enia 
programu rozwojowego skierowanego w szczególno ci do 64 
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uczniów kierunków: technik mechatronik, informatyk, elektryk, 
energetyk i elektronik. Czas realizacji projektu: od 01.08.2014 do 
30.06.2015 roku. Cele szczegółowe projektu to: podniesienie 
kompetencji kluczowych i zdolno ci do przyszłego zatrudnienia 
poprzez udział w zaj ciach z zakresu poradnictwa edukacyjno-
zawodowego; podniesienie poziomu wiedzy i umiej tno ci 
z przedmiotów zawodowych poprzez udział w dodatkowych 
zaj ciach zawodowych; zwi kszenie poziomu wiedzy i umiej tno ci 
z matematyki poprzez udział w zaj ciach wyrównawczych; oraz 
kompetencji j zykowych w zakresie zawodowego j zyka 
angielskiego poprzez udział w dodatkowych zaj ciach j zykowych; 
nabycie przez uczestników projektu praktycznych kompetencji 
i do wiadczenia zawodowego poprzez udział 
w ponadprogramowych praktykach zawodowych. 
 
POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIE Y 
 

 
 

Projekt dofinasowany jest z Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzie y. Jednym z celów projektu jest szeroko pojmowana 
edukacja mi dzykulturowa (młodzie wymienia si  informacjami 
oraz pogl dami na temat swoich krajów). Uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi wraz z kolegami ze szkoły 
z  Wetzlar w Niemczech w czasie realizacji programu b d  
pracowali nad projektem oraz poznawali kraj i region gospodarzy. 
Projekt realizowany b dzie w 4-osobowych grupach 
mi dzynarodowych (Polacy i Niemcy) przez okres 2 lat w Polsce 
i  w Niemczech. Nasze szkoły s  szkołami zawodowymi, w których 
ogromny nacisk poło ony jest na technologi  IT i przedmioty 
zawodowe.  
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Dlatego te  skupiono si  w nim na modułach: składanie sprz tu 
komputerowego, produkcja płytek drukowanych oraz 
programowanie mikrosterowników. Podczas pierwszych dwóch 
wymian uczniowie b d  składa  mikrosterowniki, definiowa  ich 
funkcje i okre la  ich przyszłe zastosowanie w yciu codziennym. 
Młodzie  b dzie pracowa  w czteroosobowych grupach nad 
wybranymi przez siebie systemami i organizowa  swoj  prac  oraz 
komunikowa  si  za pomoc  Internetu. Ka da wymiana młodzie y 
zostanie zako czona prezentacj  wyników pracy (film, 
fotograficzna dokumentacja projektu, prezentacja multimedialna 
podsumowuj ca projekt). 
 
UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY  
Absolwenci posiadaj  CERTYFIKATY, WIADECTWA 
i ZA WIADCZENIA, które na rynku pracy wpływaj  na 
zwi kszenie ich zatrudnialno ci. S  wydawane przez uprawnione 
instytucje jako potwierdzenie umiej tno ci wykraczaj cych poza 
program szkoły. Przykładem tego jest uzyskanie uprawnie  
w zakresie EKSPLOATACJI URZ DZE  ELEKTRYCZNYCH 
DO 1kV potwierdzone WIADECTWEM KWALIFIKACYJNYM 
(E do 1kV) wydawanym przez SEP (egzamin pa stwowy). 
CERTYFIKATY i ZA WIADCZENIA wydawane s  przez 
ŁCDNiKP w zakresie zaj  edukacyjnych i kursów, w których 
uczestniczyli uczniowie ZSP nr 9. 
Tytuły i certyfikaty przyznane przez Łódzkie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: 
- Organizacja Innowacyjna (2009), 
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- Organizacja i wprowadzenie zmian innowacyjnych w szkolnym 
systemie edukacji (2010), 

- Szkoła Przedsi biorcza (2006). 
Henryka Michalska – dyrektor szkoły otrzymała tytuły Kreator 
Kompetencji Społecznych (2012), Lider w Edukacji (2014), Kreator 
Innowacji (2013), Nauczyciel Nowator (2007). Certyfikatami zostali 
równie  wyró nieni nauczyciele ZSP nr 9: 
- Nauczyciel Nowator otrzymał Witold Jaroszewski – nauczyciel 

kształcenia zawodowego, 
- Lider w Edukacji – otrzymała Jadwiga Jezierna – nauczyciel 

bibliotekarz, 
- Projektowanie Kształcenia Modułowego – otrzymała Teresa 

Birecka. 
Z upowa nienia Okr gowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 
w naszej szkole znajduje si  O rodek Egzaminacyjny 
umo liwiaj cy potwierdzanie kwalifikacji w zawodach: elektryk, 
energetyk, elektromechanik, technik elektryk, technik elektronik, 
technik informatyk, technik mechatronik. 
 
SUKCESY 2014 rok 
- I miejsce w I edycji ogólnopolskiego konkursu Informatycznego 

InfoSukces, 
- I miejsce w ogólnopolskim konkursie Nastoletnie wyzwanie 

a ksi kowe wspomaganie, 
- III miejsce na Mistrzostwach Łodzi w Sztafetach Pływackich 

Dziewcz t i Chłopców, 
- I miejsce w konkursie W druj z nami 100-nogami, 
- II miejsce w Szkolnej Lidze Rugby Tag, 
- I miejsce w konkursie Ja przedsi biorca, 
- III miejsce na Festiwalu Ekspresji Twórców Amatorów 

w kategorii fotografia, 
- I miejsce dru ynowo i indywidualnie w Mistrzostwach 

Województwa Szkół w Biegach na Orientacj , 
- IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 

Mechatronicznej, 
- I miejsce w Szkolnej Lidze Elektryki, 



DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH ZAWODOWYCH.  
WYDANIE SPECJALNE 

_________________________________________________________________ 
 

 
 

131

- III miejsce w Szkolnej Lidze Mechatroniki, 
- II miejsce w konkursie Najlepsza Praca Modelowo-

Konstrukcyjna w Szkołach Elektrycznych i Elektronicznych, 
- Złota Maska dla szkolnej grupy kabaretowej Kabaret bez nazwy 

podczas VIII Kabaretowego Konkursu Teatrów Szkolnych 
Kaktós, 

- II miejsce w konkursie na Najlepsz  ofert  edukacyjn  szkoły – 
XVII Łódzkie Targi Edukacyjne. 

Uczniowie szkoły s  tak e laureatami nagrody Prezesa Rady 
Ministrów. 
 
Wybór i opracowanie: 
Gra yna Adamiec – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP, opiekun 
szkoły. 
Konsultacja:
Henryka Michalska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 9 w Łodzi. 
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Elektronik w Łodzi 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10 

im. Jana Szczepanika 

91-725 Łód , ul. Strykowska 10/18 

sekretariat tel.: (42) 656-25-89  

centrala tel.: (42) 656-29-11  

elektronik@elektronik.lodz.pl 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi jest szkoł  
o  bogatej przeszło ci edukacyjnej i du ych osi gni ciach 
dydaktycznych w bran y elektronicznej, mechatronicznej, 
informatycznej, a tak e w zakresie przedmiotów ogólnokształc cych. 
W ogólnopolskim rankingu techników tygodnika PERSPEKTYWY 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi otrzymał (po raz 
kolejny) tytuł „ZŁOTEJ SZKOŁY 2015” zajmuj c 13 miejsce 
w Polsce oraz 1 miejsce w województwie łódzkim.  
Uczniowie naszej szkoły zajmuj  pierwsze miejsca lub zostaj  
laureatami takich konkursów technicznych jak: 
„EUROELEKTRA” – etap okr gowy, 
„Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna” – etap ogólnołódzki, 
„Szkolna Liga Mechatroniki” – etap ogólnołódzki, 
„Szkolna Liga Elektryki” – etap ogólnołódzki. 
 

 
 

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Konkursu Fundacji 
Edukacyjnej „PERSPEKTYWY” technika zostały ocenione za 
pomoc  czterech kryteriów. S  to: sukcesy szkoły w olimpiadach, 
wyniki matury z przedmiotów obowi zkowych, wyniki matury 
z  przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. 
Do sporz dzenia rankingu ocenianych szkół wykorzystano dane ze 
ródeł zewn trznych. ródłem danych były protokoły komitetów 
głównych olimpiad, zestawienia okr gowych komisji 
egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów 
zawodowych oraz System Informacji O wiatowej.  



DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH ZAWODOWYCH.  
WYDANIE SPECJALNE 

_________________________________________________________________ 
 

134

Nasza szkoła tworzy sprzyjaj ce warunki dla wszechstronnego 
rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, społecznym, 
zdrowotnym, etycznym, moralnym i duchowym; wprowadza 
ucz cego si  w wiat nauki poprzez poznawanie j zyka, poj , 
twierdze  i metod, wła ciwych dla bran y elektronicznej, 
mechatronicznej i informatycznej na poziomie umo liwiaj cym 
dalsze kształcenie; rozbudza i rozwija indywidualne 
zainteresowania; zapewnia absolwentowi przygotowanie 
ogólnokształc ce umo liwiaj ce uzyskanie wiadectwa dojrzało ci 
i kontynuowanie dalszej edukacji. 
 
HISTORIA SZKOŁY 
 
Jedna z dwóch najstarszych szkół z bran y elektronicznej 
i  telekomunikacyjnej w regionie łódzkim istnieje od 1962 roku 
i  kilkakrotnie zmieniała swoj  siedzib  (nazw ), zaczynaj c od 
ulicy Skrzywana 11, przez Piotrkowsk  61, a  do siedziby przy 
ulicy Strykowskiej 10/18. W 1976 roku po poł czeniu Techników 
Ł czno ci nr 1 i 2 powstał Zespół Szkół Elektronicznych im. Jana 
Szczepanika z siedzib  na ul. Strykowskiej 10/18. We wrze niu 
1994 utworzony zostaje nowy, dodatkowy typ szkoły – Liceum 
Techniczne o profilu elektronicznym z autorskim programem 
nauczania (jedno z pierwszych w Polsce), a we wrze niu 1999 roku 
do  zespołu szkół wchodzi nowo utworzone LV Liceum 
Ogólnokształc ce, z klasami matematyczno-fizyczn  i sportow . 
We wrze niu 2002 roku szkoła po raz kolejny zmienia nazw  na 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika. 
W skład zespołu wchodz : Technikum Elektroniczne, LV Liceum 
Ogólnokształc ce, X Liceum Profilowane i Szkoła Policealna. 
Od wrze nia 2005 w szkole kontynuuj  nauk  uczniowie 
zlikwidowanego Zespołu Szkół Ł czno ci im. Sylwestra 
Kaliskiego. W ostatnich latach budynek szkolny oraz infrastruktura 
szkoły przeszły gruntown  modernizacj . W 2010 oddano do u ytku 
nowoczesne boisko Orlik, a w 2012 w szkole przeprowadzono 
kompleksow  termomodernizacj  szkoły. Budynek po 50 latach 
zyskał nowe oblicze. 
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W ci gu ponad 50 lat istnienia, mury naszej szkoły „opu ciło” wiele 
pokole  absolwentów elektroników. Wielu z nich zajmuje wa ne, 
kierownicze stanowiska, zwi zane z wybran  przez siebie 
specjalizacj , s  pracownikami Politechniki Łódzkiej, a niektórzy 
najstarsi absolwenci tworzyli Telewizj  Łódzk . 
 
OFERTA EDUKACYJNA 
 
Technik elektronik 
Absolwent szkoły kształc cej w zawodzie technik elektronik 
powinien by  przygotowany do wykonywania nast puj cych zada  
zawodowych:  

- instalowanie oraz konserwowanie urz dze  elektronicznych, 
- u ytkowanie urz dze  elektronicznych, 
- naprawy urz dze  elektronicznych. 

Zadania zawodowe dotycz  szerokiej gamy nowoczesnych 
i  niezwykle szybko zmieniaj cych si  urz dze  elektronicznych 
z  grup: system telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej, system 
kontroli dost pu i zabezpiecze , sieci komputerowych oraz sieci 
automatyki przemysłowej. Z tego wzgl du zawód technika 
elektronika wymaga ponadprzeci tnych umiej tno ci z zakresu 
szeroko rozumianej elektroniki u ytkowej (zarówno 
w gospodarstwie domowym jak i w przemy le). Jednak e tym 
samym stwarza absolwentom, bardzo du e mo liwo ci zatrudnienia 
i znalezienia satysfakcjonuj cej pracy w zawodzie. 
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Kwalifikacje w zawodzie technik elektronik 
 
E.6. Wykonywanie instalacji urz dze  elektronicznych. 
1. Instalowanie urz dze  elektronicznych. 
2. Konserwacja instalacji urz dze  elektronicznych. 
 
E.20. Eksploatacja urz dze  elektronicznych. 
1. U ytkowanie urz dze  elektronicznych. 
2. Obsługiwanie urz dze  elektronicznych. 
 
Technik informatyk 
Technik informatyk, potwierdzaj c kwalifikacje wchodz ce w skład 
tego zawodu, uzyskuje wiedz  i umiej tno ci niezb dne do pracy 
w trzech obszarach bran y informatycznej. 

 
Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły 
i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacj  pracy podczas 
monta u. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe 
z  oprogramowaniem systemowym i narz dziowym. Przygotowuje 
i  konfiguruje urz dzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie 
konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urz dze  
peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urz dze  techniki 
komputerowej w czasie ich okresu u ytkowania. Zabezpiecza, 
rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajno ci systemy 
operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegaj ce na 
diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urz dze  



DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH ZAWODOWYCH.  
WYDANIE SPECJALNE 

_________________________________________________________________ 
 

 
 

137

peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje prac  systemów 
komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów 
komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty 
ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpiecze stwo 
i higien  pracy. Potrafi zorganizowa  i prowadzi  sklep 
komputerowy, serwis czy hurtowni  komputerow . 
 
Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego 
lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urz dzenia sieciowe, 
komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe 
i narz dziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej 
sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje 
urz dzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za 
wła ciwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje 
i wykonuje modernizacj  lokalnej sieci komputerowej. Administruje 
zasobami i u ytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podł cza 
sie  lokaln  do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. 
Nadzoruje polityk  bezpiecze stwa danych osobowych w postaci 
elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie wyst puj ce 
w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje prac  podczas monta u 
sieci i jej naprawy, przestrzegaj c zasad bezpiecze stwa i higieny 
pracy. Nadzoruje procesami projektowania, monta u i naprawy 
lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia 
działalno ci usługowej dotycz cej lokalnej sieci komputerowej. 
 
Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, 
sklepy internetowe i systemy zarz dzania tre ci . Buduje 
dynamiczne witryny wykorzystuj ce internetowe bazy danych 
i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety 
wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje 
aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy 
danych. Doradza klientowi co do oprawy graficznej i struktury 
budowanej strony. Tworzy i obrabia grafik , d wi k i filmy na 
potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz 
bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. 
Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. 
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Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotycz ce aplikacji 
internetowych i baz danych. Prowadzi działalno  gospodarcz  
usługow  w zakresie baz danych i aplikacji internetowych. 
 

Kwalifikacje w zawodzie technik informatyk 
 
E.12. Monta  i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze  
peryferyjnych. 
1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. 
2. U ytkowanie urz dze  peryferyjnych komputera osobistego. 
3. Naprawa komputera osobistego. 
 
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 
i administrowanie sieciami. 
1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej. 
2. Konfigurowanie urz dze  sieciowych. 
3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi. 
 
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 
administrowanie bazami. 
1. Tworzenie stron internetowych. 
2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych. 
3. Tworzenie aplikacji internetowych. 
 
Technik mechatronik 
Ze wzgl du na interdyscyplinarny charakter wiedzy zwi zanej 
z mechatronik , osoba posiadaj ca kwalifikacje przypisane do 
zawodu technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym 
pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci 
dysponuj  umiej tno ciami posługiwania si  zaawansowan  wiedz  
z zakresu mechatroniki, stosowan  w obsłudze maszyn 
i pojazdów, urz dze  i systemów wytwórczych, urz dze  
i aparatury diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani s  równie  
do twórczej aktywno ci w zakresie projektowania, wytwarzania 
i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania 
i rozwijania produkcji w przedsi biorstwach przemysłowych oraz 
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zarz dzania procesami technologicznymi. Do typowych zada  
zawodowych technika mechatronika nale  mi dzy innymi: 

- projektowanie i konstruowanie urz dze  z wykorzystaniem 
technik komputerowych, 

- obsługa i programowanie robotów przemysłowych, 
- obsługa i programowanie sterowników PLC, 
- obsługa urz dze  współczesnych linii produkcyjnych 

i monta owych, 
- projektowanie i serwis układów sterowania urz dze  

i systemów mechatronicznych, 
- diagnostyka i naprawa urz dze  z zastosowaniem 

nowoczesnych urz dze  pomiarowych, 
- monta  i demonta  urz dze  i systemów mechatronicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W zwi zku z powy szym technik mechatronik mo e znale  
zatrudnienie: 

- w du ych przedsi biorstwach produkcyjnych 
o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu 
produkcyjnym (np. bran a Automotive, AGD, obrabiarek 
CNC itp.), 

- w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu 
utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika ni szego 
szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta 
i konstruktora, 

- w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg 
funkcji i zada  od produkcji do utrzymania ruchu, 
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- mo e prowadzi  własn  działalno  gospodarcz  
(np. usługow ) w zakresie napraw i konserwacji urz dze , 
które mo na potocznie nazwa  mechatronicznymi. 

 
Kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik 

 
E.3. Monta  urz dze  i systemów mechatronicznych. 
1. Monta  elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych. 
2. Monta  elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych 

i  hydraulicznych. 
3. Monta  elementów i podzespołów elektrycznych 

i  elektronicznych. 
 
E.18. Eksploatacja urz dze  i systemów mechatronicznych. 
1. Rozruch urz dze  i systemów mechatronicznych. 
2. Obsługa urz dze  i systemów mechatronicznych. 
 
E.19. Projektowanie i programowanie urz dze  i systemów 
mechatronicznych. 
1. Tworzenie dokumentacji technicznej urz dze  i systemów 

mechatronicznych. 
2. Projektowanie urz dze  i systemów mechatronicznych. 
3. Programowanie urz dze  i systemów mechatronicznych. 
 
Technik teleinformatyk 
Technik teleinformatyk wiadczy usługi z dziedziny 
telekomunikacji i informatyki, które s  ukierunkowane na 
projektowanie i konfigurowanie sieci, transmisj  danych w sieciach, 
konfigurowanie i eksploatowanie urz dze  i usług sieciowych. 
Umiej tno ci praktyczne s  wzbogacone wiedz  ogóln  z zakresu 
elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedz  szczegółow  
z zakresu przetwarzania sygnałów, optoelektroniki wiatłowodowej, 
ł czy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych 
i  teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych. Osoba 
posiadaj ca wykształcenie w tym zawodzie mo e pracowa  
w  przedsi biorstwach i organizacjach eksploatuj cych systemy 
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teleinformatyczne (montowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie 
systemów komputerowych); firmach wiadcz cych usługi 
teleinformatyczne (projektowanie, budowa i eksploatacja systemów 
i sieci teleinformatycznych w uj ciu logicznym i elektrycznym); 
firmach wiadcz cych usługi informatyczne (administrowanie 
sieciami lokalnymi, wdra anie nowych rozwi za  i technologii). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk 
 
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 
i  administrowanie sieciami. 
1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej. 
2. Konfigurowanie urz dze  sieciowych. 
3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi. 
 
E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przył czy 
abonenckich. 
1. Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych. 
2. Uruchamianie i utrzymanie urz dze  dost powych systemów 

transmisyjnych. 
3. Uruchamianie i utrzymanie urz dze  abonenckich sieci 

komutacyjnych. 
 
E.16. Monta  i eksploatacja sieci rozległych. 
1. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych. 
2. Instalowanie i eksploatowanie sieci komutacyjnych. 
3. Administrowanie sieciami teleinformatycznymi. 



DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH ZAWODOWYCH.  
WYDANIE SPECJALNE 

_________________________________________________________________ 
 

142

 
O rodek Egzaminowania 
W naszej szkole znajduje si  O rodek Egzaminacyjny 
umo liwiaj cy potwierdzanie kwalifikacji w zawodach: technik 
mechatronik, technik pojazdów elektronik, technik informatyk oraz 
technik teleinformatyk.  
 
 
Akademia CISCO 
Nasza szkoła nale y do Cisco Networking Academy (NetAcad), 
przygotowuje do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco 
Certified Networking Associate (CCNA) potwierdzaj cego 
umiej tno ci niezb dne do projektowania, budowania i bie cej 
obsługi małych i rednich sieci komputerowych. Dost pna jest dla 
ka dego ucznia naszej szkoły. 

 
 
Współpraca z firmami 
ZSP nr 10 współpracuje z du ymi firmami bran owymi, takimi jak 
firma Bosch-Siemens, która obj ła patronatem kształcenie 
w zawodzie technik mechatronik, firma Corning oraz z mniejszymi 
firmami bran owymi: RENEX z Włocławka (szkolenie w zakresie 
elektroniki), ASD z Łodzi (systemy zabezpiecze ). 
Firma BOSCH zapewnia doposa enie zaplecza 
technodydaktycznego, prowadzi praktyki szkolne i wycieczki 
edukacyjne dla uczniów technikum mechatronicznego, a tak e 
pomaga w ubieganiu si  o przyj cie na studia zagraniczne (co roku 
kilku uczniów dostaje si  na studia mechatroniczne w Stuttgarcie 
w Niemczech). 
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Współpraca z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego.  
Uczniowie naszej szkoły ucz szczaj  na zaj cia pozalekcyjne 
(nieformalne) prowadzone w Łódzkim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, najcz ciej w zakresie 
robotyki, programowania obrabiarek CNC lub wtryskarek tworzyw 
sztucznych. 
Uczniowie maj  w Centrum kontakt z nowoczesnym wyposa eniem 
technodydaktycznym w zakresie mechatroniki. 
Ponadto uczniowie uczestnicz  w zaj ciach organizowanych przez 
Centrum w ramach programów unijnych np. Integracja przemysłu 
i  edukacji, a tak e ch tnie bior  udział w zaj ciach w ramach 
Akademii Młodych Twórców, co skutkuje szerokim uczestnictwem 
w konkursach zawodowych organizowanych w Centrum.  
 
Opracowanie: 
Ryszard Zankowski – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP, opiekun 
szkoły. 
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Zespół Szkół Przemysłu Mody  
93-161 Łód , ul. Naruszewicza 

35 
tel./fax (042) 643-35-19 
e-mail: zspm@zspm.net  

www.zspm.net 
 
 
 

Zespół Szkół Przemysłu Mody im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty to 
nowoczesna, publiczna szkoła techniczna, która kształci młodzie y 
w zawodach zwi zanych przede wszystkim z przemysłem 
modowym. Placówka posiada nowoczesn  baz  techniczn  
i wykwalifikowan  kadr  pedagogiczn . Aktualne wiadomo ci 
o codziennej pracy szkoły mo na znale  na stronie internetowej 
www.zspm.net Zawiera ona równie  informacje o kierunkach 
kształcenia, zasadach rekrutacji i mi dzynarodowych projektach 
unijnych, które s  wizytówk  placówki. 
 

 
 

Strona szkoły redagowana jest nie tylko w j zyku polskim, ale tak e 
w j zyku angielskim. Ułatwia to promowanie szkoły, 
popularyzowanie jej osi gni  i nawi zywanie kontaktów  
z partnerami zagranicznymi w ramach ró nych projektów 
edukacyjnych. 
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TROCH  HISTORII 
Szkoła powstała w listopadzie 1960 roku jako jedna ze szkół-
pomników Tysi clecia Pa stwa Polskiego. Jej wybudowanie 
zwi zane było równie  z 50-leciem istnienia Zwi zku Zawodowego 
Włókniarzy. Została przekazana w darze młodzie y dzielnicy 
Chojny przez odzie owników, włókniarzy, pracowników przemysłu 
odzie owego i skórzanego.  
W budynku przy ulicy Naruszewicza 35 placówka funkcjonuje ju  
od 55 lat. Do roku 1976 w szkole kształcono w zawodach 
odzie owych i włókienniczych. W roku 1976 została ona 
przekształcona w Zespół Szkół Odzie owych nr 2, który po 
licznych reorganizacjach obejmował: 5-letnie Technikum 
Odzie owe, 4-letnie Technikum Skórzane, 4-letnie Liceum 
Zawodowe, 3-letni  Zasadnicz  Szkoł  Zawodow , 3-letnie 
Technikum Odzie owe Zaoczne, 2-letnie Policealne Studium 
Zawodowe, 2-letni  Szkoł  Przysposobienia Zawodowego.  
Istotne przeobra enia nast piły w szkole w roku szkolnym 
2002/2003. W zwi zku z reform  o wiaty, zmieniono nazw  szkoły 
na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12. W ofercie edukacyjnej 
znalazły si  takie typy szkół jak: 4-letnie Technikum Odzie owe, 
3-letnie XII Liceum Profilowane o profilach: kreowanie ubiorów, 
socjalny, zarz dzanie informacj  oraz Szkoła Policealna nr 12. 
Wa nym wydarzeniem w historii szkoły był wybór patrona. 
Uchwał  Rady Miejskiej z dnia 27 wrze nia 2006 roku Zespołowi 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 nadano imi  Błogosławionej 
Matki Teresy z Kalkuty. Wybór laureatki pokojowej nagrody Nobla 
nie był przypadkowy. Jej imi  to symbol warto ci cenionych przez 
nauczycieli i uczniów. 
W 2008 roku uruchomiono kształcenie w nowym zawodzie: technik 
cyfrowych procesów graficznych. W 2012 roku szkoła przyj ła 
nazw : Zespół Szkół Przemysłu Mody. Kolejne działania podj te 
w ostatnich latach to rozpocz cie kształcenia w zawodzie 
fototechnik oraz technik usług kosmetycznych w ramach Szkoły 
Policealnej nr 12. 
Przez przeszło pół wieku istnienia szkoła wci  bogaci ofert  
kształcenia, by nad y  za zmianami zachodz cymi na rynku pracy. 
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OFERTA KSZTAŁCENIA 
W Zespole aktualnie funkcjonuj  nast puj ce typy szkół: 
Technikum nr 12, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12, Szkoła 
Policealna nr 12. Oferta kształcenia obejmuje zawody: technik 
technologii odzie y, technik cyfrowych procesów graficznych, 
fototechnik, krawiec, technik usług kosmetycznych.  
TECHNIKUM 4-letnie: 
Technik technologii odzie y 311924 
Na zawód składaj  si  trzy kwalifikacje: A.12. Wykonywanie usług 
krawieckich, A.48. Projektowanie wyrobów odzie owych, 
A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzie owych. 
Egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje odbywaj  si : dla 
kwalifikacji A.12. pod koniec I półrocza klasy III, dla kwalifikacji 
A.48. pod koniec II półrocza klasy III, dla kwalifikacji A.49. pod 
koniec I półrocza klasy IV. Po potwierdzeniu kwalifikacji 
zawodowych absolwent uzyskuje dyplom potwierdzaj cy 
kwalifikacje w zawodzie technik technologii odzie y. 
Zadania zawodowe, do których jest przygotowany absolwent szkoły: 
1) opracowywanie dokumentacji wyrobów odzie owych, 
2) dobieranie materiałów odzie owych i dodatków do wyrobów 
odzie owych, 
3) wykonywanie modeli wyrobów odzie owych, 
4) obsługiwanie maszyn i urz dze  stosowanych podczas 
wytwarzania wyrobów odzie owych, 
5) organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania wyrobów 
odzie owych. 
Absolwenci maj  mo liwo  zatrudnienia w firmach odzie owych, 
zakładach miarowo – usługowych Mog  tak e prowadzi  własn  
firm  wiadcz c  usługi w zakresie konstruowania i modelowanie 
wyrobów odzie owych, wykonywania wyrobów odzie owych, 
przeróbek i naprawy wyrobów odzie owych. 
 
Technik cyfrowych procesów graficznych 311911
Na zawód składaj  si  trzy kwalifikacje:  
A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu 
drukowania, 
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A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych, 
A.55. Drukowanie cyfrowe.  
Egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje odbywaj  si : A.25. pod 
koniec I półrocza klasy III, A.54. pod koniec II półrocza klasy III, 
A.55. pod koniec I półrocza klasy IV. Po potwierdzeniu kwalifikacji 
zawodowych absolwent uzyskuje dyplom potwierdzaj cy 
kwalifikacje w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. 
Zadania zawodowe, do których jest przygotowany absolwent szkoły: 
1) przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania, 
2) obsługiwanie cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych 
w poligrafii, 
3) przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych, 
4) wykonywanie i wdra anie internetowych projektów 
multimedialnych, 
5) prowadzenie procesów drukowania. 
Absolwenci mog  podj  prac  w agencjach reklamowych, firmach 
wydawniczych, drukarniach cyfrowych. Mog  tak e rozpocz  
prowadzenie własnej działalno ci w zakresie cyfrowych procesów 
graficznych.  
 
Fototechnik 343104 
Na zawód składaj  si  dwie kwalifikacje:  
A.20. Rejestracja i obróbka obrazu, 
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych. 
Egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje odbywaj  po zako czeniu 
kształcenia w kwalifikacji. Po potwierdzeniu kwalifikacji 
zawodowych absolwent uzyskuje dyplom potwierdzaj cy 
kwalifikacje w zawodzie fototechnik. 
Zadania zawodowe, do których jest przygotowany absolwent szkoły: 
1) organizowanie planu zdj ciowego, 
2) rejestrowanie, kopiowanie i obróbka obrazu, 
3) wykonywanie prac graficznych przeznaczonych do wydruku, 
4) przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych, 
5) wykonywanie i wdra anie internetowych projektów 
multimedialnych. 
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Mo liwo ci podwy szania kwalifikacji dla absolwenta w zawodzie 
fototechnik: po potwierdzeniu kwalifikacji A.20. Rejestracja 
i obróbka obrazu i A.25. Wykonywanie i realizacja projektów 
multimedialnych, mo e on uzyska  dyplom potwierdzaj cy 
kwalifikacje w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych 
po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.54. Przygotowywanie 
materiałów graficznych do procesu drukowania i A.55. Drukowanie 
cyfrowe. 
Mo liwo  zatrudnienia absolwenta: studia fotograficzne, agencje 
wydawnicze i reklamowe, instytucje zajmuj ce si  cyfryzacj  
materiałów analogowych, prowadzenie własnej działalno ci 
w zakresie usług fototechnicznych i szeroko poj tym sektorze 
e-usług
 
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia
Krawiec 753105 
W zawodzie wyodr bniono jedn  kwalifikacj  A.12. Wykonywanie 
usług krawieckich.  
Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje odbywa po zako czeniu 
kształcenia w kwalifikacji. Po potwierdzeniu kwalifikacji 
zawodowych absolwent uzyskuje dyplom potwierdzaj cy 
kwalifikacje w zawodzie krawiec. 
Zadania zawodowe, do których jest przygotowany absolwent szkoły: 
1) konstruowanie i modelowanie wyrobów odzie owych zgodnie 
z zamówieniem klienta, 
2) dobieranie materiałów odzie owych i dodatków do wyrobu 
odzie owego, 
3) obsługiwanie maszyn i urz dze  stosowanych podczas 
wytwarzania wyrobów odzie owych, 
4) wykonywanie wyrobów odzie owych, 
5) wiadczenie usług zwi zanych z przeróbk  i napraw  wyrobów 
odzie owych. 
Mo liwo ci podwy szania kwalifikacji dla absolwenta w zawodzie 
krawiec: po potwierdzeniu kwalifikacji A.12. Wykonywanie usług 
krawieckich mo e on uzyska  dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje 
w zawodzie technik technologii odzie y, je li potwierdzi dodatkowo 
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kwalifikacj  A.48. Projektowanie wyrobów odzie owych 
i  A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzie owych 
i uzyska wykształcenie rednie ogólne. 
Mo liwo  zatrudnienia absolwenta: firmy odzie owe, zakłady 
miarowo – usługowe. 
Absolwenci mog  tak e podj  prowadzenie własnej firmy 
wiadcz cej usługi w zakresie konstruowania i modelowanie 

wyrobów odzie owych, wykonywania wyrobów odzie owych, 
przeróbek i naprawy wyrobów odzie owych. 

SZKOŁA POLICEALNA 2-LETNIA 
Technik usług kosmetycznych 514207  
Na zawód składaj  si  dwie kwalifikacje:  
A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,  
A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp. 
Egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje odbywaj  si : A.61. pod 
koniec II półrocza klasy I, A.62. pod koniec II półrocza klasy II. 
Po potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych absolwent uzyskuje 
dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie technik usług 
kosmetycznych. 
Zadania zawodowe, do których jest przygotowany absolwent szkoły: 
1) przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej, 
2) wykonywanie zabiegów piel gnacyjnych i upi kszaj cych, 
3) udzielanie porad kosmetycznych, 
4) organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego. 
Mo liwo  zatrudnienia absolwenta: gabinety kosmetyczne, 
gabinety odnowy biologicznej, gabinety medycyny estetycznej, 
salony urody, SPA, prowadzenie własnej działalno ci w zakresie 
kosmetyki, piel gnacji zdrowia i urody.  
 
Uczniowie technikum s  przygotowywani do egzaminu 
maturalnego, mog  kontynuowa  nauk  na wy szych uczelniach. 
Absolwenci poszczególnych typów szkół wchodz cych w skład 
Zespołu znajduj  zatrudnienie na rynku pracy. Cz  z nich odbywa 
sta e w krajach Unii Europejskiej. S  tak e przygotowani do 
zało enia i prowadzenia własnej działalno ci gospodarczej. 
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INNOWACYJNA DZIAŁALNO  SZKOŁY 
W Zespole Szkół Przemysłu Mody inicjowane s  liczne działania 
maj ce na celu zwi kszenie efektywno ci kształcenia oraz jak 
najlepszego przygotowania młodych ludzi do funkcjonowania na 
rynku pracy. Takimi działaniami s  mi dzy innymi 
mi dzynarodowe projekty współfinansowane ze rodków UE, które 
daj  młodzie y mo liwo  uczestniczenia w ciekawych zaj ciach, 
rozwijania umiej tno ci zawodowych, a tak e swoich pasji 
i zainteresowa . rodki finansowe pozyskane w ramach projektów 
przeznaczane s  m.in. na doposa enie w rodki dydaktyczne 
pracowni kształcenia zawodowego. 
 
PROJEKTY MI DZYNARODOWE 
Laboratorium Mody to projekt realizowany od 01.02.2010 roku 
do 30.09.2011 roku, współfinansowany przez Uni  Europejsk  ze 
rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 

z komponentem ponadnarodowym. Partnerem zagranicznym 
w projekcie była szkoła zawodowa Istituto Professionale Statale per 
I’Industria e I’Artigianato ze zwi zanego z mod  włoskiego miasta 
Biella. W ramach zaj  projektowych uczniowie doskonalili 
umiej tno ci specjalistyczne z zakresu: projektowania mody, 
technologii mody, fotografowania mody. Ponadto uczestniczyli 
w zaj ciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, 
ze szczególnym uwzgl dnieniem ICT, j zyków obcych  
i przedsi biorczo ci. Wa nym elementem projektu były wizyty 
studyjne i warsztaty zako czone pokazem mody zaprojektowanych 
kolekcji ubiorów.  
Od laboratorium mody do fabryki stylu to kolejny 
mi dzynarodowy projekt realizowany od 1.02.2012 do 31.01.2014. 
Był on kontynuacj  projektu Laboratorium mody. Uczestniczyło 
w nim 30 uczniów. Brali oni udział m.in. w zaj ciach z zakresu 
stylizacji ubiorów, fotografii, filmowania mody, stylizacji fryzur, 
wiza u. Uczyli si  tak e podstaw przedsi biorczo ci i j zyka 
włoskiego. Zaj cia organizowane w ramach projektu miały przede 
wszystkim zwi kszy  szanse absolwentów szkoły na rynku pracy. 
Zagranicznym partnerem projektu była ponownie włoska szkoła 
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odzie owa z Biella. Poprzez udział w projekcie uczniowie 
kształtowali umiej tno  pracy w grupach mi dzynarodowych. 
Wa nym i interesuj cym działaniem podj tym w ramach projektu 
były tak e nagrane z udziałem naszych uczniów i emitowane przez 
łódzki oddział TVP Lekcje stylu. 
Projekt Sun to program Uczenie si  przez całe ycie. Comenius-
wielostronne partnerskie projekty szkół. Było on realizowany od 
wrze nia 2011 roku do czerwca 2013 roku.  
Sło ce i jego wielorakie implikacje w naszym yciu to temat 
przewodni projektu realizowanego w ZSPM. Uczniowie 
zapoznawali si  z prac  nauczyciela, wcielali si  w jego rol  
i prowadzili zaj cia zgodnie z przyj tymi zało eniami. Nauczyciele 
doskonalili strategie i metody nauczania, dziel c si  
do wiadczeniami z partnerami zagranicznymi. Partnerzy 
w projekcie to: Łotwa, Włochy, Francja, Hiszpania, Polska, Grecja. 
Ł cznie w przedsi wzi ciu wzi ło udział 670 uczniów, w tym 60 
z Polski z ZSPM oraz 68 nauczycieli, w tym 10 z Polski z ZSPM. 
 
Samorz d uczniowski ku ni  postaw obywatelskich  
To kolejny mi dzynarodowy projekt realizowany w szkole. 
Uczestniczyło w nim 18 uczniów. Celem projektu był rozwój 
aktywno ci i postaw obywatelskich młodzie y poprzez wspieranie 
liderów i członków samorz du uczniowskiego oraz ich opiekunów, 
a tak e podnoszenie wiedzy, kompetencji i umiej tno ci w zakresie 
realizowania inicjatyw lokalnych zwi zanych z ide  samorz dno ci. 
W trakcie zaj  młodzie  rozwijała umiej tno  pracy w grupie, 
komunikatywno , uczyła si  jak promowa  samorz d, podejmowa  
inicjatywy, tworzy  strony internetowe. Projekt był 
współfinansowany przez Szwajcari , w ramach szwajcarskiego 
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej. 
 
Zapobieganie nadwadze i otyło ci oraz chorobom przewlekłym 
poprzez edukacj  społecze stwa w zakresie ywienia 
i aktywno ci fizycznej 
W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Przemysłu Mody 
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w Łodzi przyst pił do realizacji projektu realizowanego w ramach 
szwajcarsko-polskiego programu współpracy, przewidzianego na 
lata 2011-2017. Celem projektu jest wdra anie zasad prawidłowego 
ywienia i aktywno ci fizycznej u dzieci i młodzie y poprzez 

kształtowanie prozdrowotnych postaw, a w konsekwencji 
zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyło ci oraz innym chorobom 
przewlekłym. Idea projektu zakłada, e społeczno  szkolna 
podejmuje wspólne działania dla poprawy i utrzymania stanu 
zdrowia i samopoczucia poprzez zmian  zachowa  ywieniowych 
i podniesienie aktywno ci fizycznej. Projekt obj ty jest honorowym 
patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 
 
Z nami nabierzesz do wiadczenia i spełnisz swoje zawodowe 
marzenia to kolejny projekt realizowany w ramach POKL, którego 
realizacja rozpocz ła si  w czerwcu 2014 roku i b dzie trwała do 
czerwca 2015 roku. W projekcie uczestnicz  uczniowie kształc cy 
si  w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. Celem 
zaj  jest ukształtowanie nowych kompetencji zawodowych 
w zakresie druku cyfrowego. W tym celu zakupiono urz dzenie 
wielofunkcyjne, umo liwiaj ce wykonanie kolorowych broszur 
i wydruków na wst dze. Zaj cia ciesz  si  du ym zainteresowaniem 
uczniów. 
Uczniowie klas kształc cych si  w zawodzie technik technologii 
odzie y w ramach zaj  pozalekcyjnych kształtuj  umiej tno ci 
zwi zane z konstrukcj  i wykonaniem wyrobów bieli niarskich. Po 
ich zako czeniu uzyskaj  certyfikaty. Proces certyfikacji b dzie 
prowadzony na podstawie testów praktycznych. 
Ze rodków pozyskanych w projekcie utworzono dwa stanowiska 
dydaktyczne.  
 
BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY  
Szkoła posiada bardzo dobr , profesjonaln  baz  dydaktyczn  
przystosowan  do prowadzenia procesu kształcenia zgodnie 
z wymaganiami podstawy programowej kształcenia ogólnego 
i zawodowego. Placówka podejmuje sukcesywne działania 
zwi zane z pozyskaniem nowoczesnego wyposa enia pracowni, 
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w których prowadzone jest kształcenie zawodowe. Posiadamy 
dobrze wyposa one pracownie praktycznej nauki zawodu. Oprócz 
pracowni krawieckich i komputerowych, mo emy pochwali  si  
profesjonalnym studiem fotograficznym i studiem stylizacji 
wizerunku. 
 
WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI 
Współpraca szkoły zawodowej z przedsi biorcami stanowi ródło 
korzy ci zarówno dla uczniów, szkoły i pracodawców. Dzi ki 
profesjonalnym praktykom zawodowym uczniowie poznaj  
rzeczywiste warunki pracy, nabywaj  umiej tno ci zawodowe 
bezpo rednio na stanowiskach pracy, s  wiadomi oczekiwa  
stawianych pracownikom przez pracodawców. Uczniowie odbywaj  
praktyki zawodowe zgodnie z podstaw  programow  kształcenia 
w zawodach. Szkoła współpracuje z firmami: 
P.P.H. „Stampol”, Łód , ul. Piłkarska 49, 
Z.P.H.U. Pawis”, 93-418 Łód , ul. Starorudzka 12, 
VF Polska Dystrybution Sp. z o. o. Łód , ul. Rojna 79, 
VPS Gupa Produkcyjna, Łód , ul. D browskiego 113, 
Monari Trade S.A., Łód , ul. Rzgowska 30, 
Bejmart – Odzie  Niemowl ca, Łód , ul. Słowicza 8, 
Grafarti Drukarnia, Łód , ul. 1 Maja 119/121, 
Drukarnia „INEX”, Łód , ul. Drewnowska 77, 
Media Press Drukarnia Cyfrowa, Łód , ul. Wróblewskiego 19a, 
Oficyna Wydawniczo-Reklamowa-Sagalara, Łód , ul. Lodowa 106A. 
 
Inne formy współpracy  
Patronat nad klasami w zawodzie technik technologii odzie y obj ł 
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów 
Politechniki Łódzkiej. Uczniowie bior  udział w wykładach 
i Ogólnopolskich Seminariach Studenckich Textil. Uczestnicz  
w wycieczkach zawodoznawczych i zaj ciach warsztatowych 
odbywaj cych si  mi dzy innymi w Instytucie Technicznych 
Wyrobów Włókienniczych „MORATEX”, Planetarium 
i Obserwatorium Astronomicznym w Łodzi. 
Zaj cia praktyczne dla uczniów technikum cyfrowych procesów 
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graficznych realizowane s  w Katedrze Informatyki Stosowanej 
Politechniki Łódzkiej oraz Muzeum Ksi ki Artystycznej.  
 
KOŁA ZAINTERESOWA  
Posiadanie pasji i zainteresowa  to istotna cz  rozwoju 
intelektualnego ka dego człowieka. Dlatego w szkole działaj  ró ne 
koła tematyczne, w których uczniowie mog  rozwija  swoje talenty 
i zainteresowania. Oferta jest zró nicowana tak, by ka dy z uczniów 
mógł znale  co  dla siebie. W szkole funkcjonuj  Koła, mi dzy 
innymi: Szkolne Koło Europejskie, Szkolne Koło Modelek, Koło 
Fotograficzne, Szkolny Klub Sportowy, Koło Plastyczne, Koło 
Filozoficzno-Etyczne, Specjalistyczne koła informatyczne, i inne. 
Uczniowie szkoły uczestnicz  w akcjach: 
Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy, Dzie  Wolontariusza, 
Tydzie  wiadomo ci Dysleksji, Akcja Krwinka, Sprz tanie wiata, 
Góra grosza, i wiele innych. 
 
SUKCESY SZKOŁY i UCZNIÓW 

Szkoła i jej uczniowie aktywnie 
uczestnicz  w konkursach, przegl dach 
twórczo ci, zawodach sportowych, 
w  których zdobywaj  nagrody 
i  wyró nienia.  
W 2012 r. Zespół Szkół Przemysłu Mody 
otrzymał wyró nienie w konkursie Lider 
Edukacji Zawodowej organizowanym w 
ramach projektu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej Szkoła zawodowa szkoł  
pozytywnego wyboru. W konkursie wzi ło 
udział 212 szkół w 15 obszarach 
kształcenia. Kryteria, które komisja 

konkursowa brała pod uwag  przy ocenie merytorycznej wniosków, 
to m.in.: efektywno  kształcenia i zdawalno  egzaminu 
potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe, udział uczniów 
w turniejach i olimpiadach zawodowych, współpraca szkół 
z pracodawcami, instytucjami rynku pracy, instytucjami naukowo-
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badawczymi, badanie losów absolwentów, działania na rzecz 
poprawy bazy techniczno-dydaktycznej, a tak e działania 
zmniejszaj ce/ograniczaj ce liczb  niepowodze  szkolnych oraz 
wspieraj ce uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Uczniowie zdobywaj  stypendium 
Prezesa Rady Ministrów. 
Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów to presti owe wyró nienie 
przyznawane uczniom w całej Polsce. 
W roku 2014 otrzymała je Anna 
Szwed – uczennica klasy 3cb ZSPM, 
kształc cej w zawodzie technik 
cyfrowych procesów graficznych. Na 

zdj ciu laureatka odbiera okoliczno ciowy dyplom z r k Wojewody 
Łódzkiego Pani Jolanty Chełmi skiej. Stypendia Prezesa Rady 
Ministrów w latach poprzednich otrzymali: Jolanta Lubiatowska 
(2013/2014) i Piotr Maksymilian Kami ski (2012). 
Uczniowie technikum corocznie bior  udział w Ogólnopolskim 
Seminarium Studenckim TEXTIL organizowanym przez 
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów 
Politechniki Łódzkiej, zdobywaj c nagrody i wyró nienia.  
W 2013 roku Sandra Pawłowska ze swoj  prac  Szkolny Rock (na 
zdj ciu) zdobyła pierwsze miejsce. 

 
Nieodł cznym elementem promocji 
szkoły s  przygotowywane przez 
uczniów pokazy mody. Jest to wspólna 
praca młodzie y ze wszystkich 
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kierunków kształcenia. Projektowane i szyte przez uczniów 
technikum technologii odzie y stroje prezentowane s  przez 
modelki i modeli ze Szkolnego Koło Modelek i Modeli. Opraw  
graficzn  i medialn  zajmuj  si  uczniowie z klas cyfrowych 
i fototechnicznych. Pokazy odbywaj  przy ró nych okazjach, 
mi dzy innymi podczas Drzwi Otwartych w szkole lub wizyt 
promocyjnych w gimnazjach. 
 
Uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Mody, którzy w maju 2013 
roku przyst pili do egzaminu maturalnego uzyskali najwy szy 
wynik egzaminu maturalnego z j zyka polskiego spo ród 
łódzkich szkół zawodowych. Poni ej kopia listu gratulacyjnego 
otrzymanego od władz miasta, skierowanego do społeczno ci 
szkolnej. 

 

Uczniowie ZSPM wykazuj  wiele talentów artystycznych. 
W ostatnich latach zdobyli nagrody i wyró nienia: 

 XVII Przegl d Twórczo ci Artystycznej Szkół Zawodowych 
– Agnieszka Zasada zaj ła pierwsze miejsce w wojewódzkim 
finale, 

 Mi dzyszkolny Konkurs Fotograficzny – wyró nienie dla 
Magdaleny Gawendy, 
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 Wojewódzki Konkurs Piosenki piewajmy Tuwima – 
Dominika Kowalczyk zdobyła pierwsze miejsce w kategorii 
solistów, 

 XIV Festiwal Nauki i Sztuki – wyró nienie dla Dominiki 
Kowalczyk, 

 Uczniowie ZSPM zdobywali nagrody i wyró nienia 
w konkursach organizowanych przez Urz d Miasta Łodzi. 

 
Opracowanie: 
Halina Włodarczyk – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody, 
Maria Michalak – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP, opiekun 
szkoły. 
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Z czego jeste my dumni… 
Miło nam poinformowa , e trzeci raz z rz du jeste my 

w gronie najlepszych techników w Polsce i w rankingu 
Perspektyw uzyskali my odznak  ZŁOTEJ SZKOŁY 2015. 
Zajmujemy 2. miejsce w Łodzi, 3. w województwie i 22. 
w Polsce. 

15 listopada 1945 roku to dzie , w którym nasza szkoła 
rozpocz ła działalno ci jako Pa stwowe Gimnazjum Miernicze. 
W 1950 roku szkoła otrzymała nazw  Pa stwowe Technikum 
Geodezyjne. W miar  przybywania specjalno ci konieczne okazały 
si  ponowne zmiany nazwy szkoły: od Technikum Drogowo-
Geodezyjnego, przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych do 
działaj cego dzi  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13. 

15 wrze nia 2004 roku na posiedzeniu Rady Miejskiej w Łodzi 
zapadła decyzja o nadaniu szkole imienia Sybiraków. Z tego imienia 
jeste my wyj tkowo dumni, bowiem Sybiracy to bohaterowie, 
którzy przykład kultywowania tradycji narodowych i religijnych. 

Szkoła dumna jest z osi gni  swoich uczniów. Przez te 
wszystkie lata zajmowali my chlubne miejsca w Ogólnopolskim 
Konkursie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej Olimpiadzie 
Wiedzy i Umiej tno ci Budowlanych, co zaowocowało wieloma 
indeksami na wy sze uczelnie. W naszym gronie znale li si  tak e 
finali ci, np. Łódzkiego Przegl du Twórczo ci Literackiej 
i Plastycznej Uczniów Szkół Zawodowych, Konkursu 
Mitologicznego, Konkursu Fotograficznego, Otwartych Zawodów 
Strzeleckich Ligi Obrony Kraju, Zawodów Strzeleckich o Srebrny 
Muszkiet i licznych zawodów sportowych. 

Szkoła zapewnia odpowiedni standard wyposa enia 
umo liwiaj cy realizacj  programu nauczania w technikum 
czteroletnim w zawodach: technik informatyk, technik geodeta, 
technik geolog, technik le nik oraz mo e si  poszczyci  
do wiadczon  kadr  nauczycielsk . Wszyscy nauczyciele, to 
absolwenci wy szych uczelni, otwarci na potrzeby swoich uczniów, 
nieustannie pogł biaj cych wiedz  na kursach i studiach 
podyplomowych. Wi kszo  z nich, to egzaminatorzy 
współpracuj cy z Okr gow  Komisj  Egzaminacyjn . Proces 
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nauczania przebiega w oparciu o standardy kwalifikacji 
zawodowych i podstawy programowe kształcenia w zawodach: 
technik informatyk, technik geodeta, technik geolog i technik le nik 
zatwierdzone przez MEN i CKE. 
Proponujemy kształcenie w nast puj cych zawodach: technik 
geodeta, technik informatyk, technik geolog, technik le nik. 
Szczegóły dotycz ce programów kształcenia, mo liwo ci 
zdobywania dodatkowych kwalifikacji i umiej tno ci przydatnych 
w przyszłej pracy znajdziesz na kolejnych stronach tego biuletynu. 
 
KIERUNEK GEODEZJA 

Prywatyzacja przedsi biorstw geodezyjnych w Polsce, 
a w zwi zku z tym powstanie wielu nowych prywatnych firm 
geodezyjnych i wiadczenie przez nie dodatkowych usług 
w zakresie wyceny nieruchomo ci oraz obsługi prawnej 
spowodowały, e rola geodety stała si  jeszcze bardziej znacz ca.  

Gdzie mo na pracowa  po sko czeniu szkoły? W firmach 
geodezyjnych, w jednostkach samorz du terytorialnego jako: 
samodzielny wykonawca prac geodezyjnych, kierownik zespołu, 
geodeta gminny, geodeta prowadz cy zasób geodezyjny 
i kartograficzny lub kontynuowa  nauk  na wy szych uczelniach. 
U nas nauczysz si  mi dzy innymi: 

 okre la  poło enie obiektów na powierzchni ziemi, 
 wykonywa  w terenie pomiary obiektów i budowli 

nadziemnych, naziemnych i podziemnych, 
 wyznacza  poło enie nowych domów, budowli, ulic, 

kontrolowa  prawidłowo  ich realizacji i wykonywa  
pomiary po zako czeniu ich budowy, 

 bada  odkształcenia i przemieszczenia takich budowli jak: 
zapory wodne, wie e, kominy, 

 wykonywa  podziały działek i nieruchomo ci, 
 prowadzi  w s dach badania ksi g wieczystych i innych 

dokumentów, w których zostało zarejestrowane, komu i jakie 
prawo przysługuje, 

 wykonywa  geodezyjn  dokumentacj  słu c  do działa  
prawnych, 
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 wykonywa  mapy zarówno tradycyjnymi technikami 
kre larskimi jak i mapy cyfrowe (komputerowe), 

 wykonywa  mapy i dokonywa  pomiarów na podstawie zdj  
lotniczych, 

 wykonywa  pomiary przy u yciu zaawansowanych 
technologii kosmicznych i satelitarnych, 

 dokonywa  bardziej i mniej skomplikowanych oblicze  
geodezyjnych, 

 opracowywa  i przetwarza  wyniki pomiarów geodezyjnych 
do postaci czytelnej i zrozumiałej dla wszystkich. 

 

KIERUNEK INFORMATYKA  
Zawód technika informatyka jest w czołówce zawodów 

o najwy szej dynamice wzrostu zapotrzebowania, mo na go 
wykonywa  nie tylko w wyspecjalizowanych przedsi biorstwach 
informatycznych, ale wsz dzie tam, gdzie jest wprowadzania 
informatyzacja. Mo liwo ci zatrudnienia rosn  wraz z zakresem 
informatyzacji gospodarki. Nasza szkoła pozwala pozna  niezb dne 
podstawy i uczy jak zdobywa  wiedz , aby ucze  mógł szybko 
przystosowa  si  do zmieniaj cej si  informatycznej rzeczywisto ci. 
Gdzie mo na pracowa  po sko czeniu szkoły?  
Po sko czeniu szkoły mo na pracowa : 

 w o rodkach obliczeniowych, 
 w firmach zajmuj cych si  tworzeniem grafik rastrowych 

i wektorowych, 
 w instytucjach zajmuj cych si  tworzeniem i eksploatacj  

oprogramowania komputerowego, 
 w agencjach reklamowych, 
 wsz dzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza 

informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia 
baz danych lub systemów oprogramowania u ytkowego dla 
rozmaitych zastosowa , 

 mo na te  kontynuowa  nauk  na wy szych uczelniach 
technicznych. 
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U nas nauczysz si  mi dzy innymi: 
 montowa  podzespoły komputerowe, 
 projektowa  sieci komputerowe, 
 administrowa  sieciowymi systemami operacyjnymi, 
 instalowa  systemu operacyjne, 
 tworzy  ciekawe strony www, 
 projektowa  bazy danych, 
 edytowa  i tworzy  pliki multimedialne, 
 obrabia  pliki graficzne, 
 tworzy  grafiki rastrowe, wektorowe, 
 pisa  programy w nowoczesnych j zykach programowania. 
 

KIERUNEK GEOLOG 
Geolog wykonuje odkrywki geologiczne, prowadzi wiercenia 
geologiczne w poszukiwaniu złó  wykonuje projekty 
i dokumentacj  hydrogeologiczn  dla potrzeb uj  wód 
podziemnych, np. studni gł binowych. 

Gdzie mo na pracowa  po sko czeniu szkoły? 
 firmy geologiczne poszukuj ce złó , 
 przedsi biorstwa górnicze eksploatuj ce zło a, 
 firmy geologiczne badaj ce tereny pod obiekty budowlane, 
 przedsi biorstwa hydrogeologiczne, 
 laboratoria i instytucje badawcze, 
 własna działalno  gospodarcza. 

U nas nauczysz si  mi dzy innymi: 
 pobiera  próbki skał do bada  laboratoryjnych, 
 dokumentowa  profile otworu wiertniczego, 
 opracowa  mapy geologiczne, 
 bada  wod  do celów spo ywczych i przemysłowych, 
 wykonywa  studnie m.in. gł binowe, 
 projektowa  trasy geoturystyczne i organizowa  ruch 

turystyczny. 
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KIERUNEK LE NIK 

Le nik zajmuje si  organizacj  prac zwi zanych z gospodark  
le n : nasiennictwem, szkółkarstwem, hodowl , ochron  
i u ytkowaniem lasu. 
Gdzie mo na pracowa  po sko czeniu szkoły? 

 jednostki administracyjne Lasów Pa stwowych, 
 parki narodowe i krajobrazowe, 
 biura urz dzania lasu i geodezji le nej, 
 placówki zwi zane z ochron  rodowiska oraz turystyk , 
 firmy prywatne prowadz ce działalno  gospodarcz  w lasach, 
 własna działalno  gospodarcza, 
 patrolowanie terenów le nych. 

U nas nauczysz si  m.in.: 
 prowadzi  pomiary i inwentaryzacj  terenów le nych, 
 organizowa  prace zwi zane z łowiectwem, 
 nadzorowa  rekreacyjne zagospodarowanie lasu. 

W naszej szkole b dziesz si  uczy  według jasnych 
i przestrzeganych zasad zawartych w statucie szkoły, które 
dotycz : 

 promowania i oceniania uczniów, 
 klasyfikowania uczniów, 
 ró nych form opieki i pomocy uczniom, 
 współdziałania szkoły z rodzicami, 
 sposobów rozwi zywania konfliktów, 
 praw i obowi zków ucznia. 

 
Szkolne Koła Naukowe 
W naszej szkole działaj : 

 Koło historyczne, 
 Koło informatyczne, 
 Koło matematyczne, 
 Koło fizyczne, 
 Koło strzeleckie. 
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Uczestnicy tych kół dziel  si  wiedz  i dyskutuj  na tematy 
naukowe. Bior  udział w seminariach organizowanych w szkole, 
w konferencjach i sympozjach prowadzonych przez wy sze 
uczelnie. 
Nie tylko nauk  uczniowie yj . 

Biblioteka w naszej szkole to nie tylko wypo yczalnia ksi ek, to 
równie  miejsce wystaw autorskich i ró nego rodzaju konkursów 
fotograficznych.  
 
Olimpiady, konkursy i zawody, w których uczniowie bior  
udział: 
 Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, 
 Łódzki Konkurs Informatyczny INTERSIE , 
 Konkurs Dialnet Master, 
 Konkurs na najlepsz  recenzj  teatraln , 
 Przegl d Twórczo ci Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych, 
 Konkurs Twórczo ci Poetyckiej, 
 Konkurs ortograficzny, 
 Konkurs Matematyczny Kangur, 
 Trójbój obronny z okazji wi ta Niepodległo ci, 
 Zawody strzeleckie, 
 Bieg z okazji Dnia Olimpijczyka, 
 Bieg sztafetowy z okazji wi ta Niepodległo ci, 
 Mi dzyszkolne zawody „LICEALIADA” w piłce no nej, piłce 

r cznej, siatkówce, koszykówce, 
 Zawody pływackie, 
 Sztafetowe Biegi Przełajowe, 
 Liga Lekkoatletyczna. 

W ramach rozwoju „t yzny fizycznej” organizowane s  nie tylko 
mi dzyszkolne, ale tak e mi dzyklasowe rozgrywki sportowe w: 
koszykówce, siatkówce, unihokeju, piłce no nej, tenisie stołowym, 
pływaniu, biegach przełajowych, lekkiej atletyce, piłce r cznej, 
piłce no nej halowej oraz biegach na orientacj . 
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Współpraca szkoły ze rodowiskiem lokalnym: 
 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego, 
 Okr gowa Komisja Egzaminacyjna, 
 Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi, 
 Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, 
 Wy sze uczelnie, 
 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
 Łódzkie Hospicjum dla Dzieci, 
 Dom Dziecka dla Małych Dzieci, ul. Dru ynowa 3/5, 
 Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa, 
 Fundacja „Arka”, 
 Łódzkie teatry, 
 Kino Helios, 
 Stra  Miejska. 

 
Przedsi biorstwa współpracuj ce ze szkoł : 

1. Miejskie Przedsi biorstwo Geodezyjne Sp. z.o.o Łód , 
ul. 6 Sierpnia 5. 

2. Wojewódzkie Biuro Geodezji, Łód , ul. Solna 16. 
3. Wojewódzki O rodek Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej, Łód , ul. Solna 14. 
4. Miejski O rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

Łód , ul. Traugutta 21/23. 
5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Łód , 

ul. Roosevelta 9. 
6. Przedsi biorstwo Robót Drogowych – „UNIDRO” S.A, Łód , 

ul. Skierniewicka 3/5. 
7. Przedsi biorstwo Robót Drogowych – „KRAL-BIS”, Łód , 

ul. Skłodowskiej-Cuire 12/14. 
8. WŁODAN, Pabianice, Porszewice 31. 
9. KWALIFIKACYJNO-KONTROLNE LABORATORIUM 

DROGOWE, Łód , Al. Politechniki 6. 
10. Przedsi biorstwo Budowlano-Usługowe „ANDROPEX”, 

Łód , ul. Przybyszewskiego 199/205. 
11. SLOT KOMPUTERY, Łód , Al. Ko ciuszki 36. 
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12. GroMar sp. z.o.o Łód , ul. Brzezi ska 125. 
13. SKOMUR, Zgierz, ul. Boya- ele skiego 39. 

 
Opracowanie: 
Radosław Wasilewski – nauczyciel przedmiotów zawodowych 
i informatyki w ZSG-T. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH NR 15 

im. dr Stefana Kopci skiego 

w Łodzi, ul. Kopci skiego 5/11 
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TROCH  HISTORII 
Historia szkoły ma pocz tek w roku 1945. Tworzenie placówki 
o wiatowej w trudnych powojennych czasach było niezwykłym 
zadaniem. Podj ł si  tego ówczesny dyrektor szkoły, mgr in . arch. 
Stanisław Kowalski, organizuj c kursy dla robotników 
budowlanych. Pierwsi uczniowie zdobywali wiedz  w skromnym 
lokalu przy ul. Kili skiego 109. Rok pó niej t  placówk  
przekształcono w Pa stwow  Szkoł  Budownictwa L dowego. 
Nale y podkre li , e była to pierwsza szkoła budowlana w naszym 
mie cie. Rok 1947 przyniósł istotn  zmian  w organizacji szkoły, 
bowiem została ona przeniesiona do budynku przy ul Legionów 
15A i weszła w skład Pa stwowych Szkół Budowlanych. Wa nym 
wydarzeniem w roku 1950 było rozpocz cie nauki we własnym 
budynku przy ul. Kili skiego 79. W 1951 roku szkoła zmieniła 
nazw  na Technikum Budowlane Ministerstwa Budownictwa Miast 
i Osiedli Miejskich. W pierwszych latach kształcono w niej 
fachowców w zakresie wielu specjalno ci, takich jak: budownictwo 
przemysłowe i miejskie, normowanie techniczne, wodoci gi 
i kanalizacje, drogi i mosty, instalacje budowlane. Lata 1957-59 s  
dalszym wa nym etapem w rozwoju szkoły. Nast piła wówczas 
zmiana w zakresie cyklu kształcenia techników (wydłu enie nauki 
do 5 lat) i robotników wykwalifikowanych. Zmieniła si  struktura 
organizacyjna placówki. Utworzono 5-letnie Technikum Budowlane 
młodzie owe i dla pracuj cych. Powstała 3-letnia Szkoła Rzemiosł 
Budowlanych, 3-letnie Technikum Budowlane dla Pracuj cych oraz 
Wydział Zaoczny. W roku 1960 miało miejsce jedno 
z najwa niejszych wydarze  w yciu szkoły. W pa dzierniku tego 
roku nauczyciele rozpocz li prac  w nowym budynku przy 
ul. Kopci skiego 5/11. Najwi kszy rozwój placówki przypada na 
lata 60-te. Powstały wtedy nowe typy szkół: 3-letnie Technikum po 
Szkole Rzemiosł Budowlanych, Pa stwowa Szkoła Techniczna, 
Pa stwowa Szkoła Architektury, Technikum Przemysłowo-
Pedagogiczne, 2-letnia Zasadnicza Szkoła Budowlana. 
O ówczesnym rozwoju szkoły wiadczy fakt, e tylko do klas 
pierwszych przyjmowano kilkuset uczniów. W latach  
70-tych powstaj  nowe rodzaje kształcenia: 2-letnia Zasadnicza 
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Szkoła Budowlana dla młodzie y pracuj cej, Policealne Studium 
Zawodowe Zaoczne, Szkoła Przysposobienia Zawodowego. Od lat 
60-tych do połowy lat 70-tych corocznie kształcono dla potrzeb 
budownictwa ponad 1500 uczniów i słuchaczy. W roku 1976 
zmieniono nazw  szkoły na Zespół Szkół Budowlanych nr 2. 
Od  1978 patronem szkoły jest dr Stefan Kopci ski. Jako Zespół 
Szkół Budowlanych nr 2 szkoła funkcjonowała do 31.08.2002 r.  
Od 1 wrze nia 2002 roku szkoła nosi nazw : Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 15 im. dr Stefana Kopci skiego. W skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 wchodz  dwie szkoły: 
Technikum Nr 15 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15. 

TRADYCJA SZKOŁY 
Sił  szkoły jest jej tradycja, a utrwalone obyczaje buduj  wi zi 
mi dzyludzkie, ł cz  stare i nowe pokolenia. Tradycj  szkoły 
tworz  szkolne symbole: znak i sztandar. Znak (logo) zawiera 
symboliczne atrybuty szkoły. Sztandar jest eksponowany podczas 
wa nych uroczysto ci. Opiekuje si  nim trzyosobowy poczet. 
Sztandar jest przechowywany w szkole na honorowym miejscu. 
Szkoła ma własny, nawi zuj cy do tradycji, ceremoniał, na który 
składa si  uroczyste lubowanie klas pierwszych, upami tnianie 
obchodami wa nych wydarze , rocznic szkolnych i wi t 
pa stwowych. Wa nym elementem tradycji szkoły jest pami  
i szacunek dla senatora II RP, społecznika, doktora Stefana 
Kopci skiego. Obchodzony corocznie w pierwszych dniach marca 
(3 marca - dzie  urodzin Stefana Kopci skiego) Dzie  Patrona 
Szkoły jest okazj  do przypomnienia jego zasług dla Łodzi i kraju. 
W tym dniu organizowane s  sesje naukowe, przedstawiany jest 
program artystyczny po wi cony Kopci skiemu, a uczniowie klas 
pierwszych rywalizuj  w konkursie Co wiem o szkole i jej patronie? 
Tradycyjnie tak e przed dniem 1 listopada uczniowie odwiedzaj  
groby zmarłych nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły. Wa ne 
wydarzenia z ycia szkoły s  utrwalane w prowadzonej 
systematycznie od 1945 roku kronice szkoły. 

Mottem pracy szkoły  jest maksyma  
Nie dla szkoły, lecz dla ycia si  uczymy. 
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W tych kilku słowach zawiera si  istota tego, czemu ma słu y  
i jak  ma si  stawa  szkoła – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 15 im. dr Stefana Kopci skiego w Łodzi. Rozwini ciem tej 
my li jest misja szkoły, czyli wyposa enie uczniów w wiadomo ci 
i  umiej tno ci, pozwalaj ce im na potwierdzenie kwalifikacji 
w  zawodach, na które zapotrzebowanie zgłaszaj  rynki pracy: 
krajowy i Unii Europejskiej oraz kontynuowanie nauki w szkołach 
wy szych. Absolwenci, obok kwalifikacji zawodowych, s  
wyposa eni w umiej tno ci planowania własnego rozwoju, 
komunikacji interpersonalnej, działania w zespołach, racjonalnego 
rozwi zywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
S  przygotowani do zachowa  przedsi biorczych, prowadzenia 
własnej działalno ci gospodarczej i posługiwania si  w pracy 
technologiami informatycznymi oraz wyposa eni w umiej tno  
komunikowania si  w j zykach obcych w mowie i w pi mie. 
ZSP Nr 15 to szkoła nowoczesna i bezpieczna, w której ucze  jest 
wiadomym podmiotem procesu kształcenia, nauczyciele – 

przewodnikami na drodze jego rozwoju, rodzice sojusznikami 
i  partnerami w tych działaniach. To szkoła wspomagaj ca ucznia 
w  jego wszechstronnym rozwoju poprzez budowanie dobrego 
klimatu wychowawczego, rozwijaj ca u wychowanków poczucie 
odpowiedzialno ci, szacunku dla historii, tradycji i kultury ojczystej 
przy jednoczesnym otwarciu na dziedzictwo kulturowe Europy 
i wiata, rozbudzaj ca ciekawo  wiedzy, ugruntowuj ca 
zainteresowania, ujawniaj ca i rozwijaj ca zdolno ci twórcze, 
przygotowuj ca do kształcenia ustawicznego, aby jej absolwenci 
byli w przyszło ci zdolni do aktywnego i wiadomego 
podejmowania zada  w ró nych aspektach ycia.  

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJLNYCH NR 15 DZISIAJ 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w Łodzi zajmuje budynek 
przy ulicy dr Stefana Kopci skiego nr 5/11 wraz z du ym boiskiem 
szkolnym. Budynek w 2013 roku został poddany kompleksowej 
modernizacji termicznej i energetycznej. Do dyspozycji uczniów, 
oprócz sal lekcyjnych i pracowni zaj  praktycznych, s  trzy 
nowoczesne pracownie komputerowe wyposa one w specjalistyczne 
oprogramowanie do projektowania i kosztorysowania, dwie sale 
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gimnastyczne, siłownia i boisko, gabinet profilaktyki zdrowotnej 
i  pomocy przedlekarskiej, gabinet pedagoga, sala konferencyjno-
widowiskowa oraz bogata w zbiory biblioteka z multimedialnym 
centrum informacji (12 komputerów z dost pem do Internetu, 
kopiarka i odtwarzacze multimediów), a tak e wolny dost p do 
wi-fi. Placówka ma edukacyjny serwer internetowy ze szkoln  
stron  http://zsp15.ldi.pl. Od 2004 roku szkoła posiada tytuł 
i  certyfikat Szkoły z klas  oraz Wolontariusza Europejskiego. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 jest jedyn  w Łodzi szkoł  
o profilu budowlanym kształc c  w Technikum Nr 15 w zawodach: 
technik budownictwa, technik renowacji elementów architektury, 
technik ochrony rodowiska, technik technologii drewna, technik 
urz dze  i systemów energetyki odnawialnej oraz w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej Nr 15 w zawodach: dekarz, murarz-tynkarz, 
stolarz, monter sieci, instalacji i urz dze  sanitarnych oraz monter 
zabudowy i robót wyko czeniowych w budownictwie.  

Szkoła jest przygotowana do kształcenia w nast puj cych 
kwalifikacjach: 

Technik budownictwa 

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 

B.30. Sporz dzanie kosztorysów oraz przygotowywanie 
dokumentacji przetargowej 

Technik renowacji elementów architektury 

B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych 

B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury 

Technik ochrony rodowiska 

R.7. Ocena stanu rodowiska 

R.8. Planowanie i realizacja zada  zwi zanych z ochron  
rodowiska 
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Technik technologii drewna  

A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 

A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania 
drewna 

Technik urz dze  i systemów energetyki odnawialnej 

B.21. Monta  urz dze  i systemów energetyki odnawialnej 

B.22. Eksploatacja urz dze  i systemów energetyki odnawialnej 

Murarz – tynkarz 

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

Monter zabudowy i robót wyko czeniowych w budownictwie 

B.5. Monta  systemów suchej zabudowy 

B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 

B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 

Monter sieci, urz dze   i instalacji sanitarnych 

B.8. Wykonywanie robót zwi zanych z budow  i remontem 
sieci komunalnych 

B.9. Wykonywanie robót zwi zanych z monta em i remontem 
instalacji sanitarnych 

Stolarz 

A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 

Dekarz 

B.12. Wykonywanie robót dekarskich 
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Technik budownictwa 

                      

 

Technik renowacji elementów architektury 

 

Technik ochrony rodowiska 
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Technik technologii drewna 

Technik urz dze  i systemów energetyki odnawialnej 

Murarz – tynkarz 

 

Monter zabudowy i robót wyko czeniowych w budownictwie 
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Monter sieci, urz dze  i instalacji sanitarnych 

 

Stolarz 

Dekarz 

 

 
Szkoła ma bogate tradycje i ugruntowan  pozycj  w ród 
pracodawców, a jej absolwenci posiadaj  dobre przygotowanie 
zawodowe i ogólne oraz wysokie kompetencje społeczne. Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 jest członkiem Polskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej Budownictwa i współpracuje z Regionaln  
Izb  Budowlan . Partnerami szkoły s  przedsi biorstwa budowlane, 
z którymi wspólnie realizowane s  zaj cia praktyczne i praktyka 
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zawodowa dla uczniów. Współpracuj ce ze szkoł  firmy budowlane 
mi dzy innymi Knauf Sp. z o.o., Sopro Polska Sp. z o.o., Mapei 
Polska Sp. z o.o., Stowarzyszenie Dekarzy Polskich, FAKRO, 
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. dostarczaj  narz dzia i nowoczesne 
materiały do wicze , wydawnictwa fachowe oraz prowadz  liczne 
szkolenia, pokazy i prezentacje, które pomagaj  uczniom i nauczycielom 
aktualizowa  wiedz  i umiej tno ci. Warsztaty i szkolenia dla uczniów 
i nauczycieli odbywaj  si  w szkole, ale tak e w siedzibach firm. 
Szkoła zapewnia wszystkim uczniom praktyki zawodowe zgodne 
z kierunkami kształcenia i zmieniaj cymi si  potrzebami rynku 
pracy. Od 2005 r. szkoła organizuje praktyki uczniowskie w ramach 
programu UE Leonardo da Vinci. Na 4 tygodniowe sta e 
wyje d aj  uczniowie wyró niaj cy si  w nauce i zachowaniu. Do 
2014 roku zrealizowano 8 projektów w Centrum Kształcenia 
Budowlanego w Jenie i Weimarze oraz w Centrum Budowlanym 
Wschodniej Turyngii w Gerze. We wszystkich projektach 
uczestniczyło 20 grup uczniowskich – w sumie 385 uczniów. 
Współpraca z niemieckim partnerem trwa. Podczas sta u 
zagranicznego uczniowie zdobywaj  umiej tno ci w modułach, 
których kształcenie w Polsce jest trudne do zrealizowania. 
Wszystkie umiej tno ci s  potwierdzone certyfikatem niemieckim, 
takim samym, jaki dostaj  niemieccy uczniowie. Ka dy uczestnik 
sta u otrzymuje dokument Europass Mobility, który jest uznawany 
w całej Europie. Dokument ten potwierdza zdobyte umiej tno ci 
zawodowe i j zykowe, dzi ki czemu jest doskonał  przepustk  do 
dalszej kariery zawodowej. Uczniowie, na lekcjach j zyka 
angielskiego i niemieckiego, poznaj  podstawy j zyka obcego 
zawodowego i technicznego. Uczestnicz  w projektach 
finansowanych ze rodków UE, maj cych na celu podnoszenie 
atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego, kształtowanie 
kompetencji personalnych i społecznych na rynku pracy, 
zwi kszenie kompetencji komunikacyjnych i informatycznych 
młodzie y. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła przyst piła do 
projektu „Budujemy przyszło ” finansowanego ze rodków EFS, 
koordynowanego przez PLEUROPA, który obejmuje dodatkowe 
zaj cia z j zyka angielskiego, matematyki, kosztorysowania, 
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budownictwa energooszcz dnego oraz zako czone egzaminem 
pa stwowym kursy obsługi koparki i monta u rusztowa . Zaj cia 
teoretyczne zawodowe i laboratoryjne oraz pozalekcyjne odbywaj  
si  w pracowniach wyposa onych w odpowiednie materiały 
i pomoce dydaktyczne oraz sprz t multimedialny. wiczenia 
prowadzone s  w małych grupach, co pozwala na indywidualizacj  
procesu uczenia si , zwi ksza aktywno  i zaanga owanie uczniów 
oraz podnosi efektywno  kształcenia. Efektem tych działa  s  
dobre wyniki uzyskiwane przez uczniów na egzaminach 
zewn trznych zawodowych oraz udział i sukcesy w ogólnopolskich 
(np. Złota Kielnia) i mi dzynarodowych (Knauf Junior Trophy) 
turniejach budowlanych, konkursach wiedzy o BHP czy w finałach 
Olimpiady Wiedzy i Umiej tno ci Budowlanych.  

Priorytetem w szkole jest zapewnienie jako ci i wysokiej 
efektywno ci kształcenia ogólnego, szczególnie w kontek cie 
przygotowa  do egzaminu maturalnego – szkoła w badaniach EWD 
została uznana za szkoł  sukcesu w zakresie przedmiotów 
humanistycznych i przedmiotów cisłych. Wysokie wyniki osi gane 
przez uczniów na egzaminach zewn trznych s  rezultatem 
systematycznej pracy na lekcjach i zaj ciach pozalekcyjnych oraz 
wspierania wszechstronnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, 
emocjonalnego i społecznego wychowanków.  

Uczniowie szkoły, dzi ki ró norodnym kołom zainteresowa , maj  
mo liwo  rozwijania swoich pasji i umiej tno ci. W szkole działa 
Samorz d Uczniowski, Szkolny Klub Europejski, Klub Miło ników 
Ksi ki i Mediów, Koło Strzeleckie w ramach LOK, Szkolne Koło 
PTTK, Szkolne Koło Caritasu, Szkolne Koło Ekologiczne, Klub 
Młodego Milionera. Podejmowanych jest wiele działa  na rzecz 
rodowiska, dzieci, ludzi starszych i chorych oraz piel gnowania 

tradycji i opieki nad zabytkami kultury (ze szczególnym 
uwzgl dnieniem Łodzi jako miasta wielokulturowego) i przyrody. 
Uczniowie uczestnicz  w zaj ciach pozalekcyjnych, doskonal  
swoj  wiedz  i umiej tno ci, pracuj c w kołach przedmiotowych. 
Sprawno  fizyczn  zapewniaj  im dodatkowe zaj cia sportowe 
w zakresie: piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy, 
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lekkoatletyka, unihokej, piłka no na, zaj cia w siłowni. Nasi uczniowie 
zdobywaj  medale, puchary i wyró nienia w mi dzyszkolnym 
współzawodnictwie sportowym. Szkoła wychowała wielu mistrzów 
sportu: multimedalistów mistrzostw Polski, Europy i wiata, a tak e 
olimpijczyków – Pekin 2008. 

W ZSP Nr 15 aktywnie działa wolontariat szkolny. Uczniowie wraz 
z nauczycielami graj  z Wielk  Orkiestr  wi tecznej Pomocy od 
pocz tku jej istnienia, organizuj  imprezy choinkowe dla 
podopiecznych domu dziecka i wietlicy rodowiskowej przy 
Parafii w. Teresy, odwiedzaj  domy opieki społecznej, zbieraj  
dary dla potrzebuj cych i zagro onych wykluczeniem społecznym, 
czytaj  dzieciom ksi ki, wspieraj  schroniska dla zwierz t, 
zbieraj c dary i buduj c oraz remontuj c dla ich podopiecznych 
ciepłe pomieszczenia, kwestuj  na rzecz ratowania zabytków 
Starego Cmentarza w Łodzi i opiekuj  si  nagrobkiem Elizabeth 
Triebe, honorowo oddaj  krew, „sprz taj  wiat” i „otwieraj  drzwi” 
dla gimnazjalistów. Uczestnicz  w prowadzonych przez 
specjalistów zaj ciach profilaktycznych dotycz cych tolerancji, 
asertywno ci, rozwi zywania konfliktów, przemocy oraz 
uzale nie . Uczniowie bior  udział w olimpiadach 
przedmiotowych. W licznych konkursach sprawno ciowych (sport, 
strzelectwo, p-po ) zdobywaj  nagrody i wyró nienia. Tradycyjnie 
przyst puj  do Przegl du Twórczo ci Artystycznej Uczniów Szkół 
Zawodowych (gdzie w kategorii poezja, plastyka i fotografia 
zdobywaj  główne nagrody), Festiwalu Bibliotek Szkolnych i wielu 
innych konkursów artystycznych: pisz  wiersze, recenzje, reporta e, 
maluj , fotografuj , recytuj , piewaj , tworz  filmy – ich prace s  
nagradzane i publikowane. W ka dym roku szkolnym ucze  
z najlepszymi wynikami w nauce otrzymuje stypendium Prezesa 
Rady Ministrów. 

Szkoła współpracuje z wieloma organizacjami, stowarzyszeniami 
i instytucjami kultury. S  to: LOK, Caritas, PTTK, ŁTP, AZS, 
CRiE, IRE, TOnSC, CEO, Stacja Krwiodawstwa, Fundacja For 
Animals, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Schronisko dla 
zwierz t, s d rodzinny, szkoły zrzeszone w mi dzyszkolnym Klubie 
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Europa w Naszej Szkole, z którymi współpracujemy przy realizacji 
projektów o tematyce europejskiej. Szczególnie aktywnie szkoła 
współpracuje z ŁCDNiKP, korzystaj c z ró nych form poradnictwa 
oraz wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, szkole , 
warsztatów dla nauczycieli, uczniów i rodziców, realizuj c wspólne 
projekty (Wi cej umiem, wi cej wiem, Budujemy nowoczesn  
przyszło , Kim chciałby  by  – kim b d ? Kształtowanie 
kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej, 
Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji), współorganizuj c 
Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych, pracuj c w nauczycielskich 
zespołach post pu pedagogicznego.  
Histori  ZSP nr 15 tworz  konkretni ludzie – uczniowie, 
nauczyciele, dyrektorzy. W ci gu kilkudziesi ciu lat historii szkoły 
pracowało w niej kilkuset nauczycieli, a liczba absolwentów si ga 
dziesi tków tysi cy. 

Opracowanie: 
Anna Depta – nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 15, 
Joanna Witkowska – nauczyciel kształcenia zawodowego w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi, 
Anna Siennicka – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP, opiekun 
szkoły. 
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Zespół Szkół Techniczno – 
Informatycznych  
im. Jana Nowaka – 
Jeziora skiego 
 

 
 
93-502 Łód   
al. Politechniki 37 

 
e-mail: sekretariat.lodz@zst-i.pl 
tel./fax. 42 648 71 12 
www.zst-i.pl 
 
 
 

Mie  misj  i cel ... Wiedzie  po co  yj , po co pracuj .  
To jest najwa niejsze. 

J. N. Jeziora ski 

 
 
 
 
 
 

KIERUJEMY SI  NOWOCZESNO CI  
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Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-
Jeziora skiego w Łodzi jest szkoł  o bogatej historii, ciekawej 
tera niejszo ci i fantastycznej przyszło ci. 
W budynku szkoły mieszcz  si  dawne Technika Mechaniczne nr 2, 
nr 3, nr 5, Technikum Ł czno ci, Zasadnicze Szkoły Zawodowe 
o ró nych zawodach bran y mechanicznej.  
KIERUJEMY SI  NOWOCZESNO CI  – hasło naszej szkoły 
traktujemy bardzo powa nie i nigdy o nim nie zapominamy. 
Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja powinna spełnia  trzy 
podstawowe funkcje. Najwa niejsz  jest zaspokajanie potrzeb 
psychicznych uczniów. Bez zapewnienia poczucia bezpiecze stwa, 
akceptacji, przynale no ci i przyja ni nie mo na oczekiwa  dobrych 
rezultatów w nauce ani rozwijania własnych zainteresowa .  
Traktujemy t  funkcj  priorytetowo, st d w Li cie do 
Pierwszoklasisty, który otrzymuje ka dy ucze  w dniu lubowania, 
znalazły si  słowa: 

Cech  szczególn  naszej szkoły jest ró norodno  – zarówno 
kierunków kształcenia zawodowego jak i postaw 
wiatopogl dowych. 
Ró norodno  wymaga poszanowania praw ka dego człowieka 

do odmienno ci my li, pogl dów, wyboru dróg yciowych, 
oryginalnego i kreatywnego my lenia – ten szacunek jest 
płaszczyzn , na której tworzymy przyjazny klimat.  

Czuwamy, aby szacunek i tolerancja były nasz  codzienno ci . 
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HISTORIA SZKOŁY 
1946  przekształcenie dotychczasowych kursów w dwuletni Kurs 

Teletechniczny, 
1952  poł czenie kursów i utworzenie Pa stwowego Technikum 

i Liceum Pocztowego przy ulicy Piotrkowskiej 61, 
lata 50-te zmiana nazwy na Zasadnicza Szkoła Ł czno ci 

i przeniesienie jej do siedziby przy al. Politechniki 37, 
1960.09.01  powołanie Szkoły, 
1961.09.01  przeniesienie Zasadniczej Szkoły Metalowo-

Elektrycznej do nowego obiektu, utworzenie Technikum 
Mechanicznego nr 2, 

1964.08.31  likwidacja Zasadniczej Szkoły Metalowo-Elektrycznej, 
1964.12.31  likwidacja warsztatów szkolnych TM nr 2 przy 

ul. Tamka 12, 
1965.09.01  zamkni cie Zasadniczej Szkoły Ł czno ci i utworzenie 

Technikum Ł czno ci nr 1. Zmiana lokalizacji szkoły, 
1976.06.30  poł czenie Technikum Ł czno ci nr 1 i Technikum 

Mechanicznego nr 2 (przeniesionego z ul. Jarosławskiej 29), 
1976.09.01  utworzenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, 
1983  Dyrektorem szkoły zostaje Józef Kolat, 
1991.09.01  wł czenie do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 

placówek szkolnych wchodz cych w skład zlikwidowanego 
Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 im. T. Duracza 
(mieszcz cego si  przy ul. Wodnej 34), 

2001.08.31  poł czenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 
i Zespołu Szkół Mechanicznych nr 5 (mieszcz cego si  przy 
ul. Nałkowskiej 2). 
Powstaje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17, 

2006.03.30  szkole nadano imi  Jana Nowaka-Jeziora skiego, 
2012.10.01  uchwał  Rady Miejskiej w Łodzi nr XLIX/1001/12 

z dnia 26 wrze nia 2012 zmieniono nazw  Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 17 im. Jana Nowaka-Jeziora skiego 
w Łodzi na Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych 
im. Jana Nowaka-Jeziora skiego w Łodzi. 
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Obecnie w ramach naszej szkoły funkcjonuje Technikum nr 17 
i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 17.  
 
Wybór kierunków kształcenia podyktowany został badaniami rynku 
pracy i zasobami szkoły (kadra nauczycielska, wyposa enie 
techniczno-dydaktyczne, warsztaty szkolne).  
Kształcenie w szkole oparte jest o nowoczesne technologie.  
 

 
 

W Technikum nr 17 kształcenie odbywa si  w zawodach: 
 technik mechanik, 
 technik mechatronik, 
 technik informatyk. 

W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 17 kształcenie obejmuje 
zawody: 

 mechanik – monter maszyn i urz dze  oraz  
 operator maszyn skrawaj cych.  

 
TECHNIKUM NR 17 
Technik mechatronik (311410) 
Kwalifikacje 
E.3. Monta  urz dze  i systemów mechatronicznych. 
E.18. Eksploatacja urz dze  i systemów mechatronicznych. 
E.19. Projektowanie i programowanie urz dze  i systemów 
mechatronicznych. 
Zdob dziesz wiedz  z zakresu: 
 monta u mechanicznego, pneumatycznego i hydraulicznego, 
elektrycznego i elektronicznego, 
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 eksploatacji, naprawy i konserwacji urz dze  i układów 
mechatronicznych,  
 projektowania oraz programowania urz dze  i systemów 
mechatronicznych z u yciem sterowników PLC, programowania 
robotów przemysłowych. 

B dziesz mógł pracowa  na stanowisku:  
 operator maszyn CNC,  
 operator urz dze  i układów mechatronicznych,  
 monter układów sterowania,  
 technik działu utrzymania ruchu,  
 specjalista ds. kontroli jako ci,  
 technolog,  
 technik serwisu,  
 technik w biurach projektowania systemów i układów 
mechatronicznych. 

B dziesz mógł pracowa : 
 w zakładach o zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesach 
technologicznych, 
 w zakładach naprawczych urz dze  i systemów mechatronicznych, 
 w serwisach urz dze  i systemów mechatronicznych. 

 
Technik informatyk (351203) 
Kwalifikacje 
E.12. Monta  i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze  
peryferyjnych. 
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 
i administrowanie sieciami. 
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 
administrowanie bazami. 
Zdob dziesz wiedz  z zakresu: 
 monta u podzespołów komputera i konfiguracji systemów 
operacyjnych, 
 tworzenia sieci komputerowych i ich obsługi, 
 zarz dzania u ytkownikami w sieci lokalnej, 
 tworzenia stron internetowych, 
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 tworzenia grafiki do stron internetowych, 
 tworzenia i zarz dzania bazami danych. 

B dziesz mógł pracowa : 
 w serwisach komputerowych przy naprawie podzespołów 
komputerowych i konfiguracji systemów operacyjnych, 
 jako operator sieci komputerowych, 
 przy zakładaniu sieci i jej konfiguracji, 
 na stanowisku administratora sieci komputerowej, 
 jako administrator baz danych. 

B dziesz mógł pracowa  na stanowisku: 
 administratora systemów operacyjnych, 
 administratora sieci komputerowych, 
 projektanta i wykonawcy stron internetowych, 
 programisty baz danych. 

 
Technik mechanik (311504) 
Kwalifikacje 
M.17. Monta  i obsługa maszyn i urz dze . 
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn 
i urz dze . 
Zdob dziesz wiedz  z zakresu: 
 montowania i demontowania maszyn i urz dze , 
 obsługi maszyn i urz dze  w tym wytwarzania cz ci maszyn, 
 organizowania procesów produkcji maszyn i urz dze , 
 nadzorowania procesów produkcji maszyn i urz dze . 

B dziesz mógł pracowa  jako: 
 mistrz utrzymania ruchu, 
 konserwator lub obsługa maszyn i urz dze , 
 brygadzista wydziałów monta owych lub naprawczych, 
 asystent głównego mechanika. 

Mo esz pracowa  na stanowiskach zwi zanych z: 
 wytwarzaniem cz ci maszyn i urz dze , 
 obsług  maszyn i urz dze  produkcyjnych, 
 monta em maszyn, 
 instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urz dze , 
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 kontrol  techniczn , 
 organizacj  i nadzorowaniem prac, 
 konserwacj  i remontem eksploatowanych maszyn, 
 organizowaniem zaopatrzenia i zbytu. 

 
Szkoła jest O rodkiem Egzaminacyjnym dla zawodów: technik 
mechatronik, technik informatyk, technik mechanik. 
 
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 17 
Operator obrabiarek skrawaj cych (722307) 
Kwalifikacje 
M.19. U ytkowanie obrabiarek skrawaj cych. 
Zdob dziesz wiedz  z zakresu: 
 ustawiania i uzbrajania obrabiarki skrawaj cej do wykonywania 
operacji i zabiegów, 
 dobierania i ustawiania parametrów skrawania, 
 mocowania narz dzi, uchwytów i przyrz dów, 
 przeprowadzania obróbki próbnej, 
 obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. 

B dziesz mógł tak e: 
 udziela  instrukta u, jak wykonywa  czynno ci podczas 
u ytkowania obrabiarek, 
 kontrolowa  i korygowa  przebieg obróbki, 
 obsługiwa : frezarki, tokarki, szlifierki, wiertarki, wytaczarki, 
strugarki, obrabiarki sterowane numerycznie, 
 ustala  kolejno  zabiegów przy wykonywaniu operacji 
wielozabiegowych. 

Mo esz pracowa  w przedsi biorstwach produkcyjnych 
wykorzystuj cych obróbk  skrawaniem, zajmuj cych si  
wytwarzaniem oraz eksploatacj  maszyn i urz dze  
mechanicznych, samochodów i ci gników, maszyn budowlanych, 
nap dów hydraulicznych, wyposa eniem taboru kolejowego, 
komunikacji miejskiej itp. 
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Mechanik – monter maszyn i urz dze  (723310) 
Kwalifikacje: 
M.17. Monta  i obsługa maszyn i urz dze . 
Zdob dziesz wiedz  z zakresu: 
 wykonywania przegl dów, konserwacji i naprawy ró nego 
rodzaju maszyn i urz dze  z wykorzystaniem uniwersalnych 
narz dzi i przyrz dów lusarskich, monterskich oraz 
specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych 
i dyscypliny technologicznej, 
 sprawdzania stanu technicznego maszyn i urz dze  metodami 
diagnostycznymi, 
 kontroli, regulacji i przeprowadzania próby po naprawach, 
 instalacji i uruchamiania obiektów technicznych na stanowisku 
pracy, 
 konserwacji, naprawy i eksploatacji maszyn i urz dze  
mechanicznych. 

B dziesz mógł pracowa  w przedsi biorstwach:  
 produkcyjnych wykorzystuj cych obróbk  skrawaniem,  
 zajmuj cych si  wytwarzaniem oraz eksploatacj  maszyn 
i urz dze  mechanicznych, samochodów i ci gników, maszyn 
budowlanych, nap dów hydraulicznych,  
 wyposa enia taboru kolejowego itp. 
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OSI GNI CIA 
Tytuł Br zowej Szkoły 2015 
Technikum nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych 
im.  Jana Nowaka-Jeziora skiego jest w ród 300 najlepszych 
techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół 
Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł 
„Br zowej Szkoły 2015”. 
 
DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA 
KOŁA ZAINTERESOWA  
Zainteresowania uczniowie mog  rozwija  w takich kołach, jak: 
Szkolne Koło PCK, 
Szkolne Koło SKS, 
Koło Mechatronika, 
Koło Informatyczne, 
oraz zaj ciach kół przedmiotowych (j zyk polski, matematyka, 
fizyka). 
W ZST-I działa Kabaret Szkolny DO CHRZANU. 
 
KONKURSY SZKOLNE, TURNIEJE 
Dla uczniów przygotowano bogat  ofert  szkolnych konkursów, 
w których mog  sprawdzi  swoj  wiedz  i zaprezentowa  ró ne 
umiej tno ci. S  to: 
- Konkurs Na gr  planszow  o tematyce astronomicznej lub z fizyki 
j drowej, 
- Turniej Piłki No nej o Puchar Dyrektora Szkoły. Laureaci 
otrzymuj  tytuł Króla Strzelców, 
- Konkurs Na dofinansowanie realizacji projektu uczniowskiego, 
- Konkurs plastyczny Nie pal , Plakat o ksi ce, 
- Konkurs Normalizacja ułatwia ycie, Czy znasz swoje miasto?, 
- Konkurs wiedzy o HIV/AIDS w ramach obchodów wiatowego 
Dnia AIDS. 
Dla gimnazjalistów organizowany jest konkurs Łód  przemysłowa 
na fotografii. Jego finał odbywa si  w Dniu Patrona Szkoły.  
 
 



DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH ZAWODOWYCH.  
WYDANIE SPECJALNE 

_________________________________________________________________ 
 

 
 

189

CERTYFIKATY 
NASZ ABSOLWENT jest wszechstronnie przygotowany do 
wyzwa  współczesnego wiata, ukierunkowany na samorozwój 
i kształcenie ustawiczne. Mo e podj  studia, mo e pój  do pracy. 
Jest wyposa ony w umiej tno ci zawodowe poparte dyplomem 
technika lub robotnika wykwalifikowanego oraz certyfikatami 
umiej tno ciowymi. Uzyskane certyfikaty zwi kszaj  mobilno  
zawodow  absolwenta oraz jego konkurencyjno  na rynku pracy.  
W trakcie nauki ka dy ucze  mo e uzyska  nast puj ce certyfikaty: 
 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 

 (wydane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego), 

 Projektowanie i budowanie układów sterownia pneumatycznego 
(wydane przez ŁCDNiKP), 

 Projektowanie i budowanie układów sterownia 
elektropneumatycznego (wydane przez ŁCDNiKP), 

 Programowanie sterowników programowalnych PLC (wydane 
przez ŁCDNiKP), 

  Spawanie elektryczne technik  MAG (wydawane przez ZST-I), 
 Spawanie elektryczne technik  MIG (wydawane przez ZST-I), 
 Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD – 
projektowanie na płaszczy nie (wydawane przez ZST-I), 

 AutoCAD 3D – modelowanie przestrzenne (wydawane przez 
ZST-I), 

 Grafika komputerowa (wydawane przez ZST-I). 
 
Certyfikaty przyznane szkole przez Kuratorium O wiaty: 
 SIECI SZKÓŁ PROMUJ CYCH ZDROWIE WOJEWÓDZTWA 
ŁÓDZKIEGO na okres 5 lat szkolnych tj. do 31 sierpnia 2016 
(kontynuacja poprzedniego przyznanego do 2010). 

Certyfikaty przyznane przez UMŁ: 
 dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17: uczestnik programu 
SZKOŁA PROMUJ CA ZDROWIE, 
 dla Technikum nr 17: uczestnik programu SZKOŁA PROMUJ CA 
ZDROWIE. 

Szkoła ponadto posiada certyfikat Szkoła bez przemocy. 
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Certyfikaty Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego przyznane szkole: 
 potwierdzaj cy udział ZST-I w organizacji Szkolnego Systemu 
Edukacji Normalizacyjnej (nr 10/2013), 
 Organizacja i wprowadzenie zmian innowacyjnych w szkolnym 
systemie edukacji (nr 3/2013), 
 potwierdzaj cy przyznanie tytułu Lider w tworzeniu przyjaznej 
kultury organizacji uczenia si  (2011), 
 za efektywne zarz dzanie procesem kształcenia zawodowego 
w zakresie optymalizacji działa  ukierunkowanych na osi ganie 
przez uczniów kwalifikacji zawodowych (2008/2009), 
 Organizacja Innowacyjna (2009), 
 Organizacja i wprowadzenie zmian innowacyjnych w szkolnym 
systemie edukacji (2010), 
 Lider Zarzadzania Procesem Kształcenia Zawodowego (2011), 
 Lider w Edukacji (2014). 
 
Certyfikaty przyznane przez Polskie Towarzystwo 
Informatyczne: 
 PL-LAB9018 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 jest 
certyfikowanym Laboratorium ECDL CAD, w którym mog  
odbywa  si  egzaminy na „Europejski Certyfikat Umiej tno ci 
Komputerowego Wspomagania Projektowania” (2012), 
 PL-LAB9017 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 jest 
certyfikowanym Laboratorium ECDL, w którym mog  odbywa  
si  egzaminy na „Europejski Certyfikat Umiej tno ci 
Komputerowych” (2012). 

 
Certyfikaty indywidualne: 
Józef Kolat – dyrektor szkoły otrzymał przyznane przez ŁCDNiKP 
tytuły: Nauczyciel Nowator (2011), Kreator Kompetencji 
Społecznych (2012). Tytuł Nauczyciela Nowatora otrzymali: Anna 
Sierba (2009), Renata Fudała (2010), Małgorzata Krukowska 
(2013). Anna Sierba otrzymała równie  tytuł Lidera w Edukacji 
(2014). 

 



DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH ZAWODOWYCH.  
WYDANIE SPECJALNE 

_________________________________________________________________ 
 

 
 

191

Z upowa nienia Okr gowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 
w naszej szkole znajduje si  O rodek Egzaminacyjny 
umo liwiaj cy potwierdzanie kwalifikacji w zawodach: elektryk, 
energetyk, elektromechanik, technik elektryk, technik elektronik, 
technik informatyk, technik mechatronik. 
 
BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY – WYPOSA ENIE 
Nowoczesne kształcenie realizuje wykwalifikowana 
i do wiadczona kadra nauczycielska, zapewniaj c  wysoki poziom 
nauczania. W ród nas jest 65% nauczycieli dyplomowanych, 
pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej oraz wielu pełnych pasji 
i ciekawych zainteresowa  pedagogów.  
 

 
 
Nowoczesne kształcenie prowadzone jest dzi ki posiadaniu przez 
szkoł  biblioteki medialnej, pracowni medialnej z filmotek  lektur 
szkolnych, pracowni specjalistycznych do kształcenia zawodowego: 
 pracownia podstaw konstrukcji maszyn, 
 pracownia technologii, 
 pracownia techniczna, 
 2 pracownie podstaw elektrotechniki i automatyki, 
 pracownia mechatroniczna, 
 pracownia monta u mechatronicznego, 
 pracownia komputerowego wspomagania projektowania, 
 3 pracownie informatyczne. 

W zasobach tych sal jest 65 komputerów, serwer, drukarki mało 
i wielkoformatowe, skanery, rzutniki multimedialne, laptopy, tablice 
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multimedialne. We wszystkich salach jest Internet, a w dwóch sie  
lokalna. Kształcenie umiej tno ci praktycznych odbywa si  
w szkolnych warsztatach. Obok pracy na konwencjonalnych 
maszynach i urz dzeniach, uczymy si  tu tak e obsługi 
nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie.  
 

 
 
Po trudach wysiłku intelektualnego mo na odpr y  si  w siłowni 
z wielostanowiskowym atlasem, w sali gimnastycznej, na boisku 
b d  w bufecie szkolnym. 
Wn trza wszystkich pomieszcze  s  estetyczne, sprzyjaj ce 
wła ciwej atmosferze nauki i pracy. 
Mamy nowoczesn  baz  dydaktyczn  dzi ki wykorzystywaniu 
dotacji unijnych. W 2005 roku dwukrotnie zło yli my wnioski 
o dofinansowanie na zakup sprz tu IT modernizuj cego nasz  ofert  
edukacyjn  w ramach programu Phare 2002 Phare 2003. Oba 
projekty zostały pozytywnie ocenione i wdro one do praktyki 
szkolnej. W 2008 roku uzyskali my dofinansowanie realizacji 
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 
podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego. 
 
WSPÓŁPRACA Z PRACOWACAMI. PARTNERZY SZKOŁY 
Dzi ki współpracy z najnowocze niejszymi firmami regionu 
zapewniamy rozwój i przygotowanie absolwenta do obsługi 
zaawansowanych technicznie i technologicznie procesów 
przemysłowych. Współpraca z pracodawcami obejmuje: patronat 
nad szkoł  lub klas , zaj cia specjalistyczne dla mechatroników 
w zakładzie prowadzone przez jego pracowników, wspólne 
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ekspozycje na Targach Edukacyjnych, wsparcie finansowe dla 
Szkoły, szkolenia nauczycieli, wycieczki zawodoznawcze, 
sponsorowanie nagród, promocj  Szkoły i szkolnictwa 
zawodowego, zaj cia dla uczniów na temat nowatorskich rozwi za  
technicznych, praktyki pedagogiczne dla studentów, organizacj  
seminariów i sesji naukowych, udział Szkoły we wspólnym 
Projekcie Unijnym. Szkoła współpracuje z firmami: Gillette Poland 
International Sp. z o.o., SOLIN Sp. z o.o., BSH Sprz t 
Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Atena Sp. z o.o, Wojskowe 
Zakłady Lotnicze Nr 1, Compal Europe Poland Sp. z o.o., Aplicom 
Sp. z o.o., Sochor Budowa Aparatów Sp. z o.o., CADExpert 
Sp. z o.o., Urmet Unison Sp. z o.o., ITC Systems – systemy 
informatyczne, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, MPK 
Łód  Sp. z o.o. 
Wa nymi partnerami szkoły s : Łódzkie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – zaj cia specjalizuj ce dla 
uczniów, doskonalenie nauczycieli i kadry kierowniczej Szkoły, 
promocja szkolnictwa zawodowego, P&G Gillette – patronat 
zawodowy, 4METAL.Pl Portal Bran y Metalowej w zakresie 
promocji Szkoły. 
 
PROJEKTY EDUKACYJNE I UNIJNE 
PROJEKT I. Zakup sprz tu IT na wdro enie Programu 
Modernizacji Oferty Edukacyjnej Kształc  si  – pracuj  (program 
Phare 2002 Spójno  społeczna i Gospodarcza Promocja 
Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich). W wyniku wdro enia 
szkoła wzbogaciła si  o sprz t IT najnowszej generacji o warto ci 
10 100 EUR, dzi ki któremu uczniowie mog  kształtowa  
specjalistyczne umiej tno ci z zakresu projektowania 
i programowania układów sterowania mechatronicznego. 
Umiej tno ci te nale  do szczególnie poszukiwanych przez 
pracodawców. 
 
PROJEKT II. Zakup sprz tu komputerowego z programami do 
wspomagania projektowania na wdro enie Programu Modernizacji 
Oferty Edukacyjnej Projektuj  z komputerem – pracuj  (program 
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Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich). 
Celem projektu jest podniesienie jako ci kształcenia zawodowego, 
dopasowanie oferty edukacyjnej szkoły do aktualnych potrzeb 
rynku pracy w województwie łódzkim. W wyniku jego wdro enia 
szkoła wzbogaciła si  o nowoczesn  pracowni  wspomagania 
projektowania (sprz t IT wraz z oprogramowaniem AutoCAD 2007, 
Inventor, AutoCAD Mechanical), a uczniowie uzyskali mo liwo  
kształtowania umiej tno ci oczekiwanych przez lokalnych 
pracodawców. Warto  projektu to 30 746 EUR. 
 
PROJEKT III. Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa 
zawodowego – Zawodowiec XXI wieku 
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2) 
Celem projektu jest poszerzenie umiej tno ci zawodowych oraz 
uzyskanie dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami, 
uczniów technikum mechanicznego, mechatronicznego 
i zasadniczej szkoły zawodowej. W wyniku wdro enia projektu 
oczekujemy wi kszej konkurencyjno ci naszych absolwentów na 
rynku pracy. Bud et projektu wynosi 428 430,40 zł. 
W ród celów szczegółowych wszystkich projektów wyró ni  
mo emy mi dzy innymi wyposa enie uczniów w kompetencje 
ponadzawodowe, takie jak: zdobycie umiej tno ci samodzielnego 
rozwi zywania problemów technicznych, zdobycie umiej tno ci 
obsługi programów komputerowych. Efektem udziału uczniów 
w projektach jest równie  rozwój umiej tno ci interpersonalnych, 
pracy w grupie, odpowiedzialno ci za zadanie, prezentowania siebie 
oraz d enie do samorozwoju i kształcenia ustawicznego. 
 
PROJEKT IV. Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa 
zawodowego – Otwarci na wiedz  
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2) 
Obok zaj  zaproponowanych w poprzednim projekcie, pojawiły si  
wycieczki i praktyki zawodowe. Wprowadzono równie  zaj cia 
przygotowuj ce do matury z matematyki i zwi kszaj ce 
umiej tno ci posługiwania si  j zykiem angielskim i niemieckim 
zawodowym i biznesowym. W ramach podniesienia jako ci 
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kształcenia zostało dokonanych szereg zakupów sprz tu do 
mechatroniki i oprogramowania specjalistycznego do informatyki. 
Zakupiono te  laptopy, drukarki, tablic  multimedialn , rzutnik, 
aparaty fotograficzne i kamery, spawark , narz dzia i urz dzenia do 
monta u i demonta u mechanicznego, podr czniki i poradniki. 
Wi kszo  zaj  ko czyło si  certyfikatem, dzi ki czemu 
z 210 uczestników projektu a  150 uzyskało certyfikaty 
umiej tno ciowe. Projekt realizowany był w latach 2012-2014 roku. 
Warto  projektu wyniosła ok. 825 tysi cy złotych. 
 
SUKCESY w roku szkolnym 2013/2014 
- I miejsce w Konkursie wynalazczym Najlepsza tematyczna 

ankieta wynalazczo ci na zło enie tematu racjonalizatorskiego 
do rozwi zania, 

- II miejsce i tytuły laureatów w Konkursie Zawodowym 
Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach 
elektrycznych i elektronicznych. Kategoria: profesjonali ci, 

- III miejsce i tytuł laureata w V Konkursie Zawodowym Szkolna 
Liga Elektryki, 

- Dyplom i tytuły finalistów i laureatów IV Konkursu Szkolna Liga 
Elektryki, 

- II miejsce w X Przegl dzie Inicjatyw Edukacyjnych, 
- Nagroda specjalna dla uczniów w Konkursie Jan Karski – 

emisariusz, łodzianin, patriota – prezentacja multimedialna 
- I miejsce w siatkówce chłopców w zawodach promuj cych 

kultur  fizyczn  szkół ponadgimnazjalnych Łód -Górna, 
- I miejsce w koszykówce chłopców w zawodach promuj cych 

kultur  fizyczn  szkół ponadgimnazjalnych Łód -Górna, 
- III miejsce w Konkursie organizowanym w ramach XVIII 

Łódzkich Targów Edukacyjnych Najlepsza oferta edukacyjna 
szkoły – Br zowy Medal Łódzkich Targów Wystawienniczych, 

- Wyró nienie w Wojewódzkim Konkursie Lider Wdro enia 
Edukacji Normalizacyjnej w Szkołach Ponadgimnazjalnych. 

 
Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi s  
tak e laureatami nagrody Prezesa Rady Ministrów. 
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Opracowanie: 
Anna Sierba – nauczyciel w Zespole Szkól Techniczno-
Informatycznych, 
Gra yna Adamiec – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP, opiekun 
szkoły. 
Konsultacja: 
Józef Kolat – dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH 
IM. MIKOŁAJA REJA W ŁODZI, ul. Edwarda 41 

 
HISTORIA I TRADYCJA 
Historia szkół wchodz cych w skład Zespołu Szkół 

Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi si ga 1947 r. Wówczas 
z inicjatywy Centralnego Zarz du Przemysłu Papierniczego otwarto 
przy ul. Ludwika Zamenhofa 10 jedyne w Polsce Gimnazjum 
Przemysłowe Przetwórczo-Papiernicze. 

Szkoła od pocz tku swego istnienia była placówk  
wyspecjalizowan , ci le zwi zan  z poligrafi  jako dziedzin  nauki 
i przemysłu. Nazewnictwo zespołu, typy szkół go tworz cych, 
długo ci cyklu kształcenia oraz nazwy zawodów zmieniały si , ale 
istota kształcenia pozostaje bez zmian. W 1975 r. szkoły mieszcz ce 
si  ju  w budynku przy ul. Edwarda 41, tj.: Technikum Przemysłu 
Papierniczego (maszynista typograficzny, maszynista offsetowy), 
Liceum Zawodowe nr 8 (przygotowanie typograficznych form 
drukowych, maszynowe techniki drukarskie, introligator), 
Policealne Studium Zawodowe (operator małej poligrafii) 
i Zasadnicz  Szkoł  Poligraficzn  (introligator) poł czono w Zespół 
Szkół Papierniczo-Poligraficznych. Warto podkre li , e w tym 
samym roku  za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej  
szkoł  uhonorowano Medalem Pami tkowym z okazji dwusetnej 
rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Dziesi  lat 
pó niej Liceum Zawodowe nr 8 przekształcono w Technikum 
Poligraficzne kształc ce równie  w specjalno ciach składanie 
tekstów i procesy introligatorskie. W 1994 r. utworzono przy szkole 
O rodek Dokształcania Zawodowego w celu kształcenia do zawodu 
introligator młodzie y pracuj cej w ró nych zakładach 
poligraficznych w kraju. 

14 pa dziernika 1977 r. Zespołowi Szkół Papierniczo-
Poligraficznych nadano imi  Mikołaja Reja. W 2002 r. zmieniono 
nazw  na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18, a w jego skład 
wchodziło wówczas: LII Liceum Ogólnokształc ce, Technikum 
Poligraficzne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 18. 
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Tradycj  szkoły tworz  jej znani absolwenci, w ród których na 
szczególn  uwag  zasługuj : Zygfryd Kuchta (reprezentant Polski 
w piłce r cznej, br zowy medalista olimpijski z Montrealu z 1976 r. 
i mistrzostw wiata w 1982 r.) i gen. prof. dr hab. Stanisław Koziej 
– szef Biura Bezpiecze stwa Narodowego. Uko czenie naszej 
szkoły otworzyło te  drog  do osi gni  zawodowych: Markowi 
Idowskiemu – prezesowi Drukarni Wojskowej w Łodzi, Jerzemu 
Komarowskiemu – wła cicielowi łódzkiej Drukarni Gutenberg 
i Krzysztofowi Majchrowiczowi – prezesowi Drukarni „Hornet”. 

 
Tera niejszo  
We wrze niu 2013 r. nowym dyrektorem szkoły została mgr 

Irena Maszke, a w lutym 2014 r. szkoła powróciła do nazwy Zespół 
Szkół Poligraficznych. Obecnie w Technikum nr 18 w ZSP 
im. Mikołaja Reja kształci si  181 uczniów w zawodach: technik 
poligraf, technik cyfrowych procesów graficznych, technik 
procesów drukowania i technik informatyk. Szkoła dysponuje 
12  pracowniami, 4 pracowniami komputerowymi wyposa onymi 
w  specjalistyczny sprz t, oprogramowanie oraz Internet. Mamy 
tak e sal  gimnastyczn . 

Placówka mo e pochwali  si  zwarto ci  w sensie zawodowym, 
kształc c młodzie  we wszystkich zawodach poligraficznych, 
zarówno w odniesieniu do nowej, jak i starej podstawy 
programowej: technik poligraf, technik cyfrowych procesów 
graficznych, technik procesów drukowania, drukarz, introligator. 
Pozostaje przy tym otwarta na inne zawody, zwi zane s  z nasz  
specjalno ci , takie jak technik organizacji reklamy i fototechnik.  

Wyj tkowo  ZSP w Łodzi polega przede wszystkim na tym, e 
pozostał on jednym z nielicznych w Polsce wyspecjalizowanych 
zespołów szkół z pełn  infrastruktur  niezb dn  do kształcenia 
w obr bie zawodów poligraficzno – reklamowych. W budynku 
kształcenia zawodowego funkcjonuje pracownia drukowania 
offsetowego wyposa ona w 6 maszyn typu „Romayor”. Równie  
uczniowie kształc cy si  w zawodzie technik cyfrowych procesów 
graficznych korzystaj  z infrastruktury warsztatowej, bowiem 
zawód ten nale y do bran y poligraficznej i posiada z nimi wspólny 
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PKZ(A.i). Oprócz wyposa enia ci le zawodowego szkoła posiada: 
drukarki, kopiarki, rzutniki multimedialne i inny sprz t niezb dny 
do kształcenia ogólnego oraz zawodowego teoretycznego. 

Obecnie jest to jedyna taka szkoła w województwie łódzkim 
i makroregionie rodkowym. Mo na pokusi  si  o postawienie tezy, 
e nasza placówka jako jedna z nielicznych zapewnia komfort 

kompleksowego kształcenia poligraficznego. Niewiele osób zdaje 
sobie spraw  z tego, e zawód technik cyfrowych procesów 
graficznych jest zawodem ci le poligraficznym i nie powinien by  
realizowany bez styczno ci z pozostałymi działami bran y. 

Podstaw  efektywnego kształcenia praktycznego w placówce 
o naszym profilu jest istnienie specjalistycznych pracowni 
komputerowych wyposa onych odpowiednio pod k tem sprz tu 
i oprogramowania. Jedn  z pierwszych decyzji nowej dyrekcji było 
wi c uporz dkowanie tej kwestii. Pracownie cyfrowych procesów 
graficznych zostały rozlokowane po s siedzku, by tworzyły ci g 
technologiczny. Pracownie komputerowe zostały w miar  
mo liwo ci finansowych doposa one sprz towo. Pomimo e 
ko czył si  rok bud etowy, udało si  zakupi  kilka całkiem nowych, 
nowoczesnych komputerów z panoramicznymi monitorami 
i odpowiednim oprogramowaniem. Uzupełnieniem zakupu 
komputerów było pozyskanie nowoczesnego projektora do jednej 
z pracowni grafiki komputerowej. Tym sposobem posiadamy 
obecnie trzy pracownie grafiki komputerowej i poligraficznych 
procesów przygotowawczych, zapewniaj ce efektywne kształcenie 
praktyczne w zawodach technik poligraf i technik cyfrowych 
procesów poligraficznych. Jednocze nie otrzymali my zapewnienie, 
e nie jest to koniec zmian – w przyszło ci maj  pojawi  si  nowe 

stanowiska komputerowe, nowoczesne oprogramowanie oraz 
urz dzania peryferyjne niezb dne w procesie kształcenia, 
szczególnie w kontek cie nowych podstaw programowych. 
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Zaj cia w pracowni komputerowej 
 

Korzystanie z własnych warsztatów szkolnych pozwala na 
skokow  popraw  jako ci i efektywno ci kształcenia, lepsze 
wykorzystanie kadr i podniesienie presti u szkoły. Nale y tutaj 
wspomnie , e warsztaty przy ZSP maj  charakter małej fabryki 
poligraficznej i od pocz tku były projektowane jako takie. 
Pozostawiaj  wi c ogromne mo liwo ci technologiczne 
i logistyczne w zakresie kształcenia poligraficznego. Głównie przy 
pomocy własnych sił i rodków prowadzone s  prace porz dkowe, 
remonty sanitariatów, przegl dy i naprawy maszyn oraz 
modernizacja kolejnych pracowni kształcenia praktycznego. 
Profesjonalnie przygotowane warsztaty szkolne pozwalaj  na 
kształcenie praktyczne w zakresie tak wa nych dla nas zawodów, 
jak: drukarz, technik procesów drukowania, introligator i technik 
procesów introligatorskich.  

Kwesti  nie do przecenienia jest równie  istnienie w warsztatach 
o rodków egzaminacyjnych dla wy ej wymienionych zawodów – 
w tej sprawie prowadzimy stał  współprac  z Okr gow  Komisj  
Egzaminacyjn .  

Twórcza atmosfera panuj ca w szkole otwiera drog  do 
wzmocnienia kontaktów z przemysłem poligraficznym, Łódzkim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
i innymi instytucjami.  
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Zaj cie w warsztatach szkolnych prowadzone przez Jakuba Szubskiego 
 
Nowo ci  jest równie  optymalizacja programów nauczania dla 

poszczególnych zawodów poligraficznych. Obecnie siatka 
przedmiotowa dla wszystkich zawodów ma charakter spójny 
i zbli ony do postaci opracowanej przez nas dla Krajowego 
O rodka Wspomagania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. 
Rozszerzenia s  wkomponowane w specyfik  szkoły, mog  te  
efektywniej słu y  młodzie y, szczególnie osobom zamierzaj cym 
kontynuowa  nauk , np. w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii 
Politechniki Łódzkiej. Trwaj  przygotowania do pozyskania 
funduszy i co za tym idzie, wzbogacenia oferty zawodowej, 
dydaktycznej i wychowawczej dla obecnych oraz przyszłych 
uczniów.  

Podobnie jak w całym okresie istnienia, nasza szkoła jest 
o rodkiem bardzo silnym kadrowo. Obecnie zatrudnia 
30 nauczycieli: 15 dyplomowanych, 9 mianowanych 
i 6 kontraktowych. Czterech z nich odbywa sta  na wy szy stopie  
awansu zawodowego. Nauczyciele przedmiotów zawodowych 
uczestnicz  praktycznie we wszystkich pracach zwi zanych 
z reform  szkolnictwa zawodowego, m.in. w wyodr bnianiu 
kwalifikacji, tworzeniu nowych podstaw programowych, planów 
nauczania, przykładowych programów nauczania, suplementów 
oraz rekomendowanego wyposa enia dla KOWEZiU.  

Współpracujemy tak e z Centraln  Komisj  Egzaminacyjn  
(przykładowe informatory dla zawodów poligraficznych, 
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papierniczych i TCPG) oraz Okr gow  Komisj  Egzaminacyjn  
w Łodzi (tworzenie oraz recenzowanie nowych oraz starych zada  
egzaminacyjnych) i – na niwie naukowej – z Instytutem Bada  
Edukacyjnych. 

 
Osi gni cia uczniów w konkursach i zawodach 
W dniach 22-23 maja 2014 r. odbył si  w naszej szkole 

I Mi dzyszkolny Konkurs Wiedzy Poligraficznej o tytuł 
„Poligrafika roku 2014” dla uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych 
w Łodzi oraz uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Zgierzu, kształc cych 
si  w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. 
W konkursie wzi ło udział odpowiednio 26 i 24 reprezentantów obu 
placówek. Finalistk  konkursu została Agnieszka Maciaszek, 
zajmuj c I miejsce. 

Z kolei w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrod  
i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów rednich szkół 
technicznych „Technik absolwent 2014” wzi ła udział nasza 
absolwentka Inez Laskus, która zaj ła wysokie, trzecie miejsce. 

Pomimo daleko id cej specjalizacji zawodowej, szkoła mo e 
pochwali  si  osi gni ciami na innych polach, niezwi zanych ci le 
z jej profilem. Uczniowie regularnie bior  udział w rozmaitych 
konkursach sprawdzaj cych ich wiedz  i umiej tno ci, osi gaj c – 
co najwa niejsze – warte odnotowania sukcesy. I tak Ewa 
Zaj czkowska zaj ła II miejsce w ogólnopolskim konkursie Mój 
Muranów – moje Bałuty, zorganizowanym przez Muzeum Historii 

ydów Polskich w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi. Na uwag  
zasługuje wyró nienie Natalii ółkiewskiej w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „T cza”, nad którym patronat sprawował 
Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pi knych w Warszawie. 
Współpraca z uczelniami wy szymi zaowocowała tak e 
III miejscem Magdaleny Guchały i Darii Merchelskiej (prezentacja 
multimedialna Pi kno Łódzkiego Ogrodu Botanicznego) oraz 
wyró nieniem Darii Merchelskiej (Las Łagiewnicki) w Seminarium 
Studenckim Problemy ochrony rodowiska zorganizowanym przez 
Politechnik  Łódzk . 
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W XV Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu ycia Michał 
Wełna zaj ł I miejsce w etapie rejonowym, kwalifikuj c si  do 
rywalizacji na szczeblu wojewódzkim. Warto tak e odnotowa  
III lokat  Konrada Małeckiego w eliminacjach miejskich 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po arniczej Młodzie  zapobiega 
po arom. 

Ostatnim istotnym osi gni ciem był udział reprezentantów ZSP 
im. Mikołaja Reja w finale ogólnopolskiego konkursu Chlubne lata 
legionowe – wizerunek Legionów Józefa Piłsudskiego w polskim 
krajobrazie (19 marca 2014 r. w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi). Konkurs miał na celu 
rozbudzenie ciekawo ci poznawczej młodzie y i skłonienie jej do 
samodzielnych poszukiwa  ródłowych i krajoznawczych. 
Uczniowie wzi li udział w kategorii fotografia, zajmuj c II miejsce 
(Łukasz Adamczewski) i otrzymuj c wyró nienia (Celina 
Szymanowska i Sandra Bajerska). 

 

 
 

Łukasz Adamczewski – „Legiony w krajobrazie” 
 
Nie mniej wa na jest mi dzyszkolna rywalizacja na niwie 

sportowej. Dziewcz ta zaj ły II miejsce w zawodach siatkarskich 
i III w Turnieju Gier i Zabaw szkół ponadgimnazjalnych rejonu 
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drugiego w Łodzi, natomiast dru yna mieszana zako czyła 
mistrzostwa Łodzi szkół ponadgimnazjalnych w petanque (gra 
w bule) z IV lokat . Najwi kszymi indywidualnymi osi gni ciami 
mo e pochwali  si  Wojciech Lauk, zajmuj cy wielokrotnie 
czołowe miejsca w rywalizacji lekkoatletów. Z kolei szeroki zakres 
wiedzy o sporcie pozwolił Adrianowi Karlikowskiemu na zaj cie 
II miejsca w konkursie mi dzyszkolnym zorganizowanym 
w ZSP nr 18 z okazji Dni Sportu. 

 
ycie szkoły 

W zwi zku z przypadaj cym na 29 maja Dniem Drukarza 
i zgodnie z wieloletni  tradycj , w naszej szkole organizowane s  
obchody tego wi ta. Podczas oficjalnej cz ci tegorocznych 
uroczysto ci odbyło si  otwarcie, w obecno ci przedstawicieli 
Łódzkiego Kuratorium O wiaty, pracowni procesów drukowania. 
Ponadto uczniowie i nauczyciele wspólnie grillowali, słuchali 
muzyki i wzi li udział w rywalizacji sportowej (mecz siatkówki, 
pokonywanie toru przeszkód, skoczki w workach, wy cig z wiedz , 
tj. ksi kami na głowie). Najwi cej emocji przyniosły zawody 
w przeci ganiu liny. 

 

 
 

Zabawa ostatkowa z udziałem uczniów i nauczycieli szkoły 
 
Uczniowie i kadra pedagogiczna szkoły tworz  społeczno  

otwart  równie  na problemy i potrzeby innych osób. wiadczy 
o tym prowadzona od 2006 r. działalno  Szkolnego Koła Polskiego 
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Czerwonego Krzy a. Współpraca z łódzkim PCK skutkowała 
stałym udziałem w akcjach charytatywnych Gor czka złota, 
polegaj cych na zbieraniu rodków na organizacj  kolonii dla dzieci 
z najubo szych rodzin. W rekordowym 2007 r. uczniowie zebrali 
56 kg monet wykonanych z metali kolorowych. Działalno  
dobroczynna polega równie  na zaanga owaniu w prowadzon  
w hipermarketach akcj  gromadzenia produktów spo ywczych dla 
osób najgorzej sytuowanych. 

Od 2006 r. – pod hasłem Młoda krew ratuje ycie  promowana 
jest idea honorowego krwiodawstwa. Dzi ki współpracy 
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi 
uczniowie corocznie oddawali rednio 25 litrów krwi, dzi ki czemu 
zajmowali czołowe miejsca w ród łódzkich szkół. W uznaniu zasług 
dla rezultatów dotychczasowej działalno ci ju  w 2008 r. szkoła 
otrzymała Medal 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. 
Nale y podkre li , e akcja oddawania krwi jest kontynuowana do 
dzi . 

 

 
 

Próba zespołu muzyczno-wokalnego pod kierownictwem Agnieszki 
Szyma skiej 

 
W szkole działa zespół wokalno - instrumentalny prowadzony 

w ramach wolontariatu przez Agnieszk  Szyma sk . Celem zaj  
jest integracja poprzez twórcz  improwizacj  wszystkich 
traktuj cych sztuk  jako pasj . Program zaj  obejmuje nauk  gry 
na instrumentach: gitarze, wiolonczeli, perkusji oraz zaj cia 
wokalne ( piew rozrywkowy i klasyczny). Szczególne osi gni cia 
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to wyst py m.in. na: Mi dzynarodowych Festiwalach Kol d 
i Pastorałek, Mi dzynarodowych Targach Edukacyjnych, imprezach 
charytatywnych Estrada Giewont w Łodzi oraz go cinne wyst py 
kameralne dla ambasadora Armenii w Warszawie i Stowarzyszenia 
Ormian w Polsce. 

W celu rozbudzenia zainteresowania histori  i tera niejszo ci  
łódzkiej Małej ojczyzny, uczniowie zach ceni przez nauczycieli 
j zyka polskiego i wychowania fizycznego uczestnicz  Spacerach 
po Łodzi (m.in. na cmentarz ydowski i ladem łódzkich kobiet) 
oraz w rajdach organizowanych przez PTTK (w tym 
dwudziestopi ciokilometrowych marszach nocnych). Kilkukrotnie 
zwiedzali tak e Muzeum Powstania Warszawskiego.  

 
Przyszło  
Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi ma 

now  wizj  placówki kształc cej w nowoczesnych zawodach 
z bran y poligraficzno - reklamowej. Zawody przez nas oferowane 
zwi zane s  z „nowymi mediami”, a wi c dziedzinami, w których 
nie grozi bezrobocie – wr cz przeciwnie, maj  one pozytywn  
prognoz  rozwoju. Chcemy zapewnia  kształcenie oparte 
o  ciekawe programy nauczania, przy wykorzystaniu 
specjalistycznego wyposa enia i oprogramowania oraz 
zaanga owania kadry pedagogicznej. 

Naszym celem jest te  zapewnienie dro no ci pomi dzy 
zawodami poprzez kursy z zakresu poszczególnych kwalifikacji 
oraz inne sposoby uzupełniania wykształcenia w sposób ustawiczny. 

 
Opracowanie: 
Jolanta Pilarska – nauczyciel Zespołu Szkół Poligraficznych. 
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Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr19 

 im. Karola Wojtyły 
90-542 Łód ,   

ul. Stefana eromskiego 115 
  e-mail: sekretariat@zsp19.lodz.pl 

tel. 42 6377278 

www.zsp19.lodz.pl 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły, to 
najstarsza szkoła zawodowa w Łodzi. Jej pocz tki si gaj  roku 1869. 
Szkoła przez lata kształciła kadry techniczne dla przemysłu 
włókienniczego. Obecnie (od 2011 r.), nawi zuj c do tradycji, placówka 
równie  kształci włókienników, ale oferta kształcenia jest du o bogatsza, 
bardziej urozmaicona i skierowana do młodzie y o ró norodnych 
zainteresowaniach. Propozycja szkoły jest kompatybilna z sytuacj  
gospodarki i rynku pracy. W ró norodnej zawodowo społeczno ci szkoły 
ucz cy si  poznaje zasady funkcjonowania w grupie, rozwija 
zainteresowania i pasje. W wiadomo ci starszych Łodzian szkoła przy 

eromskiego to Włókiennik, ale w wiadomo ci rzeszy młodych 
absolwentów szkoły to ju  Dziewi tnastka. Zadaniem szkoły zawodowej 
jest kształtowanie  zawodowych ale tak e kompetencji społecznych 
niezb dnymi do funkcjonowania w nowoczesnym społecze stwie. 
Szkoła przy eromskiego efektywnie ł czy te zadania. Potwierdza to 
przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego tytuł 
i certyfikat Kreator Kompetencji 
Społecznych i Lider Wzorowego 
Wewn trzszkolnego Systemu 
Orientacji i Poradnictwa 
Zawodowego. Szkoła w roku 2011 
została te  wyró niona 
ogólnopolsk  nagrod  Pozytywista 
Roku, a w rankingu tygodnika 

Perspektywy w roku 2014 otrzymała Srebrn  Tarcz . 
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TROCH  HISTORII 
Szkoła przy ulicy eromskiego 115 od stu czterdziestu pi ciu lat 
kształci rednie kadry techniczne i przez te lata przy wiecał jej 
jeden cel: wysoka jako  edukacji we wszystkich obszarach. Od 
pocz tku istnienia zwi zana była z bran  włókiennicz . Przemysł 
ten rozwijaj cy si  pr nie w okresie powojennym w Łodzi stawiał 
szkole ogromne wymagania. Wła ciciele wielkich zakładów 
kształcili w szkole przy ul. eromskiego swoich synów. 
Absolwentami Szkoły byli min. Stanisław Lorentz (szkoła opiekuje 
si  grobem Gustawa Lorentza) – wła ciciel fabryki w Zgierzu, 
Robert Biederman – wła ciciel fabryki w Łodzi, Juliusz Krusze- 
wła ciciel fabryki w Zgierzu, Maurycy Pozna ski – współwła ciciel 
firmy J.K. Pozna ski, Leon Grohman, Włodzimierz Fuks. Nale y 
te  zwróci  uwag  na du  popularno  szkoły we wszystkich 
latach jej istnienia. Szkoła wielokrotnie zmieniała nazwy zgodnie ze 
zmieniaj cymi si  aktualnymi potrzebami. W 1869 była to Łódzka 
Wy sza Szkoła Rzemie lnicza a nast pnie: w 1899 – Łódzka Szkoła 
R kodzielniczo-Przemysłowa; 1919 - Pa stwowa Szkoła 
Włókiennicza; 1933 – Pa stwowa Szkoła Techniczno-
Przemysłowa; 1951 – Technikum Przemysłu Włókienniczego 
Ministerstwa Przemysłu Lekkiego; 1957 – Technikum 
Włókiennicze Nr 1 w Łodzi; 1963 – Technikum Włókiennicze Nr 1 
im. W. Tiereszkowej; 1964 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 3; 
1976 – Zespół Szkół Włókienniczych Nr 1 w Łodzi; 1993 – Zespół 
Szkół Techniczno-Przemysłowych w Łodzi (nazwa nawi zuj ca do 
tej nadanej w 1933 r.); 2002 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 19 w Łodzi; 2004 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 
im. Karola Wojtyły w Łodzi. 
Historia szkoły zacz ła si  przy pl. Wolno ci 14 (obecnie budynek 
Muzeum Archeologii i Etnografii), a dalej, od roku 1903, toczy si  
przy ul. eromskiego 115. Do wybudowania okazałego kompleksu 
przyczynili si  łódzcy fabrykanci: L. Gayer przeznaczył na ten cel 
90 tys. rubli, a I. Pozna ski 130 tys. rubli. W tej szkole pierwsze 
cztery lata nauki miały charakter ogólny, dopiero trzy nast pne były 
ukierunkowane technicznie i zwi zane z włókiennictwem. Szkoła 
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przygotowywała kadry do studiów na Politechnice Łódzkiej i do 
pracy w zawodach takich jak: tkacz, dziewiarz, szwacz, 
cerowaczka, farbiarz, laborant, wyko czalnik, pracz, prz dzarz, 
włókiennik, chemik, krawiec, kreator odzie y. W latach 1919 –
 1930 szkoła miała rang  jednej z najpowa niejszych szkół 
zawodowych w Polsce. Czas II wojny wiatowej to przerwa 
w działalno ci edukacyjnej szkoły, ale ju  w marcu 1945 r. pierwsi 
uczniowie rozpocz li nauk  w Pa stwowej Szkole Techniczno-
Przemysłowej, do wyboru maj c pi  kierunków: prz dzalniczy, 
tkacki, farbiarsko-wyko czalniczy, dziewiarski, mechaniczny na 
poziomie gimnazjum oraz elektryczny na poziomie liceum. I znów 
placówka stała si  wiod c  w regionie szkoł  zawodow , nazywano 
j  Mał  Politechnik  i wypowiadano si  o niej z du  estym . Rok 
2004 zapisał si  bardzo wa nym wydarzeniem w historii szkoły. 
Patronem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych został Karol Wojtyła. 
Dało to szkole mo liwo  rozszerzenia działa  wychowawczych 
i wł czyło j  (poza udziałem w stowarzyszeniu Najstarszych Szkół 
w Polsce) do sieci szkół Jana Pawła II. Przez cały czas 
funkcjonowania szkoły rekordowa liczba zakładów pracy wspierała 
i wspiera edukacj  zawodow  przy ul. eromskiego 115 
w ró norodny sposób: gwarantuj c najpierw profesjonalne praktyki 
a potem znakomite zatrudnienie.  
 
OFERTA KSZTAŁCENIA 
 

 

 
W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola 
Wojtyły w Łodzi wchodz  nast puj ce szkoły: 
- Technikum nr 19, 
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 19. 
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TECHNIKUM 4-letnie 
Technik informatyk 351203 

Na zawód składaj  si  trzy kwalifikacje:  
E.12. Monta  i eksploatacja komputerów 
osobistych oraz urz dze  peryferyjnych,  
E.13. Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie sieciami oraz 

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 
administrowanie bazami. Egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje 
odbywaj  po zako czeniu kształcenia w kwalifikacji tj.: dla 
kwalifikacji E.12. pod koniec klasy II, dla kwalifikacji E.13. pod 
koniec II półrocza klasy III, dla kwalifikacji E.14. pod koniec II 
półrocza klasy IV. Po potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych 
absolwent uzyskuje dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje 
w zawodzie technik informatyk. 
Zadania zawodowe, do których powinien by  przygotowany 
absolwent szkoły s  nast puj ce: 
1) montowanie oraz eksploatacja komputera i urz dze  
peryferyjnych, 
2) projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, 
administrowanie tymi sieciami, 
3) projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych, 
4) tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie 
tymi stronami i aplikacjami. 
Mo liwo ci podwy szania kwalifikacji dla absolwenta w zawodzie 
technik informatyk: po potwierdzeniu kwalifikacji E.12. Monta  
i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze  peryferyjnych, 
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 
i administrowanie sieciami i E.14. Tworzenie aplikacji 
internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami mo e 
uzyska  dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie technik 
teleinformatyk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji 
E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przył czy 
abonenckich i E.16. Monta  i eksploatacja sieci rozległych.  
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Mo liwo  zatrudnienia: 
Technik informatyk mo e pracowa , jako: administrator baz 
danych, programista, administrator sieci komputerowych, serwisant 
sprz tu komputerowego, grafik komputerowy, pracownik w: 
instytucjach publicznych (urz dy, policja, s d, szpitale), firmach 
prywatnych, w bankach i instytucjach finansowych. 
 
Technik logistyk 333107 

Na zawód składaj  si  trzy kwalifikacje: 
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji w procesach produkcji, 
dystrybucji i magazynowania, 
A.31. Zarz dzanie rodkami technicznymi 

podczas realizacji procesów transportowych, 
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 
w jednostkach organizacyjnych. Egzaminy potwierdzaj ce 
kwalifikacje odbywaj  po zako czeniu kształcenia w kwalifikacji 
tj.: dla kwalifikacji A.30. pod koniec klasy II, dla kwalifikacji A.31. 
pod koniec II półrocza klasy III, dla kwalifikacji A.32. pod koniec II 
półrocza klasy IV. Po potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych 
absolwent uzyskuje dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje 
w zawodzie technik logistyk. 
Zadania zawodowe, do których powinien by  przygotowany 
absolwent szkoły s  nast puj ce: 
1) planowanie i organizowanie prac zwi zanych z procesem 
logistycznym w ła cuchach dostaw, 
2) zarz dzanie zapasami, 
3) organizowanie prac zwi zanych z gospodark  magazynow , 
4) zarz dzanie gospodark  odpadami, 
5) planowanie i organizowanie prac zwi zanych z procesem 
logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. 
Technik logistyk nie ma wspólnych kwalifikacji zawodowych 
z innymi zawodami. 
Mo liwo  zatrudnienia: 
Technik logistyk mo e pracowa  jako koordynator zaopatrzenia 
i zbytu, spedytor, przedstawiciel handlowy, magazynier, jako 
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specjalista do spraw sprzeda y i prognozowania popytu, planowania 
zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarz dzania 
centrum dystrybucyjnym, a tak e, jako administrator taboru 
i organizator transportu w przedsi biorstwach logistycznych, 
handlowych, spedycyjnych. 
 
Technik spedytor 333108 

Na zawód składaj  si  dwie kwalifikacje:  
A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu, 
dystrybucji i magazynowania, 
A.29. Obsługa klientów i kontrahentów.  
Egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje odbywaj  
po zako czeniu kształcenia w kwalifikacji tj.: dla 
kwalifikacji A.28. pod koniec I półrocza klasy III, 

dla kwalifikacji A.29. pod koniec I półrocza klasy IV. Po 
potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych absolwent uzyskuje 
dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie technik spedytor. 
Zadania zawodowe, do których powinien by  przygotowany 
absolwent szkoły s  nast puj ce: 
1) planowanie i organizowanie prac zwi zanych z przewozem 
ładunków, 
2) prowadzenie dokumentacji zwi zanej z realizacj  zada  
transportowo - spedycyjnych, 
3) prowadzenie dokumentacji dotycz cej rozlicze  z klientami 
i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi, 
4) wykonywanie prac zwi zanych z monitorowaniem przebiegu 
procesu transportowego. 
Technik spedytor nie ma wspólnych kwalifikacji zawodowych 
z innymi zawodami. 
Mo liwo  zatrudnienia: 
Spedytor mo e pracowa  w przedsi biorstwach logistycznych, 
spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, 
lotniczych oraz we wszystkich przedsi biorstwach spedytuj cych 
wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatruj cych 
placówki handlowe. 
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Fototechnik 343104 
Na zawód składaj  si  dwie kwalifikacje:  
A.20. Rejestracja i obróbka obrazu, 
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów 
multimedialnych.  
Egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje odbywaj  
po zako czeniu kształcenia w kwalifikacji tj.: dla 

kwalifikacji A.20. pod koniec I półrocza klasy III, dla kwalifikacji 
A.25. pod koniec I półrocza klasy IV. Po potwierdzeniu kwalifikacji 
zawodowych absolwent uzyskuje dyplom potwierdzaj cy 
kwalifikacje w zawodzie fototechnik. 
Zadania zawodowe, do których jest przygotowany absolwent szkoły: 
1) organizowanie planu zdj ciowego, 
2) rejestrowanie, kopiowanie i obróbka obrazu, 
3) wykonywanie prac graficznych przeznaczonych do wydruku, 
4) przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych, 
5) wykonywanie i wdra anie internetowych projektów 
multimedialnych. 
Mo liwo ci podwy szania kwalifikacji: po potwierdzeniu 
kwalifikacji A.20. Rejestracja i obróbka obrazu i A.25. 
Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych, absolwent 
mo e uzyska  dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie 
technik cyfrowych procesów graficznych po potwierdzeniu 
dodatkowo kwalifikacji A.54. Przygotowywanie materiałów 
graficznych do procesu drukowania i A.55. Drukowanie cyfrowe. 
Mo liwo  zatrudnienia:  
Fototechnik mo e pracowa  jako: fotograf, fotolaborant, 
fotoreporter, operator zdj ciowy w studiach fotograficznych, 
agencjach wydawniczych i reklamowych, instytucjach zajmuj cych 
si  cyfryzacj  materiałów analogowych lub mo e prowadzi  własn  
działalno  w zakresie usług fototechnicznych oraz szeroko poj tym 
sektorze e-usług
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Technik weterynarii 324002 
Na zawód składaj  si  trzy kwalifikacje: 
R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji 
zwierz t,  
R.10. Wykonywanie czynno ci pomocniczych 
z zakresu usług weterynaryjnych, 
 R.11. Wykonywanie czynno ci pomocniczych 
z zakresu realizacji zada  inspekcji 

weterynaryjnej.  
Egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje odbywaj  po zako czeniu 
kształcenia w kwalifikacji tj.: dla kwalifikacji R.9. pod koniec klasy 
II, dla kwalifikacji R.10. pod koniec II półrocza klasy III, dla 
kwalifikacji R.11. pod koniec klasy IV. Po potwierdzeniu 
kwalifikacji zawodowych absolwent uzyskuje dyplom 
potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii. 
Zadania zawodowe, do których jest przygotowany absolwent szkoły: 
1) prowadzenie chowu i hodowli zwierz t gospodarskich 
i towarzysz cych oraz wykonywanie zabiegów inseminacji 
wybranych gatunków zwierz t, 
2) wykonywanie czynno ci pomocniczych dotycz cych 
diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierz t, 
3) wykonywanie zabiegów piel gnacyjnych i zootechnicznych 
u zwierz t, 
4) wykonywanie czynno ci pomocniczych z zakresu zapewniania 
bezpiecze stwa, ywno ciowego oraz czynno ci pomocniczych 
w zwalczaniu chorób zaka nych zwierz t, 
5) wykonywanie czynno ci pomocniczych w trakcie prowadzenia 
bada  przedubojowych zwierz t oraz w poubojowym badaniu 
mi sa, 
6) prowadzenie i obsługa ci gnika rolniczego z przyczep  
(przyczepami). 
Mo liwo ci podwy szania kwalifikacji w ramach obszaru rolniczo 
– le nego z ochron  rodowiska. 
Mo liwo  zatrudnienia:  
Technik weterynarii mo e by  zatrudniony w zakładach leczniczych 
dla zwierz t, organach inspekcji weterynaryjnej, mo e równie  
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prowadzi  własn  działalno  w ramach hodowli zwierz t, 
doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych. W ostatnich 
latach pojawiaj  si  nowe miejsca pracy dla technika weterynarii 
w usługach piel gnacyjnych dla zwierz t czy długoterminowej 
rehabilitacji.  
 
Technik włókiennik 311932 

Na zawód składaj  si  trzy kwalifikacje:  
A.4. Wytwarzanie wyrobów włókienniczych, 
A.5. Wyka czanie wyrobów włókienniczych, 
A.41. Organizacja i nadzorowanie procesów 
wytwarzania wyrobów włókienniczych. 
Egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje 

odbywaj  po zako czeniu kształcenia w kwalifikacji tj.: dla 
kwalifikacji A.4. pod koniec I półrocza klasy III, dla kwalifikacji 
A.5. pod koniec I półrocza klasy III, dla kwalifikacji A.41. pod 
koniec I półrocza klasy IV. Po potwierdzeniu kwalifikacji 
zawodowych absolwent uzyskuje dyplom potwierdzaj cy 
kwalifikacje w zawodzie technik włókiennik. 
Zadania zawodowe, do których jest przygotowany absolwent szkoły: 
1) przygotowanie surowców i półproduktów do produkcji wyrobów 
włókienniczych, 
2) opracowanie dokumentacji techniczno - technologicznej 
wytwarzania wyrobów włókienniczych, 
3) wytwarzanie i wyka czanie wyrobów włókienniczych, 
4) organizowanie i nadzorowanie procesów wytwarzania 
i wyka czania wyrobów włókienniczych. 
Technik włókiennik nie ma wspólnych kwalifikacji zawodowych 
z innymi zawodami. 
Mo liwo  zatrudnienia: 
Technik włókiennik mo e by  zatrudniony w firmach 
włókienniczych produkcyjnych i usługowych, w sklepach 
i hurtowniach bran y włókienniczej lub mo e prowadzi  własn  
działalno  gospodarcz . 
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Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931 
Na zawód składaj  si  trzy kwalifikacje:  
A.16. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja 
r kodzielniczych wyrobów włókienniczych,  
A.42. Opracowywanie dokumentacji wytwarzania 
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,  
A.43. Organizacja procesów wytwarzania 
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych. 

Egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje odbywaj  po zako czeniu 
kształcenia w kwalifikacji tj.: dla kwalifikacji A.16. pod koniec 
I półrocza klasy III, dla kwalifikacji A.42. pod koniec klasy III, dla 
kwalifikacji A.43. pod koniec I półrocza klasy IV. Po potwierdzeniu 
kwalifikacji zawodowych absolwent uzyskuje dyplom 
potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie technik włókienniczych 
wyrobów dekoracyjnych. 
Zadania zawodowe, do których jest przygotowany absolwent szkoły: 
1) wykonywanie projektów plastycznych włókienniczych wyrobów 
dekoracyjnych, 
2) sporz dzanie dokumentacji technicznej włókienniczych wyrobów 
dekoracyjnych, 
3) wytwarzanie i wyka czanie włókienniczych wyrobów 
dekoracyjnych, 
4) wykonywanie prac zwi zanych z konserwacj  i renowacj  
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych. 
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych nie ma 
wspólnych kwalifikacji zawodowych z innymi zawodami. 
Mo liwo  zatrudnienia: 
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych mo e 
podejmowa  samodzieln  działalno  gospodarcz  lub prac  
w r kodzielniczych zakładach rzemie lniczych, w pracowniach 
r kodzieła artystycznego, w muzealnych i konserwatorskich 
pracowniach tkanin, w pracowniach artystów plastyków.  
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Technik analityk 311103 
Na zawód składaj  si  dwie kwalifikacje:  
A.59. Przygotowywanie sprz tu, 
odczynników chemicznych i próbek do 
bada  analitycznych,  
A.60. Wykonywanie bada  analitycznych. 
Egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje 

odbywaj  po zako czeniu kształcenia w kwalifikacji tj.: dla 
kwalifikacji A.59. pod koniec klasy II, dla kwalifikacji A.60. pod 
koniec I półrocza klasy IV. Po potwierdzeniu kwalifikacji 
zawodowych absolwent uzyskuje dyplom potwierdzaj cy 
kwalifikacje w zawodzie technik analityk. 
Zadania zawodowe, do których jest przygotowany absolwent szkoły: 
1) przygotowywanie sprz tu laboratoryjnego i odczynników 
chemicznych do bada  analitycznych, 
2) pobieranie i przygotowywanie próbek do bada  analitycznych, 
3) wykonywanie bada  analitycznych surowców, półproduktów, 
produktów i materiałów pomocniczych, 
4) wykonywanie bada  bioanalitycznych i rodowiskowych. 
Po uzyskaniu dyplomu potwierdzaj cego kwalifikacje w zawodzie 
technik analityk mo na podwy szy  kwalifikacje w szkołach 
wy szych, w szczególno ci na kierunkach: analityka medyczna, 
chemia, fizyka techniczna, in ynieria chemiczna i procesowa oraz 
in ynieria materiałowa.  
Mo liwo  zatrudnienia:  
Technik analityk mo e by  zatrudniony w nast puj cych działach 
przemysłu chemicznego: petrochemicznym, sodowym, kwasu 
siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, włókien 
sztucznych, farmaceutycznym, kosmetycznym, rodków 
pomocniczych ( rodki czysto ci, higieniczne, piel gnacji ro lin 
itp.), gumowym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, farb i lakierów.  
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ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – 3-letnia 
Fotograf 343101 

W zawodzie wyodr bniono jedn  kwalifikacj :  
A.20. Rejestracja i obróbka obrazu.  
Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacj  odbywa si  po 
zako czeniu kształcenia w kwalifikacji tj. pod koniec 
II półrocza klasy III. Po potwierdzeniu kwalifikacji 
zawodowych absolwent uzyskuje dyplom 
potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie fotograf. 
Zadania zawodowe, do których jest przygotowany 

absolwent szkoły to: 
1) organizowanie planu zdj ciowego, 
2) rejestrowanie obrazu, 
3) kopiowanie i obróbki obrazu. 
Mo liwo ci podwy szania kwalifikacji dla absolwenta w zawodzie 
fotograf: po potwierdzeniu kwalifikacji A.20. Rejestracja i obróbka 
obrazu mo e on uzyska  dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje 
w zawodzie fototechnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji 
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych oraz 
uzyskaniu wykształcenia redniego. 
Mo liwo ci zatrudnienia: 
Fotograf mo e znale  zatrudnienie w zakładach fotograficznych, 
w redakcjach gazet, w agencjach reklamowych, w domach mody 
itp. Fotograf mo e tak e zało y  własn  działalno  i pracowa  na 
własny rachunek. 
 
INNOWACYJNA DZIAŁALNO  SZKOŁY 
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W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 inicjowane s  liczne 
działania maj ce na celu zwi kszenie efektywno ci kształcenia oraz 
jak najlepsze przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania na 
rynku pracy. Takimi działaniami s  mi dzy innymi projekty 
współfinansowane ze rodków UE, które daj  młodzie y mo liwo  
uczestniczenia w ciekawych zaj ciach, rozwijania umiej tno ci 
zawodowych, a tak e swoich pasji i zainteresowa . rodki 
finansowe pozyskane w ramach projektów przeznaczane s  m.in. na 
doposa anie w rodki dydaktyczne pracowni kształcenia 
zawodowego. 
 
PROJEKTY 
W zdrowym ciele zdrowy duch 

 
Projekt edukacyjny pt. 
W zdrowym ciele 
zdrowy duch, 
zrealizowano 
w  II  semestrze 
roku  szk. 2013/2014.  
 

Przedsi wzi cie było współfinansowane przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
W ramach projektu uczniowie wzi li udział mi dzy innymi: 
w warsztatach zdrowego ywienia Pełnowarto ciowe, 
nieprzetworzone produkty nakarmi  ciało i dusz  (60 uczestników), 
w zaj ciach Nordic Walking – rozpropagowanie nowych dyscyplin 
sportowych (80 uczestników), w 6 wyjazdach do Uniejowa 
(200 uczestników) promuj cych wykorzystanie naturalnych 
zasobów ziemi, w zaj ciach ekologicznych. Zorganizowane były 
tak e Eko-biegi oraz konkursy tematyczne. Na zako czenie 
projektu zorganizowano Eko-Festiwal. Poprzez udział w projekcie 
uczniowie doskonalili swoje kompetencje w zakresie ekologii 
i ochrony rodowiska. 
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Projekt IT Szkoła  
W projekcie IT Szkoła wy sze uczelnie 
oferuj  szkołom ponadgimnazjalnym 
działania merytoryczne, a ich celem jest 
doskonalenie umiej tno ci informatycznych 
młodzie y z my l  o przyszłych 

edukacyjnych i zawodowych karierach uczniów w dziedzinach 
informatycznych i pokrewnych z informatyk . Projekt IT Szkoła jest 
poszerzeniem projektu Informatyka+, (który był równie  
realizowany w szkole). W ramach projektu uczniowie uczestniczyli 
w wykładach, prezentacjach i szkoleniach z zakresu informatyki, na 
przykład: Rzeczywisto  rozszerzona, Komputery od przeszło ci ku 
przyszło ci, Budowy i działania sieci komputerowych, Szyfrowanie 
informacji. Uczniowie szkoły maj  mo liwo  uzyskania 
certyfikatu po uko czeniu on-line wybranego kursu oferowanego na 
platformie projektu http://www.it-szkola.pl. Uczniowie otrzymali 
certyfikaty a szkoła wyró nienia w 2012, 2013, 2014 (w ród szkół 
zawodowych i ogólnokształc cych w Polsce).
Karta szkolna 
Projekt Karta Szkolna, w którym szkoła bierze udział realizowany 
jest przez Bank Zachodni WBK S.A. (Bank). Podstawowym celem 
projektu jest podniesienie bezpiecze stwa w placówkach 
edukacyjnych poprzez uniemo liwienie wst pu na ich teren osobom 
nieuprawnionym. Cel ten realizowany jest poprzez instalowanie 
w szkołach systemu kontroli dost pu obsługiwanego przez 
zbli eniowe karty prepaid. Realizator projektu zapewnia wsparcie 
w postaci zaj  edukacyjnych dla uczniów z zakresu tematyki 
ekonomicznej, prowadzonych przez pracowników banku. 
Uczniowie poprzez udział w zaj ciach doskonalili kompetencje 
z zakresu wiedzy o finansach. 
Microsoft IT Academy Program 
Szkoła przyst piła do projektu Microsoft IT Academy Advanced 
w 2011. Uczestnictwo w projekcie zapewnia takie korzy ci jak: 
 prowadzenie zaj  w oparciu o przygotowane na wiatowym 

poziomie programy szkoleniowe bazuj ce na technologiach 
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Microsoft, przygotowuj ce do egzaminów certyfikuj cych, 
prowadzone przez certyfikowanych trenerów Microsoft, 

 po zaliczeniu przedmiotu, który jest prowadzony w ramach 
programu IT Academy, uczestnicy otrzymuj  certyfikat 
uko czenia kursu od firmy Microsoft, 

 mo liwo  dost pu (równie  w domu) do 51 kursów 
e-learningowych technologii Microsoft (dzi ki temu, i  nasza 
uczelnia jest członkiem IT Academy w wersji Advanced), 

 egzaminy Microsoft Certified Professional (MCP) – uczniowie 
i pracownicy mog  zdawa  egzaminy certyfikuj ce za specjaln  
cen  – $40 (tylko w o rodkach Prometric),

 mo liwo  dost pu i legalnego otrzymania (do domu) wi kszo ci 
oprogramowania firmy Microsoft (praktycznie ka dego poza MS 
Office) w ramach programu MSDN AA (powi zanego z IT 
Academy).

Udział w projekcie pozwala na podnoszenie kompetycji 
zawodowych uczniów kształc cych si  w zawodzie technik 
informatyk i innych, którzy s  pasjonatami informatyki. 
Lokalna Akademia CISCO 
W 2010 r. szkoła uzyskała status Lokalnej Akademii CISCO, tym 
samym uzyskała mo liwo  prowadzenia kursów i egzaminów 
w zakresie Cisco Essentials.  Kurs Cisco IT Essentials adresowany 
jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Po uko czeniu kursu, 
obejmuj cego 70 godzin lekcyjnych, uczniowie zdobywaj  wiedz  
i kompetencje w zakresie: budowy i zasad funkcjonowania 
komputera, instalacji i obsługi systemu operacyjnego, 
rozwi zywania problemów za pomoc  narz dzi systemowych, 
poł czenia komputera z sieci  i Internetem, umiej tno ci wymiany 
zasobów w rodowisku sieciowym. 
Po zdanym egzaminie, ucze  uzyskuje si  certyfikat Cisco IT 
Essentials. Posiadanie takiego certyfikatu jest dodatkowym atutem 
dla technika informatyka w poszukiwaniu pracy. 
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O rodek Edukacji Kreatywnej 
To projekt skierowany do uczniów szkoły, którego celem jest 
ułatwi  młodzie y wej cie na rynek pracy. W ramach projektu 
przeprowadzono zaj cia, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze. 
Uczniowie doskonalili swoje kompetencje, mieli mo liwo  
rozwijania pasji i zainteresowa . Grupa informatyków, na 
podstawie wykonanych dziesi tek fotografii i pomiarów, 
opracowała internetowy przewodnik po szkole. Uczniowie 
uczestniczyli mi dzy innymi: w zaj ciach z zakresu obsługi 
turystycznej podczas pobytu w miejscowo ci Anzio we Włoszech, 
w obozie dziennikarsko - sportowym w Mielnie - Unie ciu. 
Te  przykłady pokazuj  jak wiele mo liwo ci stworzono dla 
uczniów w ramach realizacji projektu.  
 

Szkoła rozwoju i kompetencji 
 
Projekt realizowany od sierpnia 
2011 do ko ca czerwca 2013 
roku. Wzi ło w nim udział 200 

uczniów ZSP nr 19. W ramach projektu przeprowadzono zaj cia 
z zakresu ICT, blok szkole  zawodowych, zaj cia z j zyka obcego, 
praktyki zawodowe. Udział młodzie y w projekcie przyczynił do 
doskonalenia umiej tno ci i kwalifikacji zawodowych oraz wzrostu 
kompetencji kluczowych.  
 

Podniesienie jako ci kształcenia 
Główne cele realizowanego od 01.08.2012 do 31.07.2013 projektu, 
to:  

 wyrównywanie szans edukacyjnych, 
 rozwijanie umiej tno ci kluczowych i zawodowych, 
 rozwijanie zainteresowa  uczniów (w szczególno ci zwi zanych 

z nowymi technologiami oraz przemysłem włókienniczym 
i odzie owym). 

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w pozalekcyjnych 
zaj ciach wyrównawczych z j zyka obcego, j zyka polskiego, 
matematyki, fizyki, chemii. Ponadto odbyły si  mi dzy innymi: 
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wykłady, zaj cia i warsztaty dla uczniów wykazuj cych szczególne 
uzdolnienia, wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy, dla 
uczniów kształc cych si  w zawodzie Technik włókiennik 
zrealizowano cykl zaj  według opracowanego programu 
nauczania. Uczniowie odbyli wycieczki zawodoznawcze do firm 
i instytucji włókienniczych: Drukarnia Lasertext, Instytut 
Biopolimerów i Włókien Chemicznych, drukarnia Bowi-Styl, 
Dziewiarnia Marczak, Polexim GMbH sp. z o.o., Fabryka Nici 
Ariadna S.A., Farbiarnia Bli ski sp. j., Politechnika Łódzka 
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. 
Młodzie  uczestniczyła tak e w warsztatach z zakresu 
nowoczesnych technologii włókienniczych. 
 
WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI 
Współpraca szkoły zawodowej z przedsi biorcami jest ródłem 
korzy ci dla uczniów, szkoły i pracodawców. Szczególnie wa na 
jest ta współpraca ze wzgl du na proces kształcenia zawodowego. 
Uczniowie poznaj  rzeczywiste warunki pracy, nabywaj  
umiej tno ci zawodowe bezpo rednio na stanowiskach pracy, 
poznaj  te  oczekiwania stawiane pracownikom przez 
pracodawców. Uczniowie odbywaj  praktyki zawodowe zgodnie 
z podstaw  programow  kształcenia w zawodach. Na uwag  
zasługuje współpraca szkoły z instytucjami i przedsi biorcami 
wspieraj cymi kształcenie włókienników. Szkoła jest obj ta 
patronatem Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa 
Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Szkoła i Wydział ci le 
współpracuj  w zakresie: przybli ania uczniom pracy 
w nowoczesnych laboratoriach wydziałowych i korzystania z nich, 
kontaktów naukowych uczniów i studentów – zapoznawanie 
uczniów z tematyk  oraz formami studiów, uczestnictwa naszych 
uczniów w ciekawych wykładach i zaj ciach na uczelni oraz 
w pracach studenckich kół zainteresowa . Szkoła ci le 
współpracuje tak e ze Stowarzyszeniem Włókienników Polskich. 
Firmy wspieraj ce kształcenie włókienników: Fabryka Nici Ariadna 
S.A., Zakład Włókienniczy Bili ski, PPH Polexim GmbH oprócz 
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współpracy przy organizacji praktyk zawodowych sprawuj  
patronat nad klasami w zawodzie technik włókiennik, funduj  
stypendia dla wyró niaj cych si  uczniów, zapewniaj  miejsca 
pracy dla absolwentów. ZSP nr 19 współpracuje tak e z firmami: 
PPHU Janis, Magnetix-Gorszwa Sp.j., Dziewiarnia Marczak-
Krzysztof Marczak, w których organizowane s  zawodowe zaj cia 
edukacyjne, praktyki zawodowe. Współpraca z firmami: PKP 
Cargo, Łód  Herkules (patronat nad klasami technik informatyk), 
Components Slot – Komputery M. Głazowski, Polski Zwi zek 
Kynologiczny, Miejski Ogród Zoologiczny dotyczy realizacji 
zawodowych zaj  edukacyjnych oraz praktyk zawodowych. 
Podstaw  współdziałania s  zawarte umowy o współpracy. Patronat 
nad szkoł  sprawuje Bank Zachodni WBK. Udziela on wsparcia 
merytorycznego (prowadzenie zaj  z przedsi biorczo ci) 
i finansowego. W ramach współpracy z Planetarium 
i Obserwatorium Astronomicznym realizowane s  zaj cia 
edukacyjne kształcenia ogólnego. 

 
WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM 
Szkoł  w działaniach statutowych wspieraj : Łódzki Urz d 
Wojewódzki, słu by porz dkowe – Policja (wszystkie szczeble), 
Stra  Miejska, Stra  Po arna, Wojewódzki Fundusz Ochrony 

rodowiska i Gospodarki Wodnej, Urz dy Pracy i Miejski O rodek 
Pomocy Społecznej, instytucje wspieraj ce proces edukacyjny: 
ŁCDNiKP, WODN, SYNTEA, INBIT, DGA, AP Edukacja, Domy 
Kultury (Pałac Młodzie y, Centrum Kultury Młodych, Widzewski 
Dom Kultury, Bałucki Dom Kultury Lutnia), uczelnie wy sze 
(Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, AHE, Akademia Sztuk 
Pi knych, Pa stwowa Wy sza Szkoła Teatralna i Filmowa, Wy sza 
Szkoła Informatyki, Wy sza Szkoła Logistyczna, Warszawska 
Wy sza Szkoła Informatyki), organizacje pozarz dowe – 
Stowarzyszenie Najstarszych Szkół w Polsce, Stowarzyszenie 
Włókienników Polskich, Zwi zek Kynologiczny, Caritas, Bank 

ywno ci, Akademia Dziecka, ZHP, PCK, Centrum Dialogu 
Polsko-Ukrai skiego, Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie 
Krzewienia Kultury Finansowej, Fundacja Młodzie owej 
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Przedsi biorczo ci, Polska Fundacja Dzieci i Młodzie y, Centrum 
Dialogu M. Edelmana, Stowarzyszenie Rodzina Katy ska, 
Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzie y, Miejski O rodek Sportu. 
 

 

Współpraca z Teatrem Muzycznym w Łodzi 
Wspólnie realizowane s  projekty min. Dotknij Teatru 
organizowany w czasie Mi dzynarodowego Dnia Teatru w Łodzi. 
Wzajemnie wsparcie przy organizacji ró nych imprez statutowych 
obu instytucji (jubileusz szkoły lub otwarcie teatru po remoncie) to 
stałe niepisane w umowie zadania. Teatr wspiera merytorycznie 
zaj cia z choreografii i konsultuje spektakle Teatru Pigwa 
działaj cego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola 
Wojtyły w Łodzi.  
Współpraca z Naczeln  Organizacj  Techniczn   
W ramach podpisanej umowy patronackiej uczniowie i nauczyciele 
maj  dost p do najnowszych osi gni  nauki i techniki. Pod 
patronatem RŁ SNT NOT organizowane s  kolejne edycje Pikniku 
Technicznego i Forum Młodych Techników (imprezy o zasi gu 
wojewódzkim organizowane przez ZSP 19). W czasie Festiwalu 
Nauki i Techniki młodzie  przedstawia referaty z zakresu 
astrofotografii. 
 
KOŁA ZAINTERESOWA  
Posiadanie pasji i zainteresowa  to istotna cz  rozwoju 
intelektualnego ka dego człowieka. Dlatego w szkole działaj  ró ne 
koła tematyczne, w których uczniowie mog  rozwija  swoje talenty 
i zainteresowania. Oferta jest zró nicowana tak, by ka dy z uczniów 
mógł znale  co  dla siebie. W szkole funkcjonuj  mi dzy innymi:  
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Szkolny Teatr „PIGWA” 
Teatr powstał osiem lat temu, w zespole 
działa 20 uczniów. Teatr tworzy autorskie 
spektakle i happeningi, które s  doceniane na 
festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich. 
Przedstawienia zorganizowane przez zespół 
to: By  dziełem sztuki, Zegarmistrz, Ogon 
Jaszczurki, Po drugiej stronie Ach, ta 

szkoła!. Ostatnia premiera prezentowana w czasie jubileuszu szkoły 
okazała si  sukcesem, o czym wiadczyły recenzje widzów po 
spektaklu i wpisy do ksi gi pami tkowej. Teatr zdobył wyró nienia 
aktorskie na Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatrów 
Młodzie owych w roku 2011 i 2013 i otrzymał nagrod  specjaln  
w 2014 za autorski scenariusz. W roku 2013 zespół otrzymał 
wyró nienie i pierwsz  nagrod  na Wojewódzkim Festiwalu Form 
Chrze cija skich. Spektakle i happeningi prezentowane s  
w przedszkolach, domach spokojnej staro ci i w bibliotekach, na 
spotkaniach z seniorami. W 2013 roku Krystyna Piaseczna 
stworzyła reporta  w TVP o teatrze i jego spektaklu Ogon 
Jaszczurki, doceniaj c zaanga owanie ucz cych si  i wkład pracy 
artystycznej nauczycielki. 
 

Stra nicy Tradycji 
Formacja powołana została w szkole w roku 
2012, od tego czasu znana jest w całym 
mie cie. Stroje Stra ników Tradycji to szare 
peleryny z czerwonymi lampasami. 
Stra nicy Tradycji reprezentuj  szkoł  
podczas uroczysto ci patriotycznych 

i religijnych na terenie Łodzi, Polski i poza jej granicami. Formacja 
przygotowuje mi dzy innymi kotyliony biało-czerwone, które 
rozdaje mieszka com Łodzi podczas uroczysto ci. Bierze udział 
w projekcje Ogie  niepodległo ci, w debatach oxfordzkich, 
spotkaniach w Polsce i na Ukrainie. Współpracuje z Centrum 
Dialogu Polsko-Ukrai skiego, ze Stowarzyszeniem Rodzina 
Katy ska, ze wiatowym Zwi zkiem ołnierzy AK, z ZHP. 
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Szkolne Koło PCK 
Szkolne koło PCK rokrocznie bierze udział 
w nast puj cych przedsi wzi ciach: Gor czka 
złota, Ogólnopolska Olimpiada Promocji 
Zdrowego Stylu ycia PCK, Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 
PCK, wi to Honorowego Dawcy Krwi, Dzie  
Misia Pluszowego (zbiórka pluszaków b d cych 

prezentem dla dzieci z rodzin potrzebuj cych wsparcia 
finansowego). Koło bierze udział w programie edukacyjno-
badawczym M dre ywienie, zdrowe pokolenie organizowanym 
przez Polskie Towarzystwo Dietetyki. 
 

Szkolne Koło Caritas  
Koło systematycznie kontaktuje si  
z Łódzkim Caritas i Caritas Polska. 
Przygotowuje młodzie  do Olimpiad 
Wiedzy Katolickiej, bierze udział 
w akcjach min. Wigilijne dzieło pomocy 
dzieciom, w Dniu Papieskim, współpracuje 

z fundacj  Dzieło Nowego Tysi clecia, organizuje zbiórki funduszy 
na stypendia dla ubogiej młodzie y, na studnie w Sudanie i Kenii, 
prowadzi akcje wi ty Mikołaj, zbiera ywno  dla potrzebuj cych. 
Bierze aktywny udział w Zjazdach Szkół im. Jana Pawła II. 
 

Szkolny Klub Europejski „FUTURE” 
Jednym z wa niejszych działa  Klubu jest 
przygotowanie i udział uczniów 
w kolejnych edycjach projektu 
Młodzie owy Parlament Europejski, 
organizowanego przez Biuro Poselskie 
Jacka Saryusz-Wolskiego i ŁCDNiKP, 

który polegał na przygotowaniach i czynnym udziale w symulacji 
obrad Parlamentu Europejskiego. Klub jest inicjatorem 
i organizatorem konkursu dla gimnazjalistów Europejska Wiosna 
w ZSP nr 19, którego głównym celem jest rozwijanie zainteresowa  
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i wiedzy uczniów na temat kultury i historii krajów europejskich 
oraz promowanie postaw proeuropejskich. Inicjatywa odbywa si  
pod honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora O wiaty, 
Wojewody Łódzkiego i Posła do Parlamentu Europejskiego Jacka 
Saryusz-Wolskiego.  
 

Szkolne Koło Wolontariatu 
Szkolny Klub Wolontariatu podejmuje 
działania maj ce na celu przeciwdziałanie 
przemocy, agresji oraz uzale nieniom, np. 
realizuje program profilaktyczny Przeciw 
dopalaczom. Członkowie Klubu stale 
współpracuj  ze Stowarzyszeniem Słysz  

Serce, Studiem Integracji, z Akademi  Dziecka i nios  pomoc w ich 
działalno ci. Młodzie  dora nie pomaga osobom starszym, 
samotnym, chorym i potrzebuj cym, wł cza si  w akcje 
charytatywne organizowane na terenie Łodzi (np.: zbiórka 
ywno ci, akcje krwiodawstwa). Z pozyskanych funduszy, np.: ze 

sprzeda y własnor cznie upieczonego ciasta czy zrobionych kartek 
wi tecznych, uczniowie przygotowuj  paczki mikołajowe dla 

dzieci z Ukrainy. Szkolny Klub Wolontariatu liczy ponad 100 
uczniów i za swoj  działalno  został uhonorowany przez 
Prezydenta Miasta Łodzi specjalnym dyplomem.
 

Uczniowski Klub Sportowy Włókiennik  
Niedawno powołany klub ma dwie sekcje 
sportowe – boks oraz lekkoatletyka. 
Baza treningowa jak i siedziba klubu 
mie ci si  w szkole. ZSP 19 jest jedyn  
szkoł  w regionie posiadaj ca 
profesjonalny ring bokserski. Zaj cia 

sportowe prowadzone s  przez wykwalifikowan  kadr  
szkoleniow , co najmniej cztery razy w tygodniu w godzinach 
pozalekcyjnych.  
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Klub Anglisty 
Uczniowie skupieni w Klubie zainteresowani s  nie 
tylko j zykiem angielskim, ale tak e kultur , 
histori  i literatur  krajów anglosaskich. Spotkania 
koła rozbudzaj  zainteresowania prac  naukow  
i badawcz , twórcz , samokształceniow  
i popularyzatorsk , umo liwiaj  wymian  
do wiadcze , integruj  rodowisko szkoły, Koło 
pod kierunkiem nauczycieli j zyka angielskiego jest 

inicjatorem i realizatorem corocznych Festiwali Piosenki 
Angloj zycznej. 
 

Koło Artystyczne 
Zaj cia koła maj  charakter plastyczno-
techniczny. Uczniowie rozwijaj  swoje 
artystyczne uzdolnienia, ucz  si  
indywidualnych form wyrazu, kształtuj  
umiej tno ci posługiwania si  
podstawowymi rodkami wyrazu 

plastycznego. Kształtuj  nawyki współpracy w zespole, postawy 
akceptuj ce własn  prac  i poczucie odpowiedzialno ci za 
wykonanie zadania. Koło jest inicjatorem wielu konkursów 
szkolnych i wystaw. 
 

Szkolny O rodek Kariery 
Uczniowie maj  mo liwo  rozpoznania 
swoich mo liwo ci, predyspozycji. 
Zach cani s  do aktywno ci, radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych i stresowych, ucz  
si  jak poszukiwa  zatrudnienia i jak 
funkcjonowa  na rynku pracy. Zaj cia 

z ucz cymi si  w Szkolnym O rodku Kariery przybieraj  ró ne 
formy: wykładów, prelekcji, treningów, szkole , kursów 
umiej tno ci i warsztatów grupowych, porad indywidualnych 
i samodzielnej pracy pod opiek  szkolnego doradcy zawodowego. 
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Koło Plastyczne  

Uczniowie na zaj ciach maj  mo liwo  
poznania i wypróbowania wielu technik 
plastycznych, doskonal  swój warsztat 
w zakresie umiej tno ci stosowania 
ró norodnych materiałów i narz dzi 
plastycznych. Poznaj  najwa niejsze 

zagadnienia z dziedziny twórczo ci artystycznej, analizuj  dzieła 
sztuki, co pozwala dostrzec ich walory estetyczne i ekspresyjne, 
stymuluj c wyobra ni  i inwencj  twórcz  uczniów.  
 

Koło Fotograficzne 

Uczniowie organizuj  spotkania plenerowe 
i studyjne, aktywnie uczestnicz  w yciu 
szkoły, tworz  bie c  dokumentacj  
fotograficzn  na potrzeby strony internetowej 
i kroniki szkolnej. Pod kierunkiem nauczyciela 

uruchomili te  swoj  facebookow  stron  po wi con  szkolnej 
fotografii. W ramach działalno ci Koła s  równie  prowadzone 
warsztaty dla pocz tkuj cych i poznaj cych techniki fotograficzne. 
Do uczniów klas fototechnicznych, adresowane s  ju  
specjalistyczne warsztaty tematyczne. Uczniowie korzystaj  ze 
szkolnej pracowni, organizuj c sesje fotograficzne.  
 

Szkoła współpracuje ze szkołami w Rosji i na Ukrainie 

Wymiana młodzie y przynosi korzy ci 
dla jej uczestników, którzy doskonal  
umiej tno ci posługiwania si  j zykiem 
rosyjskim, ukrai skim, angielskim 
i niemieckim, poznaj  obyczaje, tradycj  
i kultur  odwiedzanych krajów, a poprzez 

udział w zaj ciach szkolnych maj  okazj  pozna  i porówna  
odmienne systemy szkolnictwa. Szkoła podpisała trzy lata temu 
umowy o współpracy ze szkoł  w Łucku (Ukraina), Zelenodolsku 
i Kazaniu (Rosja). 
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SUKCESY SZKOŁY I UCZNIÓW (WYBRANE PRZYKŁADY) 
 Tytuł i Certyfikat – Kreator Kompetencji Społecznych 

przyznawany przez ŁCDNiKP (2013), 
 Tytuł i Certyfikat – Lider Wzorowego Wewn trzszkolnego 
Systemu Orientacji i Poradnictwa Zawodowego przyznawany 
przez ŁCDNiKP (2013), 

 Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego uzyskali 
uczniowie – Iwo Zeydler, Mateusz Tume, 

 Stypendia Prezesa Rady Ministrów uzyskali uczniowie: Michała 
Rami czek, Izabela Luc, Iwo Zeydler, Sandra Lesiakowska, 

 Ogólnopolska Nagroda Wychowawca Roku dla Dominiki 
Walickiej, 

 Tytuł dla szkoły Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła w konkursie 
Nowej Ery szkół ponadgimnazjalnych w Konkursowych 
Prezentacjach Kol d i Pastorałek, 

 III m-ce w X Mistrzostwach Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu (BJJ) 
– Kamil Szczepaniak, 

 I m-ce w zawodach ogólnopolskich SHIDO-LIGA w MMA – 
Kinga Jendrasik (3Twe) w Brzezinach (2014), 

 Piotr Walawski został Mistrzem Polski Amatorskiej Ligi 
Mieszanych Stylów Walk ALMMA (2014), 

 uczennica klasy 1 TF Patrycja Kucharska jest członkiem 
Młodzie owej Rady Miejskiej w Łodzi (2014), 

 II miejsce i III miejsce w konkursie ŁÓD  BUDUJE – Jak 
zmienia si  Twoje Miasto! w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych, 

 I miejsce w konkursie zorganizowanym przez ŁCDNiKP 
Ja Przedsi biorca – Karolina J drzejczak, Michała Rami czka 
i Aleksandra Szmytke, 

 I miejsce w konkursie Sztuka i Dokumentacja zorganizowanym 
przez Poleski O rodek Sztuki w Łodzi. 

 
Opracowanie: 
Teresa Ł cka – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19, 
Maria Michalak – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP, opiekun 
szkoły. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 

w Łodzi 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

ul. Warecka 41 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S  ludzie i s  prace ludzkie 

Tak silne i tak pot ne, 

e mier  przezwyci aj , 

e yj  i obcuj  mi dzy nami" 

Józef Piłsudski 
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HISTORIA SZKOŁY 
Geneza szkoły si ga roku 1920, kiedy to budynek przy ulicy 
Kili skiego 109 przeznaczony był dla celów szkolnych. Istniały tu 
ró ne szkoły. Najpierw mie ciła si  rednia Szkoła Handlowa. 
W roku 1951 została utworzona Zasadnicza Szkoła Elektryczna 
z nast puj cymi specjalno ciami:  

o elektromonter urz dze  przemysłowych,  
o monter transformatorów,  
o monter aparatury elektrycznej niskiego napi cia,  
o lusarz zabezpiecze  urz dze  kolejowych.  

Szkoła posiadała własne warsztaty przy ul. Mochnackiego 11/13 
oraz internat dla zamiejscowej młodzie y przy ul. Pabianickiej 65.  
Warsztaty obejmowały dwa działy:  
mechaniczny, o oddziałach:  

- obróbki r cznej,  
- obróbki mechanicznej,  
- obróbki plastycznej,  

elektryczny, o oddziałach:  
- nawijalnia,  
- monta  maszyn elektrycznych. 

Poniewa  lokal przy ul. Mochnackiego był zbyt mały, 
a pomieszczenia nieprzystosowane do organizowania zaj  
praktycznych, dla potrzeb szkoły przeznaczono dodatkowo dwa 
budynki o ł cznej powierzchni 2200 m² przy ul. Zak tnej 34. Szkoła 
mie ciła si  w trzech odległych od siebie budynkach, których stan 
nie odpowiadał warunkom nowoczesnej szkoły. Przyst piono wi c 
do budowy nowych obiektów przy obecnej ul. Wareckiej 41.  
W 1966 roku rozpocz ła si  nauka w nowej szkole. 1 wrze nia 1969 
roku, w wyniku przył czenia Zasadniczej Szkoły Metalowej Nr 4, 
utworzono Zasadnicz  Szkoł  Metalowo-Elektryczn , która 
1 stycznia 1970 roku otrzymała imi  Tadeusza Gł bskiego.  
Z dniem 1 wrze nia 1978 roku Zasadnicza Szkoła Metalowo-
Elektryczna im. T. Gł bskiego została przekształcona w Zespół 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. T. Gł bskiego, do którego 
wł czono Zespół Szkół Zawodowych FTiAT „ELTA”, mieszcz cy 
si  dotychczas na terenie zakładu FTiAT „ELTA” przy 
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ul. Aleksandrowskiej 69. 
W skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych wchodziły 
nast puj ce szkoły:  

o Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna,  
o Zasadnicza Szkoła Zawodowa FTiAT „ELTA”,  
o Technikum na podbudowie ZSZ dla Dorosłych po ZSZ FTiAT 

„ELTA”,  
o Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych FTiAT „ELTA”.  

1 wrze nia 1983 r. dyrektorem Zespołu Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych został mgr in . Jerzy Błaszczyk, dotychczasowy 
kierownik warsztatów szkolnych.  
W latach 1990-1992 nast piła stopniowa likwidacja szkół 
przyzakładowych FTiAT „ELTA”. 
W 1991 r. utworzone zostały dwa nowe typy szkół:  

o Liceum Zawodowe – kształc ce w zawodach bran y 
elektrycznej i mechanicznej,  

o Technikum po Zasadniczej Szkole Zawodowej dla młodzie y 
– kształc ce w zawodach: technik elektryk i technik mechanik.  

Pó niej utworzona została równie  szkoła dla dorosłych:  
o Policealne Studium Zawodowe – kształc ce w zawodach: 

technik elektryk i technik mechanik.  
W roku 1999 w miejsce wygaszanego Liceum Zawodowego 
powstało: 

o Liceum Techniczne – profile: mechaniczny i elektryczno-
energetyczny. 

W latach 1991-2001 do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
przył czono kilka placówek o wiatowych:  
1991-1992 – warsztaty szkolne z ul. Kopci skiego 29 w Łodzi,  
1992 – Zespół Szkół Zawodowych „FONICA” z Konstantynowa,  
2000 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Łodzi, ul. Kili skiego 109,  
2001 – Zespół Szkół Zawodowych ZDZ w Łodzi, 
ul. Wróblewskiego 17.  
W 1998 r. na wniosek społeczno ci szkolnej Zespołowi Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych nadano imi  Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Jednocze nie szkoła otrzymała nowy sztandar. 
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Od 1 wrze nia 2002 r. szkoła nosi nazw :  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20  
imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego 

W szkole znajduje si  Izba Pami ci po wi cona Marszałkowi, a nasi 
uczniowie w strojach legionistów u wietniaj  wa ne imprezy 
organizowane przez władze na terenie Łodzi.  
W roku 2009 dyrektorem szkoły został mgr in . Zdzisław Jurewicz, 
a po jego nagłej mierci, od wrze nia 2014 roku obowi zki 
dyrektora pełni mgr Dorota Stefaniak. Jest ona kontynuatork  
koncepcji rozwoju szkoły stworzonej i realizowanej przez 
poprzedniego dyrektora, której fundamentaln  podstaw  jest 
współpraca z szeroko poj tymi rodowiskami bran owymi, 
umo liwiaj ca młodzie y dost p do najnowszych osi gni  
technicznych i zdobycie kwalifikacji zapewniaj cych atrakcyjno  
na rynku pracy. 
W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 obecnie 
wchodz :  

o Technikum nr 20 (4-letnie na podbudowie gimnazjum), 
o Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 20 (3-letnia na podbudowie 

gimnazjum), 
o Technikum Uzupełniaj ce dla Dorosłych (3-letnie wieczorowe 

na podbudowie szkoły zasadniczej) – ostatni rok 
funkcjonowania w placówce. 

 
Absolwentów szkół gimnazjalnych kształcimy obecnie 
w zawodach: 

- Technik informatyk – obejmuj cy obsług  systemów 
operacyjnych i sieci komputerowych, budow  i obsług  
nowoczesnych urz dze  techniki komputerowej, posługiwanie 
si  oprogramowaniem u ytkowym, zarz dzanie systemami 
baz danych, programowanie w wybranych j zykach, 
projektowanie i tworzenie własnych programów 
komputerowych, stosowanie oprogramowania graficznego 
oraz posługiwanie si  ró nymi technikami multimedialnymi, 

- Technik mechatronik – obejmuj cy kwalifikacje z zakresu 
elektrotechniki, elektroniki, mechaniki oraz informatyki 
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umo liwiaj ce eksploatacj , napraw  i programowanie 
urz dze  i systemów mechatronicznych, obsług  
i konserwacj  zautomatyzowanych linii produkcyjnych, 
programowanie i obsług  obrabiarek sterowanych 
numerycznie CNC, 

- Technik mechanik  – obejmuj cy projektowanie, 
wykonywanie i monta  elementów mechanicznych maszyn 
i urz dze , posługiwanie si  programami do sporz dzania 
rysunków mechanicznych CAD/CAM, napraw  i eksploatacj  
maszyn i urz dze  mechanicznych, programowanie i obsług  
obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, spawalnictwo, 

- Technik elektryk  – obejmuj cy projektowanie oraz 
wykonywanie układów i instalacji elektrycznych, 
instalowanie, obsług  oraz napraw  urz dze  i maszyn 
elektrycznych, programowanie sterowników PLC, dobieranie 
oraz instalowanie zabezpiecze  przed skutkami zwar , 
przeci e  i przepi  oraz rodków ochrony przed pora eniem 
pr dem elektrycznym, wykonywanie bada  eksploatacyjnych 
instalacji i urz dze  elektrycznych, 

- Technik urz dze  systemów i energetyki odnawialnej – 
obejmuj cy organizowanie i wykonywanie monta u systemów 
energetyki odnawialnej, konserwowanie i naprawianie tych 
systemów, kontrolowanie pracy systemów energetyki 
odnawialnej i sporz dzania kosztorysów oraz ofert umów 
dotycz cych urz dze  systemów energetyki odnawialnej, 

- Monter mechatronik – obejmuj cy obsług , monta , 
konserwacj  oraz napraw  urz dze  i systemów 
mechatronicznych w przemy le i sprz cie AGD, 

- Monter elektronik – obejmuj cy monta  i proste naprawy 
urz dze  elektronicznych, projektowanie i wykonywanie 
obwodów drukowanych, instalowanie i konserwacj  urz dze  
elektronicznych, sieci teleinformatycznych, instalacji 
steruj cych, alarmowych i kontroli dost pu, 

- Elektromechanik – obejmuj cy monta  mechaniczny 
i elektryczny, instalowanie, przegl dy, konserwacj , napraw  
i remonty maszyn elektrycznych oraz urz dze  elektrycznych 
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(w tym równie  sprz tu AGD), jak równie  wykonywanie, 
konserwacj  i napraw  instalacji elektrycznych. 

 
Jednym z najistotniejszych atutów szkoły jest baza dydaktyczna.  
 

 
 
Posiadamy najwi ksze w regionie warsztaty szkolne, które 
w sposób elastyczny mo na przystosowywa  do kształcenia w wielu 
zawodach technicznych, równie  w zupełnie nowych. Szkoła jest 
O rodkiem Egzaminacyjnym upowa nionym do przeprowadzania 
egzaminów potwierdzaj cych kwalifikacje zawodowe oraz 
egzaminów w kwalifikacjach dla 9 zawodów bran y elektrycznej, 
mechanicznej (w sumie 13 kwalifikacji) oraz do przeprowadzania 
egzaminów pa stwowych w zakresie spawania ró nymi metodami. 
Szkoła wraz z warsztatami wiadczy usługi edukacyjne dla innych 
instytucji, takich jak Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Nowoczesnych Technologii w Łodzi, Wojewódzki Uniwersytet 
Robotniczy. Organizuje kursy i szkolenia zawodowe wykorzystuj c 
istniej c  baz  dydaktyczn .  
We wszystkich pozostałych pracowniach zainstalowane s  
projektory multimedialne i komputery podł czone do Internetu. 
Umo liwia to nauczycielom prezentacj  najnowszych rozwi za  
technicznych, korzystanie z programów projektowych „on-line” 
oraz z katalogów producentów i dystrybutorów przy realizacji 
projektów uczniowskich z ró nych dziedzin.  
 



DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH ZAWODOWYCH.  
WYDANIE SPECJALNE 

_________________________________________________________________ 
 

238

Nauczyciele biegle posługuj  si  technik  komputerow  
i wykorzystuj  to podczas lekcji oraz zaj  dodatkowych. Stosuj  
aktywizuj ce metody, podnosz c atrakcyjno  i efektywno  
kształcenia. Uczniowie korzystaj  z internetowej oferty edukacji 
interaktywnej dla przedmiotów zawodowych i ogólnokształc cych. 
 

 
 

Zaj cia z j zyka angielskiego prowadzone s  w laboratorium 
j zykowym posiadaj cym równie  tablic  interaktywn . Dla 
potrzeb kształcenia zawodowego istniej  3 pracownie 
informatyczne, pracownia mechatroniczna wyposa ona 
w stanowiska komputerowe oraz sprz t pneumatyczny 
i elektryczny, pracownia urz dze  i systemów energii odnawialnych 
wyposa ona w zestawy ró nego rodzaju ródeł energii 
odnawialnych, pracownie elektryczne i mechaniczne. Kształcenie 
praktyczne odbywa si  w pracowniach elektrycznych 
i mechanicznych na terenie warsztatów nale cych do szkoły. 
W szkole znajduje si  równie  nowocze nie wyposa ona siłownia 
i dwie w pełni odnowione sale gimnastyczne. 

 
Zatrudnieni w szkole nauczyciele maj  wysokie kwalifikacje 
w zakresie posługiwania si  oprogramowaniem narz dziowym 
potrzebnym informatykom, mechatronikom, elektrykom 
i mechanikom. Szkoła posiada licencjonowane oprogramowanie lub 
udost pnione przez producentów wersje edukacyjne programów, 
równie  do wykorzystania przez uczniów w domu. Wi kszo  
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nauczycieli przedmiotów zawodowych posiada uprawnienia 
egzaminatorów w zawodach, co zapewnia wła ciwe przygotowanie 
uczniów do egzaminów. 
Kadra dydaktyczna w ZSP nr 20 to zespół pasjonatów, z których 
wi kszo  ma kwalifikacje do nauczania w co najmniej 
2 dyscyplinach. W ród nich s  eksperci w zakresie projektowania 
i wdra ania kształcenia modułowego, które stanowi przyszło  
edukacji zawodowej. Poczynili my znacz ce kroki w kierunku 
wprowadzenia kształcenia modułowego w naszej placówce. 
Przygotowujemy nowoczesn  baz  dydaktyczn , a nauczyciele 
zdobywaj  do wiadczenie w prowadzeniu zaj  w systemie 
modułowym. 
 
Szkoła wspiera uczniów nie tylko w rozwoju zawodowym, ale 
równie  motywuje do pracy nad własn  osobowo ci .  
 
Wprowadzony został nowatorski system oceniania z zachowania, 
który uwzgl dnia sukcesy i pora ki uczniów w 9 obszarach, 
odwzorowuj c je na skali punktowej. Motywuje to uczniów do 
aktywnego uczestnictwa w działaniach na terenie szkoły i poza ni .  
 
Nauczyciele proponuj  wiele ró nych form aktywno ci od sportu, 
poprzez wolontariat, działalno  społeczn , zdobywanie 
dodatkowych uprawnie  i kwalifikacji, konkursy, imprezy 
kulturalne, koła zainteresowa  technicznych, a  do kół 
przedmiotowych wł cznie. Proces kształcenia ukierunkowany jest 
na potrzeby uczniów, ze szczególnym uwzgl dnieniem potrzeb 
samorealizacji, szacunku i uznania oraz na kształtowanie 
umiej tno ci społecznych, na które zwraca uwag  coraz wi ksza 
liczba pracodawców. Umiej tno  współpracy, inicjatywa, 
odpowiedzialno , kreatywno , umiej tno  formułowania 
i rozwi zywania problemów s  bardzo cenione i daj  znacz c  
przewag  przy rekrutacji do pracy. Oczywi cie nie mo na 
zapomina  o rzetelnym przygotowaniu zawodowym.  
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Nauczyciele ZSP nr 20 podejmuj  ka d  inicjatyw  zgłaszan  przez 
młodzie , o ile jej realizacja nie wymaga nakładów finansowych 
przekraczaj cych mo liwo ci szkoły.  
 
Szkoła jest przygotowana do kształcenia w nast puj cych 
kwalifikacjach: 
 

E.3. Monta  urz dze  i systemów mechatronicznych 

E.4. U ytkowanie urz dze  i systemów mechatronicznych 

E.5. Monta  układów i urz dze  elektronicznych 

E.6. Wykonywanie instalacji urz dze  elektronicznych 

E.7. Monta  i konserwacja maszyn i urz dze  elektrycznych 

E.8. Monta  i konserwacja instalacji elektrycznych 

E.12. Monta  i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze  
peryferyjnych 

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 
i administrowanie sieciami 

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 
administrowanie bazami 

E.18. Eksploatacja urz dze  i systemów mechatronicznych 

E.19. Projektowanie i programowanie urz dze  i systemów 
mechatronicznych 

E.24. Eksploatacja maszyn, urz dze  i instalacji elektrycznych 

M.17. Monta  i obsługa maszyn i urz dze  

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urz dze  
i narz dzi 

M.25. Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokry  
z blachy 

M.44. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urz dze  
i narz dzi 

B.21. Monta  urz dze  i systemów energetyki odnawialnej 

B.22. Eksploatacja urz dze  i systemów energetyki odnawialnej 
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WSPÓŁPRACA ZE RODOWISKAMI BRAN OWYMI  

Patronami naszej szkoły s  łódzkie oddziały stowarzysze  
technicznych: Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia 
In ynierów i Techników Mechaników Polskich, Naczelna 
Organizacja Techniczna.  
 

 
 
Daje to naszym uczniom mo liwo  korzystania z do wiadczenia 
oraz dorobku zrzeszonych w nich firm. Mog  oni bra  udział 
w organizowanych przez stowarzyszenia szkoleniach, wycieczkach 
zawodowych, zdawa  egzaminy na dodatkowe uprawnienia (np. 
spawalnicze, E do 1 kV i inne). Mamy równie  podpisane umowy 
patronackie, partnerskie i umowy o współpracy z ró nymi firmami 
nie tylko z regionu łódzkiego.  
Nale  do nich m.in.: Chint Poland, Galmet, Complex Holding, 
4Metal, Sandoz Lek S.A. W bie cym roku szkolnym 
rozpocz li my współprac  z firm  Lovato Electric i F&Home 
System Inteligentnego Domu.  
Dzi ki temu nasi uczniowie mog  wybra  interesuj ce ich miejsce 
praktyk zawodowych, uczestniczy  w dodatkowych kursach 
zawodowych, korzysta  z komputerowych programów 
narz dziowych, poznawa  nowe rodowiska zawodowe. 
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Prowadzone s  równie  zaj cia edukacyjne na terenie zakładów 
pracy. Organizujemy, przy współpracy ze rodowiskami 
bran owymi, cykliczne spotkania naukowo - techniczne o tematyce 
zwi zanej z kierunkami kształcenia. W spotkaniach uczestnicz  
równie  uczniowie i nauczyciele zaprzyja nionych szkół regionu 
łódzkiego. Poczynili my kroki dla sformalizowania współpracy 
szkoły z Politechnik  Łódzk  w zakresie umo liwienia korzystania 
z wyposa enia i dorobku naukowego. 
 
Przy naszej szkole istnieje równie  jedyne w regionie 
sformalizowane Uczniowskie Koło Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich zarejestrowane w Oddziale Łódzkim Stowarzyszenia. 
Nale cy do niego uczniowie maj  okazj  uczestniczy  
w szkoleniach i wycieczkach zawodowych organizowanych przez 
OŁ SEP oraz organizowa  imprezy o charakterze naukowo-
technicznym na terenie szkoły. 
 
Od dwóch lat Szkoła bierze udział w realizacji projektów unijnych. 
W roku szkolnym 2013/2014 zako czyli my projekt 
Wykwalifikowani i aktywni. Uczestniczyło w nim przez 2 lata ok. 
180 uczniów. Projekt pozwolił zwi kszy  szanse edukacyjne 
uczniów oraz ich warto  na rynku pracy. Uczestnicz cy w nim 
uczniowie brali udział w zaj ciach z j z. angielskiego, 
mechatroniki, nauczyli si  tworzenia stron www i pracy 
z programem AUTOCAD. Odbywali zaj cia z pedagogiem, na 
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których pracowali nad zwi kszeniem swojej motywacji do 
działania, a tak e w uczestniczyli zaj ciach sportowych. Dzi ki 
projektowi nasi uczniowie odbyli wycieczki do wielu zakładów 
pracy, byli na targach w Poznaniu, odbyli dodatkowe praktyki 
w zakładach pracy. Szkoła wzbogaciła si  o nowoczesn , dobrze 
wyposa on  sal  z indywidualnymi stanowiskami do nauki j zyków 
obcych, doskonale wyposa on  siłowni  i sprz t sportowy, 
urz dzenia do wicze  zwi zanych z mechatronik . 
 
W roku szkolnym 2014/2015 rozpocz li my projekt Kształcenie 
zawodowe przepustk  do pracy. Docelowo we mie w nim udział 
67 uczniów zdolnych i tych, którzy maj  problemy w nauce. Projekt 
pozwala zwi kszy  szanse edukacyjne uczniów i ich mo liwo ci na 
rynku pracy. Młodzie  uczestnicz ca w projekcie bierze udział 
w zaj ciach z nowoczesnej elektroniki, matematyki, j zyka 
polskiego, j zyka angielskiego. Uczestnicy projektu b d  
otrzymywa  wsparcie Szkolnego O rodka Kariery, a tak e w celu 
podniesienia własnej samooceny uczestniczy  b d  w zaj ciach 
psychologiczno-pedagogicznych. W ramach projektu uczniowie 
i nauczyciele przeszkoleni zostan  z zakresu nowoczesnej 
elektroniki, a szkoła ju  wzbogaciła si  o specjalistyczne 
stanowisko do lutowania dedykowane do przemysłu 
elektronicznego. Po zako czonych zaj ciach, uczniowie, którzy 
zdadz  egzamin, otrzymaj  Mi dzynarodowy Certyfikat IPC 
i Certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 
W ramach programu Leonardo da Vinci w poprzednim roku 
szkolnym go cili my przez tydzie  uczniów i nauczycieli 
niemieckiej szkoły z Berlina. Nasi uczniowie i uczniowie z Niemiec 
odbywali wspólne zaj cia na warsztatach szkolnych i w szkole. 
Dzi ki temu zdobywali nowe do wiadczenia, zwi kszali swoje 
umiej tno ci w posługiwaniu si  j zykiem niemieckim i angielskim, 
wraz z rówie nikami z Niemiec wykonywali wiczenia. Pobyt 
niemieckich nauczycieli i uczniów zako czył si  wspólnym 
uczestnictwem w szkolnym Dniu ziemniaka – imprezie sportowej 
poł czonej z grillem, która słu y  ma integracji uczniów 
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i nauczycieli. Był to ju  trzeci pobyt go ci z Niemiec – podczas 
ka dego z nich uczniowie naszej szkoły byli przewodnikami 
niemieckich kolegów po naszym mie cie, zdobywaj c tym samym 
bezcenne do wiadczenie w kontaktach z obcokrajowcami, 
poszerzaj c swoje umiej tno ci j zykowe i poznaj c zwyczaje 
kulturowe naszych zachodnich s siadów. 
 

Ponadto nasi uczniowie bior  aktywny udział w ró nych projektach 
realizowanych przez inne placówki. Od ubiegłego roku uczestnicz  
w projekcie Integracja przemysłu z edukacj  w ŁCDNiKP. 
Uczestnicz  równie  w dodatkowych kursach organizowanych 
w szkole lub przez instytucje pozaszkolne oraz pracodawców. 
Dodatkowymi formami kształcenia obj tych jest około 120-150 
uczniów w ka dym roku szkolnym.  

 
UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY  
Szanse naszych absolwentów na rynku pracy zwi kszaj  
CERTYFIKATY, WIADECTWA i ZA WIADCZENIA wydawane 
przez uprawnione instytucje jako potwierdzenie umiej tno ci 
wykraczaj cych poza program szkoły: 
- uprawnienia w zakresie EKSPLOATACJI URZ DZE  
ELEKTRYCZNYCH DO 1kV potwierdzone WIADECTWEM 
KWALIFIKACYJNYM (E do 1kV) wydawanym przez SEP 
(egzamin pa stwowy), 
- uprawnienia SPAWACZA wybranymi metodami (Elektryczne 
elektrod  otulon , MAG, TIG, Gazowe, MIG) – CERTYFIKAT 
ZGODNY Z WYMOGAMI UE wystawiany przez Instytut 
Spawalnictwa w Gliwicach (egzamin pa stwowy), 
- uprawnienia do OBSŁUGI WÓZKA PODNO NIKOWEGO 
(widłowego) – potwierdzone WIADECTWEM (egzamin 
pa stwowy), 
- CERTYFIKATY SZKOLNE w zakresie INFORMATYKI: 

o instalowanie i konfigurowanie systemów Windows i MAC OS 
X oraz urz dze   zewn trznych, 

o instalowanie, konfigurowanie oraz posługiwanie si  
oprogramowaniem biurowym, graficznym i multimedialnym, 
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- CERTYFIKATY i ZA WIADCZENIA wydawane przez 
ŁCDNiKP w zakresie zaj  edukacyjnych i kursów, w których 
uczestniczyli uczniowie w tym: 

o Obsługi kas fiskalnych, 
o Programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, 
o Programowania sterowników PLC i inne, 

- ZA WIADCZENIA potwierdzaj ce dodatkow  działalno  oraz 
osi gni cia uczniów wydawane przez organizatorów oraz szkoł . 
 
Certyfikaty indywidualne przyznane przez ŁCDNiKP: 
 Talent Uczniowski – Bartłomiej Chru ci ski (2012), 
 Nauczyciel Nowator – Małgorzata Hoffner (2005), Leszek Brych 
(2011), Robert Klarecki (2011), Włodzimierz Drewnowski 
(2014), 
 Projektowanie Kształcenia Modułowego – Małgorzata Hoffner 
(2006), 
 Organizator Procesów Innowacyjnych – Zdzisław Jurewicz 
(2012). 

 
SUKCESY 
W ostatnich latach ZSP nr 20 osi gn ł szereg spektakularnych 
sukcesów. Szkoły wchodz ce w skład Zespołu jako jedne 
z pierwszych uzyskały certyfikat Szkoła z klas , a czworo 
nauczycieli otrzymało certyfikat Nauczyciel z Klas . ZSP nr 20 zaj ł 
7 miejsce w ród łódzkich szkół ponadgimnazjalnych 
w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” 2009 
(był jedyn  uwzgl dnion  szkoł  zawodow  z terenu Łodzi). 
W latach 2008-2014 uczniowie klas informatycznych corocznie 
zajmowali pierwsze miejsce w Ogólnopolskich Turniejach 
Informatycznych w zakresie pisania programów komputerowych 
w ró nych kategoriach. Trzech nauczycieli posiada certyfikaty 
Nauczyciel nowator. Szkoła otrzymała równie  certyfikat Jednostki 
Innowacyjnej, a nasz ucze  zaj ł 1 miejsce w wojewódzkim 
konkursie Twórczo ci Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych 
w kategorii fotografia. Jeden z naszych uczniów jest zapalonym 
golfist . Zdobył kilka pucharów za pierwsze miejsca w ró nych 
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turniejach. Jego najwi kszym osi gni ciem jest zaj cie I-go miejsca 
w kategorii Juniorów w Ogólnopolskim Turnieju o Brylant A&A 
oraz uczestnictwo w Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorów. Za 
szczególne osi gni cia w nauce za rok szkolny 2013/2014 ucze  
naszej szkoły uzyskał stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

 
KONKURSY 
Szkoła jest organizatorem lub współorganizatorem konkursów 
o ró nym zasi gu – dla gimnazjalistów i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 
 
Coroczny konkurs po wi cony patronowi szkoły Marszałkowi 
J. Piłsudskiemu – w bie cym szkolnym 2014/15 o charakterze 
wojewódzkim; w ubiegłym roku o charakterze ogólnopolskim 
Konkurs odbywa si  w dwóch kategoriach: dla gimnazjalistów 
i uczniów szkół rednich. Celem konkursu jest przybli enie 
sylwetki Marszałka, ale tak e pokazanie, w jaki sposób posta  
Józefa Piłsudskiego funkcjonuje w wiadomo ci młodych Polaków, 
z jakimi miejscami im si  kojarzy, gdzie mog  szuka  ladów 
Marszałka, w jaki sposób posta  wybitnego Polaka wpisuje si  we 
współczesny krajobraz. II edycja konkursu pokazała plastyczne, 
fotograficzne oraz literackie talenty uczestników. Konkurs odbywał 
si  w trzech kategoriach: plakatu, fotografii i pracy literackiej. 
W bie cym roku szkolnym odbywa si  pod hasłem Marszałek 
i jego dru yna. Charakter prac konkursowych mo e by  dowolny. 
 
Coroczny ogólnołódzki konkurs „Zawodowiec” 
Konkurs adresowany jest do gimnazjalistów. Odbywa si  w czterech 
kategoriach: na najlepszy plakat, prezentacj , opowiadanie 
i fotografi . Gimnazjali ci przedstawiaj  w wybrany przez siebie 
sposób zawód, o którym marz , który najbardziej ich fascynuje, 
który chcieliby w przyszło ci wykonywa . Konkurs pozwala 
młodym ludziom po raz pierwszy spojrze  na swoj  zawodow  
przyszło  i pomy le , jaki kierunek dalszego kształcenia wybra , 
aby realizowa  swoje plany i marzenia. Konkurs, organizowany po 
raz pi ty, cieszy si  du  popularno ci  w ród młodzie y 
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gimnazjalnej. W poprzedniej edycji na konkurs wpłyn ło ponad 300 
prac. 
 
Ogólnopolski konkurs „Nowatorska elektryka” 
Zorganizowany w roku 2013 wraz z Fundacj  „Akademia CHINT”. 
Głównym celem konkursu było doskonalenie umiej tno ci 
praktycznych i projektowych młodzie y zawodów bran y 
elektrycznej oraz bran  pokrewnych poprzez opracowanie 
i wykonanie projektów o charakterze racjonalizatorskim. 
W konkursie wzi ły udział zespoły uczniowskie ze szkół z terenu 
całej Polski.  
 
Opracowanie: 
Dorota Stefaniak – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 20 w Łodzi, 
Małgorzata Hoffner – nauczyciel kształcenia zawodowego. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIOSŁA 
 im. Jana Kili skiego 

w ŁODZI 
 
 
 
 
 

 
 
„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie” 
Paulo Coelho 
 
 
 
 
 
Łód  
ul. ubardzka 2 
tel. 42 6517898, fax 42 6407280 
e-mail: zsp21@szkoly.lodz.pl 
www.zsrz.szkoly.lodz.pl 
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Zespół Szkół Rzemiosła to szkoła z tradycjami i bogat  histori . Jej 
pocz tek to 1958 r., kiedy to 7 czerwca Minister O wiaty wydał 
Decyzj  o utworzeniu Zasadniczej Szkoły dla Pracuj cych nr 1. 
W roku 1969 zmieniona została nazwa szkoły na Zasadnicz  Szkoł  
Dokształcaj c  nr 1. 13 pa dziernika 1976 roku nast piło nadanie 
szkole imienia Jana Kili skiego, natomiast 1 wrze nia 1977 roku 
Decyzj  Kuratora O wiaty i Wychowania w Łodzi zmieniona 
została nazwa szkoły na: Zasadnicz  Szkoł  Zawodow  Rzemiosła 
imienia Jana Kili skiego. Powy sze szkoły kształciły kadry dla 
potrzeb rzemiosła, a uczniami szkoły były osoby pracuj ce lub 
młodociani pracownicy. Kształcenie praktyczne odbywało si  
w zakładach pracy lub w zakładach rzemie lniczych. Szkoła 
prowadziła kształcenie w 40 zawodach, w tym równie  w zawodzie 
fryzjera. 
W 1961 r. do nowo wybudowanego budynku szkoły przy 
ul. ubardzkiej 2, przeniesiona została Szkoła Rzemiosł 
Budowlanych Nr 1 w Łodzi z ul. Pomorskiej 46. Na podstawie 
dokumentów znajduj cych si  w archiwum, w ówczesnej Szkole 
Rzemiosł Budowlanych nr 1, od roku 1961/1962 młodzie  
kształciła si  w zawodzie ogrodnika terenów zieleni. 
Zarz dzeniem Ministra O wiaty z dnia 24 maja 1966 r. w budynku 
szkoły zostało otwarte Technikum Budowlano-Drogowe w Łodzi, 
zarz dzenie obowi zywało od 1 wrze nia 1965 r. 
1 lutego 1976 r. szkoły zawodowe, Zarz dzeniem Kuratora O wiaty 
i Wychowania, poł czono w Zespół Szkół Budowlanych nr 1 
w Łodzi.  
Decyzj  Kuratora O wiaty i Wychowania z dnia 10 kwietnia 
1979 r., z dniem 1 wrze nia 1979 r. szkoła przyj ła nazw  Zespół 
Szkół Ogrodniczych.  
Uchwał  Rady Miejskiej z 30 stycznia 2002 r. powołany został 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 im. Jana Kili skiego 
w Łodzi. Szkoła powstała w oparciu o baz  kadrow  i maj tkow  
dwóch likwidowanych z dniem 31 sierpnia 2002 r. szkół: Zespołu 
Szkół Ogrodniczych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła 
im. Jana Kili skiego.  
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Min ła dekada i Uchwał  rady Miejskiej Nr XLIX/1002/12 z dnia 
26 wrze nia 2012 r. szkoła zmieniła nazw  na Zespół Szkół 
Rzemiosła im. Jana Kili skiego w Łodzi.  
 
Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kili skiego realizuje swoje 
zadania dydaktyczno-wychowawcze w budynku przy 
ul. ubardzkiej 2 i w Szkolnym Laboratorium Produkcji 
Ogrodniczej przy ul. Li ciastej 18. Jeste my jedyn  szkoł  
rzemie lnicz  w Polsce, której organem prowadz cym jest Miasto.  
  
Nasz Patron – Jan Kili ski, wielki patriota, który Ojczyzn  
umiłował ponad wszystko zobowi zuje nas, aby my kształcili 
w jak e potrzebnych na rynku pracy zawodach rzemie lniczych. 
 
2. OFERTA EDUKACYJNA: 
 
Technikum nr 21 
zawody:  

 technik architektury krajobrazu, 
 technik ogrodnik, 
 technik usług fryzjerskich, 
 technik optyk. 

 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 21 
zawody: 

 fryzjer, 
 sprzedawca, 
 ogrodnik. 

 

Szkoła kształci w nast puj cych kwalifikacjach: 
 

 A.19.  Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 
A.23. Projektowanie fryzur 
R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 
R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 
R.21. 
 

Projektowanie, urz dzanie i piel gnacja ro linnych 
obiektów architektury krajobrazu 
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R.22. Organizacja prac zwi zanych z budow  oraz 
konserwacj  obiektów małej architektury krajobrazu 

A.18. Prowadzenie sprzeda y 
M.14. Monta  i naprawa elementów i układów optycznych 
M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych 
 
Technik architektury krajobrazu 
Kształcenie ogólnokształc ce i zawodowe odbywa si  w szkole. 
Zaj cia praktyczne maj  miejsce w szkolnym laboratorium, 
natomiast praktyki zawodowe w Przedsi biorstwie Ziele  Miejska-
Południe Spółka z o.o. oraz w Ogrodzie Botanicznym.  
Absolwent technikum jest przygotowany do wykonywania 
nast puj cych zada  zawodowych: 

 opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni, 
 urz dzanie i piel gnacja terenów zieleni i zadrzewie , 
 urz dzanie i konserwacja obiektów małej architektury 

krajobrazu, 
 prowadzenie ci gnika rolniczego z przyczep  (przyczepami). 

 
Technik ogrodnik 
Kształcenie ogólnokształc ce i zawodowe odbywa si  w szkole. 
Zaj cia praktyczne w szkolnym Laboratorium, natomiast praktyki 
zawodowe w: Przedsi biorstwie Ziele  Miejska-Południe Spółka 
z o.o., Ogrodzie Botanicznym, Gospodarstwie Rolno-Ogrodniczym. 
Absolwent technikum jest przygotowany do wykonywania 
nast puj cych zada  zawodowych: 

 planowanie i wykonywanie prac zwi zanych z zakładaniem, 
piel gnacj  upraw ogrodniczych oraz zbiorem, 
przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem 
do sprzeda y i sprzeda  produktów ogrodniczych, 

 prowadzenie i obsługa ci gnika rolniczego z przyczep  
(przyczepami), 

 planowanie i zakładanie terenów zieleni, 
 projektowanie i wykonywanie dekoracji ro linnych. 
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Technik usług fryzjerskich 
Kształcenie ogólnokształc ce i zawodowe maj  miejsce w szkole. 
Zaj cia praktyczne odbywaj  si  w szkolnej pracowni fryzjerskiej, 
natomiast praktyki zawodowe w renomowanych salonach 
fryzjerskich. Absolwent jest przygotowany do wykonywania 
nast puj cych zada  zawodowych:  

 przeprowadzenie zabiegów piel gnacyjnych włosów, 
 przeprowadzenie zabiegów chemicznych włosów, 
 strzy enie włosów, 
 stylizacja fryzur, 
 projektowanie fryzur. 

 
Technik optyk 
Absolwent jest przygotowany do wykonywania nast puj cych 
zada  zawodowych: 

 wykonywanie i naprawianie elementów i układów optycznych, 
 wykonywanie pomiarów oftalmicznych, 
 udzielanie instrukta u w zakresie dobierania pomocy 

wzrokowych i posługiwanie si  nimi, 
 wykonywanie i naprawianie pomocy wzrokowych. 

 
Fryzjer 
Kształcenie ogólnokształc ce i zawodowe odbywa si  w szkole. 
Zaj cia praktyczne realizowane s  w salonach fryzjerskich. 
Uczniowie szkoły to młodociani pracownicy, zatrudnieni na 
podstawie umowy o prac . W okresie realizacji kształcenia 
praktycznego uczniowie otrzymuj  wynagrodzenie. Czas ten jest 
wliczany do sta u pracy. 
Absolwent jest przygotowany do wykonywania nast puj cych 
zada  zawodowych: 

 wykonywanie zabiegów piel gnacyjnych włosów, 
 wykonywanie zabiegów chemicznych włosów, 
 wykonywanie strzy enia włosów, 
 wykonywanie stylizacji fryzur. 
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Sprzedawca  
Kształcenie ogólnokształc ce i zawodowe odbywa si  w szkole. 
Zaj cia praktyczne realizowane s  w przedsi biorstwach 
handlowych i sklepach. Uczniowie szkoły s  młodocianymi 
pracownikami tych firm, zatrudnionymi na podstawie umowy 
o prac . W okresie realizacji kształcenia praktycznego uczniowie 
otrzymuj  wynagrodzenie. W ka dym roku szkolnym uczniowie 
bior  udział w szkoleniu z zakresu obsługi kas fiskalnych 
organizowanym przez ŁCDNiKP, otrzymuj c certyfikaty 
potwierdzaj ce nabyte umiej tno ci. 
Absolwent jest przygotowany do wykonywania nast puj cych 
zada  zawodowych: 

 przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do 
sprzeda y, 

 wykonywanie prac zwi zanych z obsług  klientów oraz 
realizacj  transakcji kupna i sprzeda y. 
 

Ogrodnik 
Kształcenie ogólnokształc ce i zawodowe maj  miejsce w szkole. 
Zaj cia praktyczne odbywaj  si  w szkolnym laboratorium, 
natomiast praktyki zawodowe w: Przedsi biorstwie „Ziele  
Miejska-Południe” Spółka z o.o., Ogrodzie Botanicznym, 
Gospodarstwie Rolno-Ogrodniczym. 
Absolwent jest przygotowany do wykonywania nast puj cych 
zada  zawodowych: 

 wykonywanie prac zwi zanych z zakładaniem i piel gnacj  
upraw sadowniczych, warzywnych, ro lin przyprawowych, 
ro lin ozdobnych oraz grzybów jadalnych, 

 wykonywanie prac zwi zanych ze zbiorem, 
przechowywaniem i sprzeda  plonów ogrodniczych, 

 prowadzenie i obsługa ci gnika rolniczego z przyczep  
(przyczepami). 
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3. BAZA DYDAKTYCZNA 
 

Wysoki poziom procesu edukacyjnego realizowany jest w oparciu 
o dobr  baz  dydaktyczn  szkoły i pracodawców. Szkoła posiada 
trzy pracownie fryzjerskie, które zostały wyposa one ze rodków 
unijnych w sprz t fryzjerski najwy szej jako ci, tj.: konsole 
fryzjerskie, fotele, myjnie fryzjerskie, aparaty (promienniki, aparaty 
do sterylizacji i dezynfekcji sprz tu, suszarki hełmowe i r czne, 
prostownice, karbownice, lokówki), narz dzia (no yce klasyczne 
i specjalistyczne, narz dzia brzytwopodobne, zestaw grzebieni 
i szczotek), przybory i akcesoria fryzjerskie.  
 

 
 

W zawodzie technik architektury krajobrazu warsztaty szkolne 
wyposa one s  w: sprz t geodezyjny (ta my miernicze, szpilki, 
dalmierze, busole, w gielnice, tyczki geodezyjne, niwelator 
optyczny, laserowy teodolit, tachimetr, wysoko ciomierze), 
maszyny i sprz t ogrodniczy, ci gnik rolniczy.  
Szkolne Laboratorium Produkcji Ogrodniczej wyposa one jest 
w inspekty, tunele foliowe, szklarnie, w których uczniowie maj  
mo liwo  kształtowania umiej tno ci: siewu, pikowania i sadzenia 
ro lin, przygotowywania produktów ogrodniczych do sprzeda y, 
przygotowywania cieczy roboczych do oprysków, wykonywania 
kompozycji kwiatowych, rozpoznawania gatunków i odmian ro lin 
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sadowniczych, warzywniczych, przyprawowych, ozdobnych 
i grzybów jadalnych. 
Szkoła jest O rodkiem Egzaminacyjnym upowa nionym do 
przeprowadzania egzaminów potwierdzaj cych kwalifikacje 
w zawodzie technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, 
technik usług fryzjerskich, fryzjer, ogrodnik. 
 
4. OSI GNI CIA 

 W 2012 r. Pani El bieta Wróblewska, Dyrektor Szkoły, 
Uchwał  Prezydium Zarz du Zwi zku Rzemiosła Polskiego 
została odznaczona Złotym Medalem im. Jana Kili skiego 
wraz z odznak  za zaanga owanie w kształcenie 
młodocianych pracowników i zasługi dla rzemiosła polskiego. 

 W 2012 r. Zwi zek Rzemiosła Polskiego nadał Srebrny Medal 
im. Jana Kili skiego Zespołowi Szkół Rzemiosła.  

 W 2013 r. szkoła otrzymała Dyplom od Prezydenta Miasta 
Łodzi za wysok  zdawalno  egzaminu potwierdzaj cego 
kwalifikacje w zawodzie.  

 Szkoła posiada certyfikaty: Kreator Kompetencji 
Zawodowych, Szkoła Przedsi biorcza, Organizacja 
i  Wprowadzanie Zmian Innowacyjnych w Szkolnym Systemie 
Edukacji, Lider Wewn trzszkolnego Systemu Orientacji 
i  Poradnictwa Zawodowego. 

 Interesuj cym przedsi wzi ciem jest cykl zaj  
pozalekcyjnych w ramach projektów współfinansowanych 
przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjno ci  
i jako ci szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. W latach 2008-2012 zostały zrealizowane trzy 
projekty, w ramach których uczniowie kształc cy si  
w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu 
i technik usług fryzjerskich doskonalili umiej tno ci 
zawodowe. W bie cym roku szkolnym wdra any jest kolejny 
projekt Nowoczesny fryzjer. Strategia działania oparta jest na 
sta ach u pracodawców, czyli kształceniu kwalifikacji 
zawodowych bezpo rednio w rodowisku pracy. Przemienny 
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system kształcenia zawodowego tworzy naturalne 
mechanizmy współpracy wiata nauki ze wiatem pracy 
i przyczynia si  do podniesienia kompetencji zawodowych 
uczniów Zespołu Szkół Rzemiosła oraz zmniejszenia 
bezrobocia w ród absolwentów. 

 W 2008 r. Prezes Łódzkiego Zarz du Okr gowego PCK nadał 
szkole Medal Pami tkowy Ruchu Honorowego 
Krwiodawstwa PCK Twoja Krew Ratuje ycie za szczególne 
zaanga owanie w realizacj  Programu aktywizuj cego lokalne 
rodowiska społeczne do działa  zwi zanych z honorowym 

krwiodawstwem Polskiego Czerwonego Krzy a oraz Medal 
50-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego 
Czerwonego Krzy a za szczególne zasługi w efektywnym 
działaniu wspieraj cym Ruch Honorowego Krwiodawstwa 
Polskiego Czerwonego Krzy a. 

 Uczniowie corocznie bior  udział w: Olimpiadzie Wiedzy 
i Umiej tno ci Rolniczych, Turnieju Wiedzy Ekonomicznej, 
Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsi biorczo ci, 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu ycia, 
Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ergonomii 
i Bezpiecze stwie Pracy w Rolnictwie.  

 W kalendarzu imprez szkolnych znajduj  si  Szkolne 
Konkursy Fryzjerskie poł czone z konkursem stylizacji. 
Uczestnicy tych imprez to uczniowie ostatnich klas technikum 
usług fryzjerskich i zasadniczej szkoły zawodowej 
w zawodzie fryzjer. Celem konkursów jest zaprezentowanie 
społeczno ci szkolnej i lokalnej umiej tno ci fryzjerskich 
osi gni tych podczas kształcenia w szkole. Ka dy konkurs ma 
inny temat przewodni np. Karnawał w Rio De Janeiro 3012, 
Inspiracje Azj  i Afryk , Szalona Panna Młoda.  

 Członkowie Koła Strzeleckiego dwukrotnie wygrali zawody 
wojewódzkie z okazji wi ta Niepodległo ci, dwukrotnie 
zawody wojewódzkie i powiatowe w Trójboju Obronnym 
(strzelanie z broni sportowej, z broni pneumatycznej oraz rzut 
granatem). Cyklicznie zajmowali czołowe miejsca w Szkolnej 
Lidze Strzeleckiej w konkurencji indywidualnej i dru ynowej. 
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5. WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI 
 
Szkoła współpracuje z Izb  Rzemie lnicz , Cechem Rzemiosł 
Ró nych, 90 salonami fryzjerskimi, 20 przedsi biorstwami 
handlowymi, Przedsi biorstwem „Ziele  Miejska-Południe”, 
Ogrodem Botanicznym, Gospodarstwem Rolno-Ogrodniczym 
w Łodzi. 
Szkoła kształci na potrzeby rynku pracy i w cisłej współpracy 
z pracodawcami. W zawodzie fryzjer zaj cia praktyczne 
realizowane s  u pracodawców. Odbywaj  si  one w oparciu 
o umow  o prac  w celu przygotowania zawodowego zawieran  
pomi dzy pracodawcom a uczniem w obecno ci rodzica/opiekuna 
prawnego. Umowy te s  spisywane za po rednictwem Cechu 
Rzemiosł Ró nych, który sprawuje merytoryczny nadzór nad 
prawidłowo ci  przebiegu szkolenia. Dzi ki realizacji zaj  
praktycznych u pracodawcy, uczniowie od pocz tku swojej nauki 
maj  mo liwo  kształcenia umiej tno ci w rzeczywistym 
rodowisku pracy. W zakresie szkolenia młodocianych 

pracowników szkoła współpracuje z Izb  Rzemie lnicz  w Łodzi. 
Izba Rzemie lnicza organizuje i przeprowadza egzaminy 
czeladnicze w zawodzie fryzjer, organizuje konkursy fryzjerskie dla 
uczniów oraz monitoruje zdawalno  egzaminu czeladniczego przez 
uczniów kształc cych si  w zawodzie fryzjer.  
Szkoła współpracuje z salonami fryzjerskimi w zakresie organizacji 
praktyk zawodowych dla zawodu technik usług fryzjerskich. 
Uczniowie za spraw  pracodawców uczestnicz  w najwi kszej 
imprezie modowej w Łodzi Fashion Philosophy Fashion Week 
Poland, Wielkiej Orkiestrze wi tecznej Pomocy, s  obecni na 
planach filmowych, wykonuj c fryzury. Pracodawcy s  partnerami 
szkoły równie  w realizacji projektów unijnych. 
Praktyki zawodowe dla zawodów: technik architektury krajobrazu, 
technik ogrodnik i ogrodnik odbywaj  si  w Ogrodzie 
Botanicznym, Przedsi biorstwie Ziele  Miejska Południe oraz 
Gospodarstwie Rolno-Ogrodniczym. Dzi ki praktykom 
zawodowym młodzie  ma mo liwo  aktywnego uczestnictwa 
w tworzeniu ogrodów od projektu do produktu finalnego. Szkoła 
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współpracuje równie  z pracodawcami w zakresie kształcenia 
młodocianych pracowników w zawodzie sprzedawca. Młodzie  
kształc ca si  w tym zawodzie realizuje zaj cia praktyczne 
u pracodawców w oparciu o umow  o prac  w celu przygotowania 
zawodowego w sklepach wielobran owych.  
 
6. OFERTA ZAJ  POZALEKCYJNYCH 
Uczniowie szkoły maj  zapewnion  bogat  ofert  zaj  
pozalekcyjnych. S  to m.in.: 
 zaj cia dydaktyczne przygotowuj ce do egzaminu maturalnego 
z poszczególnych przedmiotów, 
 zaj cia dydaktyczne przygotowuj ce do egzaminu 
potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe w poszczególnych 
zawodach, 
 zaj cia wyrównawcze z matematyki, fizyki, j zyków obcych, 
 ró ne koła zainteresowa : przedmiotowe, komputerowe, 
florystyczne, debat, teatralne, strzeleckie, fryzjerskie, filmowe, 
sportowe, Szkolny O rodek Kariery, Szkolne Koło Polskiego 
Czerwonego Krzy a, yjmy w zgodzie z przyrod  oraz Ochrona 
rodowiska i kształtowanie krajobrazu kulturowego. 

W szkole cyklicznie organizowane s  wystawy tematyczne 
i okoliczno ciowe np.: Barwy jesieni, Złota polska jesie , Chwasty 
w uprawach, Jesie  w obrazach, Dekoracje wi teczne. Ide  
przewodni  realizacji zada  projektowych jest rozwijanie 
aktywno ci młodzie y, ich kreatywno ci oraz umiej tno ci pracy 
w zespole. Wystawy wewn trzne prezentowane s  uczniom szkoły 
i uczniom gimnazjów podczas wycieczek zawodoznawczych. 
Ucz cy si  uczestnicz  w tematycznych wycieczkach zawodowych, 
które s  ródłem informacji i inspiracji przy poszukiwaniu 
ró norodnych rozwi za  projektowych w architekturze krajobrazu. 
Młodzie  ch tnie uczestniczy w projekcie Bli ej Teatru Wielkiego, 
którego organizatorem jest Teatr Wielki w Łodzi. Projekt ma na celu 
wzbudzenie zainteresowania sztuk  wysok  – operow  i baletow . 
Szkoła nawi zała równie  współprac  z Teatrem V6, w wyniku 
której uczniowie przygotowuj , pod kierunkiem nauczycielki 
Stylizacji, projekty fryzur i makija y do spektakli.  
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7. Warto by  uczniem szkoły, poniewa : 
 szkoła kształci w atrakcyjnych zawodach usługowych, 

potrzebnych na rynku pracy w Polsce i w krajach Unii 
Europejskiej, 

 uczniowie osi gaj  wysok  zdawalno  egzaminu 
potwierdzaj cego kwalifikacje w zawodzie, 

 absolwenci szkoły szybko znajduj  zatrudnienie, b d  
zakładaj  własne firmy, 

 współpraca z pracodawcami gwarantuje ukształtowanie 
umiej tno ci potrzebnych w rodowisku pracy, 

 uczniowie szkoły otrzymuj  wsparcie w podejmowaniu 
wa nych decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz pomoc 
w rozwi zywaniu trudnych problemów, maj  zagwarantowane 
bezpiecze stwo, 

 w procesie kształcenia uwzgl dniane s  potrzeby 
zmieniaj cego si  rynku pracy, technologii zawodowych, 
doradztwa zawodowego, ogólnorozwojowe potrzeby ucznia. 

 
  
 
Opracowanie: 
El bieta Wróblewska – dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła, 
Małgorzata Redlicka – nauczyciel, doradca metodyczny 
w ŁCDNiKP. 
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Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych nr 22 
w Łodzi 
 
93-126 Łód , 
ul. Stanislawa Przybyszewskiego 73/75 
www.zsp22.pl 
zspnr22@wp.pl 
tel./fax 42 681 13 83 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 22 w Łodzi jest 
nowoczesn  placówk  kształc c  młodzie  w zawodach zwi zanych 
z bran  samochodow  i mechatroniczn . Tworzy niezwykle 
sprzyjaj ce warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniów. 
Przygotowuje ich do egzaminu maturalnego i zawodowego oraz 
kontynuowania dalszej nauki. 
Nasza szkoła powstała we wrze niu 1952 roku w Rudzie 
Pabianickiej. Była to szkoła tylko dla chłopców. W 1964 roku 
przeniesiono j  do nowego budynku przy ulicy 
S. Przybyszewskiego 73/75 w Łodzi, gdzie znajduje si  do dnia 
dzisiejszego.  
Oferta edukacyjna szkoły stanowi odpowied  na potrzeby rynku 
pracy, który wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej. 
Działalno  ZSP Nr 22 opiera si  przede wszystkim na: 
1. Podtrzymywaniu mocnych stron pracy szkoły (dotychczasowych 
do wiadczeniach). 
2. Dogł bnej analizie rynku pracy. 
3. Analizie preferencji zawodowych kandydatów do technikum 
i szkół zawodowych. 
4. Współpracy ze rodowiskiem pracodawców. 
5. Współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. 

Dobór kierunków i form kształcenia młodzie y wynika ci le 
z potrzeb rynku pracy i preferencji młodzie y. Ucze  dokonuje 
wyboru docelowej specjalizacji zgodnie z zapotrzebowaniami 
pracodawców. Szkolenie praktyczne odbywa si  w stacjach obsługi 
pojazdów przez cały okres nauki. Kształcenie zawodowe 
prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowan  kadr  in yniersk  
z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym. Zaj cia 
laboratoryjne odbywaj  si  w specjalistycznych pracowniach 
w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego. Realizowane s  na najnowocze niejszym sprz cie, 
z jakim nigdy nie b d  mogły konkurowa  nawet najlepiej 
wyposa one warsztaty szkolne. Odbywanie praktyk 
w renomowanych stacjach obsługi zapewnia jak najlepsze 
przygotowanie uczniów do zawodu. Młodzie  ma rzeczywiste 
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warunki pracy, bezpo redni kontakt z klientem. Uczniowie maj  
mo liwo  zatrudnienia bezpo rednio po uko czeniu szkoły. 

Najwa niejszym celem naszej szkoły jest przygotowanie ucz cych 
si  do ycia w warunkach współczesnego wiata, wykonywania 
pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj cym si  
rynku pracy bran y motoryzacyjnej i mechatronicznej. 
W naszej szkole niezwykle wa ne jest integrowanie i korelowanie 
kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie 
kompetencji kluczowych nabywanych w procesie kształcenia 
ogólnego, z uwzgl dnieniem ni szych etapów edukacyjnych. 
Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powi zanej z wiedz  
zawodow  przyczynia si  w sposób wymierny do podniesienia 
poziomu umiej tno ci zawodowych naszych absolwentów, a tym 
samym zapewnia im mo liwo  sprostania wyzwaniom 
zmieniaj cego si  rynku pracy. 
W procesie kształcenia zawodowego s  podejmowane działania 
wspomagaj ce rozwój ka dego ucz cego si , stosownie do jego 
potrzeb i mo liwo ci, ze szczególnym uwzgl dnieniem 
indywidualnych cie ek edukacji i kariery.  
 
NASZA OFERTA EDUKACYJNA 
Technikum Nr 22 
 Technik mechatronik, 
 Technik pojazdów samochodowych. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 22 
 Elektromechanik pojazdów samochodowych, 
 Monter mechatronik, 
 Blacharz samochodowy, 
 Mechanik motocyklowy (nowy kierunek kształcenia od wrze nia 

2015r.). 
 
CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW 
Technik mechatronik 
Nauka w zawodzie technik mechatronik zapewnia uczniom nie 
tylko przygotowanie do potwierdzania kwalifikacji i podj cia pracy 
zawodowej, ale tak e umo liwia zdobywanie wiedzy 
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i kształtowanie umiej tno ci niezb dnych podczas egzaminu 
maturalnego. Absolwent ma mo liwo  kontynuowania nauki na 
dowolnie wybranej uczelni.  
Zaj cia prowadzone s  z zakresu: 
 projektowania i wytwarzania układów mechatronicznych, 
 mechaniki precyzyjnej, 
 elektroniki i elektrotechniki, 
 automatyki, robotyki i informatyki. 

Kształtowane s  nast puj ce umiej tno ci: 
 konstruowanie, uruchamianie i projektowanie układów 

elektropneumatycznych, 
 programowanie i obsługa sterowników PLC, 
 programowanie i obsługa manipulatorów i falowników, 
 programowanie i obsługa modułowego systemu do modelowania 

procesów technologicznych, 
 programowanie i obsługa robota dydaktycznego 

z wykorzystaniem panelu r cznego lub komputera. 
W zawodzie technik mechatronik wyodr bnione s  kwalifikacje:  
 E.3. Monta  urz dze  i systemów mechatronicznych,  
 E.18. Eksploatacja urz dze  i systemów mechatronicznych, 
 E.19. Projektowanie i programowanie urz dze  i systemów 
mechatronicznych. 

 
Technik pojazdów samochodowych 
Nauka w zawodzie technik pojazdów samochodowych zapewnia 
uczniom nie tylko przygotowanie do zdobycia kwalifikacji 
i podj cia pracy zawodowej, ale tak e umo liwia zdobycie wiedzy 
i kształtowanie umiej tno ci niezb dnych podczas egzaminu 
maturalnego. Absolwent ma mo liwo  kontynuowania nauki na 
dowolnie wybranej uczelni. W szkole prowadzone s  zaj cia 
przygotowuj ce do egzaminu na prawo jazdy kategorii B. 
Zaj cia prowadzone s  z zakresu: 
 działania i budowy pojazdów samochodowych, 
 najnowszych technologii w dziedzinie motoryzacji, 
 metod diagnozowania, zasad eksploatacji oraz naprawy pojazdów 

samochodowych. 
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W zawodzie technik pojazdów samochodowych wyodr bnione s  
nast puj ce kwalifikacje: 
 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych, 

 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych 
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, 

 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 
samochodowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektromechanik pojazdów samochodowych 
Nauka w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych 
zapewnia uczniom przygotowanie do potwierdzenia kwalifikacji, 
podj cia pracy zawodowej zaraz po uko czeniu szkoły. W trakcie 
nauki prowadzone s  zaj cia przygotowuj ce do egzaminu na 
prawo jazdy kategorii B. 
Zaj cia prowadzone s  z zakresu: 
 oceniania stanu technicznego układów elektrycznych 

i elektronicznych pojazdów samochodowych, 
 naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych, 
 prowadzenia pojazdów samochodowych. 
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W zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych 
wyodr bniona jest kwalifikacja: 
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych 
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. 
 
Monter mechatronik 
Nauka w zawodzie monter mechatronik zapewnia uczniom 
przygotowanie do zdobycia kwalifikacji, a w konsekwencji do 
podj cia pracy zawodowej bezpo rednio po uko czenia szkoły. 
Zaj cia prowadzone s  z zakresu: 
 montowanie urz dze  i systemów mechatronicznych, 
 wykonywanie rozruchu urz dze  i systemów mechatronicznych, 
 wykonywanie konserwacji urz dze  i systemów 

mechatronicznych. 
W zawodzie monter mechatronik wyodr bnione s  kwalifikacje: 
E.3. Monta  urz dze  i systemów mechatronicznych, 
E.4. U ytkowanie urz dze  i systemów mechatronicznych. 
 
Blacharz samochodowy 
Nauka w zawodzie blacharz samochodowy zapewnia uczniom 
przygotowanie do zdobycia kwalifikacji, a w konsekwencji do 
podj cia pracy zawodowej bezpo rednio po uko czenia szkoły.  
Zaj cia prowadzone s  z zakresu: 
 oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów 

samochodowych, 
 naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych, 
 zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów 

samochodowych. 
W zawodzie blacharz samochodowy wyodr bniona jest 
kwalifikacja: M.24. Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi 
pojazdów samochodowych. 
 
Mechanik motocyklowy 
W roku szkolnym 2015/2016 ze wzgl du na ogromne 
zapotrzebowanie na mechaników motocyklowych proponujemy 
nauk  w nowym zawodzie.  
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Zaj cia b d  prowadzone z zakresu: 
 działania i budowy motocykli, 
 najnowszych technologii w dziedzinie motoryzacji, 
 metod diagnozowania, zasad eksploatacji oraz naprawy 

motocykli. 
W zawodzie mechanik motocyklowy wyodr bniona jest 
kwalifikacja: M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli. 
 
ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA 
Kształcenie zawodowe opiera si  na cisłej współpracy z przyszłym 
pracodawc . Ucz cy si  kształtuj  swój zasób wiedzy w zakresie 
przedmiotów ogólnokształc cych i zawodowych w szkole na 
Przybyszewskiego a kształcenie zawodowe/praktyczne realizowane 
jest u pracodawców oraz w Łódzkim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (w formie modułowej). 
Istot  kształcenia zawodowego w systemie dualnym, który realizuje 
szkoła, jest cisła współpraca z firmami. To one s  podstawowym 
miejscem nauki zawodu dla uczniów.  
Nasi partnerzy, to: 
AMX TOYOTA, AUTOTRAPER SPORT SERVICE, NOVA 
VOLVO, SATALL, CITROEN T.KUBIAK, ZIMNY AUTO, 
BOREX, LANDCAR, ZABŁOCKI MOTOZBYT, ATZ, AUTO 
BRZEZI SKA, HONDA PARK, TRAX, ACS AUTO CENTRUM 
SERWISOWE, P.U.H. NORDY SKI, KROTOSKI-CICHY, 
PRZYGUCKI INTER-CAR, MARVEL, BMW TŁOKI SKI, 
JASZPOL, RSW, SŁAW – SERWICE, AC KOSICKI, KOSICKI 
SP.Z O.O., RENATA PAWLAK, BILEX, JRL, MERCEDES AUTO 
- STUDIO, AT GARAGE, SIS AUTO, TOYOTA PODLASIE, 
MATSOUKA MOTOR, PROFFESIONALEES, FEU VERT, 
OLECH – SERVICE, MM GÓRCZAK, ROVER T. STANIUCHA, 
BSP, PREMIUM ARENA, NAWROCKA SERWICE, POLSAD, 3B 
- RMC, BOSCH SERVICE BURZYKOWSKI, BURSIAK, 
MOTOR CAR J.KR GIELSKI, HNW, CENTRUM USŁUG 
MOTORYZACYJNYCH SZYMACHA, JANPOL, EL MECH, 
GARAGE AUTO SERVICE, AUTOCENTRUM SERWISOWE, 
ENGOREM, NASTAPOL, SPRYTNY.COM, ZASADA 
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MERCEDES, PREMIO SZER, SYGUŁA. 
Kadra nauczycielska: 
 nauczyciele przedmiotów ogólnokształc cych i zawodowych – 

pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 22, 
 wykładowcy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia, Praktycznego, 
 specjali ci serwisów samochodowych   –   in ynierowie 

z przygotowaniem pedagogicznym. 
 
BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY 
1. Laboratoria i pracownie w ŁCDNiKP.  
Ucz cy si  w naszej szkole utrwalaj  wiedz  oraz doskonal  
umiej tno ci praktyczne mi dzy innymi w Pracowniach O rodka 
Edukacji Mechatronicznej ŁCDNiKP. Pracownie zostały 
utworzone dla potrzeb kształtowania umiej tno ci niezb dnych do 
wykonywania zada  zawodowych w obszarze szeroko poj tej 
mechatroniki. Dzi ki odpowiednio zaprojektowanym stanowiskom 
dydaktycznym uczniowie maj  mo liwo  poznania systemów, 
urz dze  i elementów mechatronicznych obecnych w takich 
dziedzinach techniki jak: elektropneumatyka, elektrohydraulika, 
sterowniki programowalne, robotyka, nap dy elektryczne, 
modelowanie procesów produkcyjnych, technika regulacji 
analogowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanowiska te wyposa one s  w sprz t specjalistyczny 
i oprogramowanie firm FESTO DIDACTIC i SIEMENS.  
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Urz dzenia do wicze  z mechatroniki s  urz dzeniami 
przemysłowymi przystosowanymi do celów edukacyjnych. 
Wszystkie stanowiska posiadaj  pełn  obudow  dydaktyczn  
(materiały wiczeniowe, informacyjne, foliogramy, itp.).  
2. Serwisy samochodowe wykorzystuj ce najnowsze technologie 
w bran y samochodowej. 

3. Nowoczesne sale lekcyjne do nauki przedmiotów 
ogólnokształc cych wyposa one min. w: rzutniki pisma, telewizory, 
DVD, tablice interaktywne, mapy, plansze, z dost pem do Internetu 
(WiFi); sala gimnastyczna i rekreacyjna z nowoczesnym sprz tem 
sportowym. 
 
ZAJ CIA POZALEKCYJNE 
Zaj cia słu  poszerzaniu zainteresowa  i rozwijaniu zdolno ci 
naszych uczniów. Na terenie szkoły prowadzone s : 
 Koło zainteresowa  motoryzacyjnych, 
 zaj cia przygotowuj ce uczniów do Olimpiady Techniki 

Samochodowej i Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego, 
 Koła J zykowe oraz Koło Przyjaciół Biblioteki, 
 SKS  –  siłownia, siatkówka oraz Przedmiotowe Koła 

Zainteresowa , 
 Szkolne Koło PCK oraz Wolontariat. 

Organizowane s  wyjazdy np. do Warszawy na Targi Wyposa enia 
Warsztatowego. 
 
PROJEKTY UNIJNE I EDUKACYJNE 
Proces kształcenia zawodowego, realizowany przez ZSP Nr 22 
w Łodzi jest nowoczesny i efektywny tak e dzi ki projektom. 
Obecnie w szkole realizowane s  nast puj ce projekty:  
Młode Kadry 
 Młode Kadry to program stworzony przez INTER CARS S.A. 

Skierowany jest do uczniów szkół z bran y motoryzacyjnej. 
Uczestnictwo w programie odbywa si  na zasadach zaj  
dodatkowych, które pozwalaj  uczniom na zdobycie wiedzy 
z zakresu nowoczesnej motoryzacji potwierdzonej testami oraz 
certyfikatem. 
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 Głównym celem programu jest współpraca ze szkołami m.in. 
poprzez doposa enie placówek w nowoczesny sprz t 
wykorzystywany do naprawy i diagnostyki usterek w samochodach, 
dostarczenie niezb dnej wiedzy przyszłej kadrze oraz ułatwienie 
startu zawodowego młodym ludziom (zbli enie dwóch wiatów – 
przedsi biorców i edukacji), organizacj  olimpiad wiedzy.  
 Byli my jedn  z 5 szkół w Polsce, która rozpocz ła udział w tym 

programie w roku 2012. Obecnie jest to 13 szkół w całej Polsce. 
Dzi ki udziałowi w tym programie szkoła pozyskała sprz t 
o warto ci ok.100 tys. zł i pakiet szkole  o warto ci ok. 30 tys. zł. 

W szkoleniach bior  udział 
uczniowie i nauczyciele. 
Partnerzy programu maj  
niecodzienn  okazj  
przekazania uczniom 
i nauczycielom wiedzy, 
która pokazuje technologi  
serwisowania oraz specyfik  
swoich produktów. Jest to 
inwestycja długoterminowa, 
która przyniesie korzy ci, 
kiedy uczniowie rozpoczn  

swoj  karier  zawodow . 
 Od 2012r. odbyło si  22 szkole  prowadzonych przez trenerów 

z takich firm jak: Denso, LUK, Mehle, Castrol, Contitech, INA, 
Osram, BOSCH, Scheffler, NTN SNR, SKF, Meritor. Dotychczas 
zostało przeszkolonych 78 uczniów. Najlepsi w konkursach 
otrzymuj  atrakcyjne nagrody.  
AUTO UNIA – ku nowoczesnym szkołom zawodowym 
 Nadrz dnym celem ponadnarodowego projektu: PWP: Auto Unia 
– ku nowoczesnym szkołom zawodowym jest wypracowanie modelu 
współpracy szkoły z przedsi biorcami, współtworzenie programów 
rozwojowych, rozwijanie i doskonalenie idei dualnego systemu 
kształcenia, co ma zapewni  sukces w procesie adaptowania 
nowego na terenie Polski, a realizowanego w Niemczech, systemu 
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kształcenia zawodowego. Projekt realizowany jest od 01.11.2012 do 
31.10.2015.  
 Program realizowany dla uczniów i nauczycieli obejmuje: 

- dla nauczycieli: szkolenia instrukta owe, szkolenia 
rozwijaj ce kompetencje pedagogiczne, wizyty studyjne 
u partnera strategicznego w Niemczech, targi pracy, sympozja, 
- dla uczniów: szkolenia specjalistyczne, szkolenia 
z przedsi biorczo ci oraz umiej tno ci kluczowych, 
specjalistyczny kurs j zyka niemieckiego, doradztwo 
zawodowe, zaj cia wyrównawcze matematyczno - fizyczne, 
wizyty studyjne w Niemczech, targi pracy. 

 Bardzo wa nym elementem projektu jest pozyskanie przez szkoł  
specjalistycznego sprz tu do diagnostyki i napraw pojazdów 
samochodowych, który stanowi wyposa enie dydaktyczne 
w naszych pracowniach. W projekcie uczestniczy 80 uczniów. 
Projekt MPK 
 Głównym celem projektu jest stworzenie warunków, które 

umo liwi  zatrudnienie uczniów łódzkich szkół zawodowych 
w łódzkim MPK. Projekt skupia si  głównie na organizowaniu zaj  
praktycznych w zakresie kwalifikacji: technik mechatronik, monter 
mechatronik. W projekcie w tym roku bierze udział 25 uczniów. 
 
INTEGRACJA PRZEMYSŁU I EDUKACJI 
Projekt Integracja przemysłu i edukacji – szans  dla absolwentów 
szkół zawodowych realizowany jest od 2.12.2013 do 30.06.2015. 
 Celem projektu jest zwi kszenie jako ci oferty 

i konkurencyjno ci 12 techników z województwa łódzkiego 
w obszarze organizacji i zarz dzania produkcj  w zawodach 
mechatronicznych oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych 
z klas III i IV technikum o kierunku mechatronicznym. W projekcie 
uczestniczy 28 uczniów z naszej szkoły. 
 
SZKOŁA PRZEDSI BIORCZO CI I KOMPETENCJI 
KLUCZOWYCH 
Projekt Szkoła przedsi biorczo ci i kompetencji kluczowych II 
realizowany jest przez DGA S.A. Poprzez kompleksowy program 
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zaj  nasi uczniowie zdobywaj  niezb dn  wiedz  z przedmiotów, 
które sprawiaj  im najwi cej trudno ci, b d  którymi s  najbardziej 
zainteresowani. W projekcie jest okazja do zdobycia wiedzy na 
temat swoich mocnych i słabych stron podczas zaj  z doradc  
zawodowym. Tworzymy tak e szans  na bie ce konsultacje 
z pedagogiem w Szkolnym O rodku Kariery. Projekt 
ukierunkowany jest na rozwój kompetencji kluczowych, których 
młode osoby potrzebuj  do samorealizacji i rozwoju osobistego, 
bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. 
Projekt realizowany jest ju  drugi rok. Ł cznie w projekcie bierze 
udział 40 uczniów. 
 Projekt, ERAZMUS, którego realizacja rozpocznie si  w 2015 
roku. 
 
NASZE OSI GNI CIA 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 22 w Łodzi uzyskał 
nast puj ce certyfikaty: 
 Organizator Procesów Innowacyjnych, 
 Lider Wzorcowego Wewn trzszkolnego Systemu Orientacji 
i Poradnictwa Zawodowego, 
 Certyfikat potwierdzaj cy wł czenie ZSP Nr 22 do Łódzkiej Sieci 
Kształcenia Modułowego, 
 Certyfikat potwierdzaj cy udział ZSP Nr 22 w organizacji 
Szkolnego Systemu Edukacji Normalizacyjnej, 
 Certyfikat potwierdzaj cy udział ZSP Nr 22 w projekcie Wi cej 
umiem, wi cej mog . 
Uczniowie naszej szkoły odnosili sukcesy w konkursach 
zwi zanych z bran  mechatroniczn  i samochodow : 
 w roku 2014 w konkursie Szkolna Liga Elektryki, organizowanym 

przez ŁCDNiKP, ucze  Krzysztof Krze lak zaj ł III miejsce, 
 W 2013 r. uczniowie ZSP Nr 22 zaj li I miejsce w konkursie 

zawodowym Szkolna Liga Mechatroniki, organizowanym przez 
ŁCDNiKP, 
 w 2014 r. uczniowie ZSP Nr 22 równie  zaj li I miejsce 

w konkursie zawodowym Szkolna Liga Mechatroniki, 
organizowanym przez ŁCDNiKP, 
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 5 uczniów wzi ło udział w ogólnopolskim konkursie Elektron 
organizowanym przez Politechnik  Wrocławsk . Krzysztof 
Krze lak zakwalifikował si  do finału (zaj ł 48 miejsce na 
887 uczestników), 
 uczniowie naszej szkoły bior  udział w Olimpiadzie Techniki 

Samochodowej, 
 nasi uczniowie corocznie uczestnicz  w Ogólnopolskim 

Młodzie owym Turnieju Motoryzacyjnym, 
 co roku, podczas „Drzwi otwartych”, ZSP Nr 22 w Łodzi 

organizuje Mistrzostwa Szkół Zawodowych w tenisie stołowym, 
w których nasi uczniowie odnosz  sukcesy. 
Uczniowie ZSP Nr 22 w Łodzi s  tak e laureatami nagrody 
Prezesa Rady Ministrów. 
W ród stypendystów ostatniego roku znalazł si  ucze  naszej 
szkoły, Radosław Wojtczak, który odebrał gratulacje od Wojewody 
Łódzkiego, pani Jolanty Chełmi skiej oraz Kuratora O wiaty, pana 
Jana Kami skiego. 
Nasza szkoła uczestniczy tak e w projekcie edukacyjnym 
Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej. 
Główny cel projektu to kształtowanie w nowoczesny sposób postaw 
patriotycznych, poznanie historii Armii Krajowej w miejscach, 
w których dokonywały si  walki partyzanckie w czasie II wojny 
wiatowej. Najistotniejsz  cz ci  projektu jest przeprowadzenie 

konkursu dotycz cego dziejów Armii Krajowej. Ka dego roku 
organizowana jest wycieczka o charakterze patriotycznym.  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 22 w Łodzi współpracuje 
z ołnierzem AK, Panem Włodzimierzem Pajdowskim, który 
podczas spotka  z naszymi uczniami udziela im wspaniałych lekcji 
patriotyzmu. 
 
CO MÓWI  UCZNIOWIE O SWOJEJ SZKOLE? 
Po pierwsze panuje tu fantastyczna, kameralna i przyjazna 
atmosfera. 
• Mamy młodych, bardzo sympatycznych nauczycieli, którzy dobrze 
ucz  i s  yczliwi. 
• Z ka dym problemem mo esz si  zwróci  do wychowawcy lub 
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pedagoga szkolnego. 
• W naszej szkole nie istnieje „fala”. Nikt nie dr czy młodszych 
kolegów z klas pierwszych. 
Po drugie w naszej szkole mo esz naprawd  si  rozwija . 
• Nauczyciele prowadz  dodatkowe fakultety i konsultacje, wi c je li 
nie radzisz sobie z jakim  przedmiotem lub chcesz pogł bi  swoj  
wiedz  z przedmiotu maturalnego – na pewno znajdziesz pomoc. 
• Je li masz wen  twórcz , odkryjesz w sobie jaki  talent – swoje 
pasje, mo esz rozwija  w wielu istniej cych tu kołach 
zainteresowa . 
• Mamy bardzo dobrze wyposa one pracownie – na przykład 
pracowni  biologiczn  z rzutnikiem multimedialnym, nowoczesn  
tablic  interaktywn  oraz przeró nymi okazami ro lin (nawet 
mi so ernych!) i zwierz t; pracowni  j zyka polskiego z rzutnikiem 
multimedialnym, w której odbywaj  si  zaj cia Szkolnego Klubu 
Filmowego; dwie, dost pne „non stop” pracownie komputerowe, 
a tak e wyposa on  w komputery pracowni  j zykow . 
• Dla lubi cych sport mamy fajne sale gimnastyczne, z których 
mo na korzysta  tak e po lekcjach. 
Po trzecie – uczymy w sposób innowacyjny. 
• Je eli pasjonuj  Ci  samochody, stoj  dla Ciebie otworem klasy 
Technikum i Szkoły Zawodowe. Nowe zawody technik mechatronik, 
monter mechatronik. Praktyki w Autoryzowanych stacjach obsługi. 
 
WA NE!!! 
W naszej szkole, przy współpracy z autoryzowanym serwisem 
ACS, powstał O rodek Egzaminacyjny umo liwiaj cy 
potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w zawodach: 
 Technik pojazdów samochodowych, 
 Elektromechanik pojazdów samochodowych, 
 Blacharz samochodowy. 
Od nowego roku szkolnego (2015/2016) rozpoczynamy 
kształcenie w zawodzie mechanik motocyklowy. 
 
Opracowanie: 
Krystyna Cichocka – kierownik szkolenia praktycznego ZSP nr 22. 
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Specjalny O rodek Szkolno-
Wychowawczy Nr 1 
im. Janusza Korczaka w Łodzi 
 
 
 
ul. Siedlecka 7/21,  93-138 Łód , 
telefon: 42 684-51-48, 684-60-19 fax: 684-60-19 w.109  
e-mail: sosw1lodz@poczta.onet.pl, www.sosw1.szkoly.lodz.pl 

 
 
 
 
 
Dyrektor O rodka 
mgr Agnieszka Szyma ska 
 
Wicedyrektor O rodka 
mgr Izabela Pabich 
  
Kierownik Pracowni  Praktycznej Nauki Zawodu 
mgr in . Anna Lewandowska  
  
Kierownik Internatu 
mgr Barbara Pocz ta 
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Specjalny O rodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im. Janusza 

Korczaka w Łodzi jest placówk  o wiatow  z 50-letnim dorobkiem 
pedagogicznym i dydaktycznym w pracy z młodzie  o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych.  

Do szkoły ucz szcza młodzie  z niepełnosprawno ci  
intelektualn  w stopniu lekkim oraz młodzie  niesłysz ca i słabo 
słysz ca. W roku szkolnym 2014/15 w 19 oddziałach kształci si  
200 uczniów. 

Szkoła zapewnia pomoc terapeutyczn , psychologiczn , udział 
w zaj ciach rewalidacyjnych, korekcyjno - kompensacyjnych, 
w terapii logopedycznej.  

Specjalny O rodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 posiada 
akredytacj  Okr gowej Komisji Egzaminacyjnej i jest O rodkiem 
Egzaminacyjnym dla potrzeb egzaminów potwierdzaj cego 
kwalifikacje zawodowe.  

Współpracuje z wieloma instytucjami, w tym z Łódzkim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
w Łodzi, gdzie nauczyciele maj  mo liwo  uczestniczenia 
w proponowanych przez Centrum formach dokształcania 
i doskonalenia zawodowego. 

Opiekunem O rodka z ramienia Centrum jest kierownik 
Pracowni Edukacji Przedzawodowej Krzysztof Makowski. 
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HISTORIA O RODKA 
  1964  - zało enie O rodka przez dr Bronisława Góreckiego, 
  1966  - poł czenie szkół dla młodzie y słysz cej i niesłysz cej 

w jedn  placówk , 
  1969  - utworzenie w O rodku dru yny harcerskiej, 
  1974  - sesja naukowa z okazji 50-lecia Sekcji Szkolnictwa 

Specjalnego Okr gu Łódzkiego, wybudowanie boisk 
sportowych, bie ni i skoczni, 

  1977  - wizyta młodzie y i nauczycieli Moskiewskiego Instytutu 
Defektologii, 

  1979  - ogólnopolska konferencja zorganizowana przez 
Ministerstwo O wiaty i Edukacji na temat 
eksperymentalnego wdra ania nowych programów 
nauczania w zasadniczych szkołach zawodowych 
specjalnych, 

  1980  - wizyta działaczy Zwi zku Głuchych z Wilna i Kowna, 
odznaczenie O rodka Honorow  Odznak  Polskiego 
Zwi zku Głuchych, 

  1995  - otwarcie technikum dla niesłysz cych, 
  1999  - organizacja wystawy Nauczyciel potrafi, 
  2000  - organizacja Mi dzyszkolnej Olimpiady Matematycznej 

Szkół Ponadgimnazjalnych dla Młodzie y Niesłysz cej, 
- organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 

dzieci i młodzie y z wad  słuchu Pocztówka z Polski, 
  2003  - otwarcie wietlicy Europejskiej i wietlicy 

Profilaktycznej, 
  2005  - otwarcie Szkoły Policealnej dla młodzie y niesłysz cej, 
  2006  - otwarcie nowego kierunku kształcenia dla szkoły 

zawodowej - ogrodnik, dla szkoły policealnej - technik 
informatyk, 

- organizacja Festiwalu Małych Form Artystycznych, 
  2007  - organizacja II Festiwalu Małych Form Artystycznych, 
  2008  - otwarcie 4-letniego Technikum dla młodzie y 

niesłysz cej, 
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  2009  - nadanie Specjalnemu O rodkowi Szkolno-
Wychowawczemu Nr 1 w Łodzi imienia Janusza 
Korczaka, 

  2012  - otwarcie Liceum Ogólnokształc cego dla Niesłysz cych, 
  2014  - otwarcie nowego kierunku – fryzjer, 
  2014  - 50-lecie istnienia O rodka. 

 
OFERTA EDUKACYJNA O RODKA 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 22 dla 
Młodzie y Słysz cej o Obni onej Normie Intelektualnej, 
Młodzie y Niesłysz cej i Słabo Słysz cej kształci w zawodach: 

 kucharz, 
 stolarz, 
 monter sieci, instalacji i urz dze  sanitarnych, 
 ogrodnik, 
 fryzjer. 

Nauka trwa 3 lata. Dla ch tnych egzamin potwierdzaj cy 
kwalifikacje zawodowe. 
 4 letnie Technikum dla Niesłysz cych i Słabo Słysz cych 

(po gimnazjum) kształci w zawodach: 
 technik informatyk, 
 technik ywienia i usług gastronomicznych. 

Na koniec nauki uczniowie maj  mo liwo  zdawania egzaminu 
potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe, a dla ch tnych równie  
egzaminu maturalnego. 
Liceum Ogólnokształc ce z rozszerzonym j zykiem polskim, 
geografi  i histori  kształci uczniów niesłysz cych i słabo 
słysz cych. 
Młodzie  rozpoczyna nauk  po gimnazjum, przygotowuje si  do 
egzaminu maturalnego. 
Mo liwo  kontynuacji nauki w Szkole Policealnej. 
 Szkoła Policealna dla Niesłysz cych i Słabo Słysz cych 

kształci w zawodzie technik informatyk. 
 

Placówka współpracuje z instytucjami wspieraj cymi osoby 
niepełnosprawne: Polskim Zwi zkiem Głuchych, Duszpasterstwem 
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Niesłysz cych, Caritas Diecezji Łódzkiej, poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi, Fundacj  „Parasol”, Fundacj  
„Platan”, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego, które wspieraj  inicjatywy 
podejmowane na rzecz społeczno ci lokalnych, integruj c młodzie  
niepełnosprawn  z pełnosprawn . Absolwentom start w dorosłe 
ycie ułatwia Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot 

w Poznaniu, co roku uczniowie otrzymuj  pomoc rzeczow . 
 

O rodek posiada pracownie warsztatowe bogato wyposa one 
w rodki dydaktyczne oraz sprz t multimedialny. Pozwala to na 
gruntowne przygotowanie młodzie y do zawodu. S  to pracownie: 
stolarska, monterska, ogrodnicza, krawiecka, barma sko -
 kelnerska, dwie pracownie gastronomiczne, trzy pracownie 
informatyczne. Uczniowie maj  mo liwo  zdobywania 
praktycznych umiej tno ci podczas zaj  prowadzonych 
u potencjalnych pracodawców, a pod okiem fachowców – 
nauczycieli zawodu, uzyskuj  dodatkowe kwalifikacje z dziedziny 
kosmetyki, florystyki, fryzjerstwa oraz w zawodach monter 
urz dze  sanitarnych, kelner i barman. Niejednokrotnie zdobyte 
umiej tno ci s  potwierdzane certyfikatem. 

Wykwalifikowana kadra dba o jako  nauczania i atmosfer  
sprzyjaj c  rozwojowi młodzie y. Nauczyciele w pracy z uczniami 
stosuj  ró norodne metody aktywizuj ce, ułatwiaj ce uczniom 
nauk  i społeczne przystosowanie. Program nauczania dostosowany 
jest do indywidualnych potrzeb edukacyjno - terapeutycznych 

W O rodku organizowane s  cykliczne przedsi wzi cia 
integruj ce placówki o wiatowe – Wojewódzki Mi dzyszkolny 
Konkurs Gastronomiczny Przygoda w kuchni skierowany do 
uczniów szkół zawodowych w zawodzie kucharz, Tydzie  
Korczakowski, Piknik Integracyjny, Spartakiada Integracyjna Dzieci 
i Młodzie y Dogoni  Marzenia i wiele innych. 

 
UDZIAŁ W PROJEKTACH EDUKACYJNYCH 
Uczniowie, by móc łatwiej odnale  si  na rynku pracy, 

uczestnicz  w ró nego rodzaju projektach współfinansowanych ze 
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rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Mo na tu wymieni  projekty: 
1. Ja te  mog  pracowa  – głównym celem jest rozwój zawodowy 

młodzie y o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie 
otrzymuj  pomoc w zaplanowaniu cie ki kariery zawodowej, 
kształtuj  umiej tno ci korzystania z informacji o rynku pracy. 
Bior  udział w kursach podnosz cych ich kwalifikacje 
zawodowe, uczestnicz  w kursach zawodowych: barista, 
florysta, photoshop – grafika komputerowa i obróbka zdj , 
glazurnik, kelner. 

2. Projekt Zrozumie  cisz  – celem głównym projektu jest 
aktywizacja zawodowa głuchej młodzie y powy ej 15 roku 
ycia zam. na terenie woj. łódzkiego przy u yciu innowacyjnej 

metody korzystania z usług e-asystentów. 
3. Równi na starcie – uczestnikami projektu byli uczniowie 

O rodka. Udział w projekcie ułatwił im wej cie na rynek pracy 
i zdobycie wła ciwiej dla ich zdolno ci i predyspozycji posady. 

4. Te  potrafi  – równe szanse dla niepełnosprawnej młodzie y – 
projekt przewidywał zaj cia w ramach Szkolnych O rodków 
Kariery oraz rozwijał umiej tno ci posługiwania si  
nowoczesnymi narz dziami informatycznymi, a tak e zakładał 
bezpo rednie wizyty u pracodawców. 
Młodzie  uczestniczyła równie  w projektach: 
1. Wybieram dobre ycie. 
2. Umiem, bo wicz , wicz , bo chc . 
3. Pogotowie naukowe. 
4. Twoja wiedza – twój sukces. 
5. Edukacja Niesłysz cych. 
6. Aktywni zawodowo. 
7. Z przyszło ci  w przyszło . 
8. 4 kroki – wsparcie osób niesłysz cych na rynku pracy. 
9. Młodzi pracownicy – bezpieczny start – projekt 

edukacyjny Pa stwowej Inspekcji Pracy. 
O rodek uczestniczy tak e w projektach Szkoła promuj ca 

zdrowie oraz Szkoła bez przemocy, Szkoły na widelcu, Szkolne smaki 
– Szkoła Dobrego ywienia.  
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Projekt edukacyjny Ogrodnicza Kraina został dofinansowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi. W ramach projektów z dziedziny edukacji 
ekologicznej powstał w o rodku ogródek dydaktyczny oraz 
nowocze nie wyposa ona pracownia ekologiczna. 

 
OFERTA ZAJ  POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW 
O RODKA 

Młodzie  mo e rozwija  swoje zainteresowania i umiej tno ci 
w pr nie działaj cych kółkach pozalekcyjnych, co jest równie  
swego rodzaju terapi .  

Wa n  rol  w yciu szkoły odgrywa koło teatralno - kabaretowe, 
w którym uczniowie mog  sprawdzi  swoje aktorskie umiej tno ci 
nie tylko na uroczysto ciach szkolnych, ale równie  bior c udział 
w ogólnopolskich przedsi wzi ciach, takich jak np. Dotknij Teatru 
(wyst py na deskach Teatru Nowego w Łodzi) czy w Łódzkich 
Prezentacjach. Oprócz tego uczniowie ch tnie zapraszani s  na 
go cinne wyst py do innych placówek o wiatowych 
i opieku czych. 

Nauczyciele i wychowawcy inspiruj  uczniów do twórczych oraz 
wszechstronnych działa  integruj cych z uczniami 
pełnosprawnymi. Członkowie koła teatralno - kabaretowego 
dostarczaj  ogromnych wzrusze , wyst puj c równie  z uczniami 
IX Liceum Ogólnokształc cego w Łodzi.  

W ofercie zaj  pozalekcyjnych jest te  Pracownia Twórczo ci, 
Koło Turystyczno - Krajoznawcze i Koło Fotograficzne. Uczniowie, 
członkowie tych kół zdobywaj  nagrody w konkursach, rywalizuj c 
z młodzie  pełnosprawn . 

Szkolny Klub Europejski jest kontynuacj  programu Słysz  Ci  
Europo, upowszechniaj cego wiedz  o Unii Europejskiej. Powstał 
dzi ki Mi dzynarodowemu Stowarzyszeniu Pomocy Słysz  Serce, 
Wydziałowi Edukacji, sponsorom i rodkom własnym. Zaznajamia 
on młodzie  z ideami integracji europejskiej, a tak e podnosi 
wiadomo  społeczn  podopiecznych. 

W ramach Koła Plastycznego uczniowie maluj  na szkle, 
wykonuj  karty wi teczne, zaproszenia na uroczysto ci, 
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a dekoracje stworzone na tych zaj ciach zdobi  pracownie. Koło 
Plastyczne jest organizatorem licznych konkursów, mi dzy innymi 
Konkursu Janusz Korczak – patron naszego o rodka. 

 
O rodek oferuje bogat  ofert  zaj  rekreacyjnych, 

prowadzonych przez wykwalifikowan  kadr  posiadaj c  
kierunkowe specjalizacje. Ogromnym zainteresowaniem ciesz  si  
zaj cia taneczne odbywaj ce si  w sali fitness, zaj cia w siłowni 
szkolnej oraz wszelkiego rodzaju pozaszkolne zaj cia sportowe 
w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Ciekaw  form  sp dzania 
wolnego czasu jest udział w organizowanych przez nauczycieli – 
pasjonatów grach miejskich. 

Od roku 2004 pr nie działa Szkole Koło Caritas, którego 
członkami s  nauczyciele i uczniowie. 

Uczniowie nie tylko ch tnie bior  udział w yciu szkolnym, lecz 
równie  anga uj  si  w wydarzenia zwi zane z yciem w internacie. 
Internat to ich drugi dom. Młodzie  mo e zawsze liczy  na 
wychowawców, którzy zapewniaj  bezpiecze stwo oraz stwarzaj  
ciepł  i yczliw  atmosfer  sprzyjaj c  nauce oraz ogólnemu 
rozwojowi wszystkich podopiecznych. Placówka współpracuje 
z Europejskim Studium Kosmetyczno - Fryzjerskim, młodzie  uczy 
si  dba  o swój wygl d na bezpłatnych zaj ciach prowadzonych 
w profesjonalnym salonie działaj cym na terenie o rodka. 

Uczniowie, po wyt onej nauce, mog  zrelaksowa  si  
w kawiarence internetowej oraz w jednej z trzech pracowni 
komputerowych. Mog  spotka  si  z przyjaciółmi w sali bilardowej 
lub pogra  w boule. 
 
OSI GNI CIA UCZNIÓW 
Uczniowie SOSW Nr 1 w Łodzi odnosz  liczne sukcesy 

w ró nych dziedzinach. Zajmuj  czołowe miejsca w olimpiadach 
i konkursach, zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim 
i ogólnopolskim.. Młodzie  szczególnie uzdolniona plastycznie 
ch tnie bierze udział w spotkaniach kół plastycznych oraz 
w zaj ciach grafiki komputerowej. 
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Uczniowie zaj li: 
 I pierwsze miejsce w ogólnopolskich Rajdach Turystycznych 
młodzie y niesłysz cej o nagrod  wiata Ciszy, 
 I miejsce w konkursie BHP zorganizowanym dla uczniów ZSZS 
województwa łódzkiego, 
 dwa I miejsca w Mi dzyszkolnych Zawodach Matematycznych 
szkół ponadpodstawowych dla niesłysz cych,  
 I miejsce w III Mi dzyszkolnym Konkursie Wiedzy o BHP, 
 siedem złotych, pi  srebrnych i dwa br zowe medale 
w Olimpiadzie Lekkoatletycznej Sprawni Razem, 
 XII miejsce uczennicy na Mistrzostwach wiata w Nowej 
Zelandii w pływaniu,  
 I miejsce w biegach przełajowych w zawodach Sprawni Razem, 
 pierwsze miejsca w kilku kategoriach w Mi dzynarodowym 
Mityngu Pływackim w Łodzi. 
Młodzie  brała te  udział w Integracyjnym Konkursie 

Recytatorskim, Wojewódzkim Przegl dzie Twórczo ci Osób 
Niepełnosprawnych, Ogólnopolskiej Olimpiadzie J zyka Migowego 
i Miganego w Krakowie, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 
Kucharskiej, Prezentacjach pt. Pot ga ywiołów. 
 
Wyró nienia dla nauczycieli 
Dyrektor O rodka pani Agnieszka Szyma ska otrzymała 

przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego certyfikat Lidera w Edukacji w roku 
szkolnym 2013/14.  

Nagrodami Prezydenta Miasta Łodzi wyró nieni zostali:  
 Agnieszka Szyma ska – 2-krotnie, 
 Anna Lewandowska – kierownik pracowni pnz, 
 El bieta Krysiak – nauczycielka przedsi biorczo ci, 
 Dariusz Gawryszewski – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, 
 Ryszard Spisz – kierownik internatu, 
 Iwona Baryga – nauczycielka kształcenia zawodowego. 
 Dyrektor Agnieszka Szyma ska uzyskała tak e tytuł 
Lodołamacza Specjalnego 2014, który przyznawany jest dla 
osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób 
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niepełnosprawnych. Otrzymała te  Medal Serce Dziecku, które 
jest najwa niejszym regionalnym wyró nieniem dorosłych 
nadawanym przez dzieci. 

 
WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I PRZEDSI BIORSTWAMI 

SOSW Nr 1 zorientowany jest na osi ganie przez ucz cych si  
podstawowych i specjalistycznych kwalifikacji oczekiwanych przez 
lokalny rynek pracy. Dlatego wa nym zjawiskiem jest czynne 
wł czenie si  do procesu edukacji lokalnych firm. Dzi ki tej 
współpracy szkoła zawodowa dobrze przygotowuje kadry dla 
pracodawców, a absolwentom otwieraj  si  nowe perspektywy 
kariery zawodowej.  

Przedsi biorstwa współpracuj ce z O rodkiem: 
 Bahama-Sun, Salon fryzjerski, Przemysław Wyrwas, Łód , 
ul. Stra acka 11, 
 „BIESIADA” - M. Cicharska, Łód , ul. Stefana 2, 
 Kawiarnia „Teatralna” Jacek Malec-Malecki, Łód , Plac 
D browskiego, 
 WILO Polska Sp. z o.o Janki, Raszyn, 
 NIBCO Sp. z o.o, Łód , ul. PKP 6, 
 RURATOR Sp.z o.o, Łód , ul. Górnicza 38/40, 
 Ogród Botaniczny, Łód , ul. Retki ska 39/65, 
 Le nictwo Miejskie, Łód , ul. Łagiewnicka 305, 
 Firma POZIOM Usługi Gastronomiczne. 
 

PODSUMOWANIE ROKU KORCZAKOWSKIEGO W O RODKU 
26.12.2012 roku obchodzono Dzie  Patrona, który był 

jednocze nie podsumowaniem Roku Korczakowskiego w O rodku. 
Uroczysto  t  honorowym patronatem obj ła Prezydent Miasta 
Łodzi Hanna Zdanowska, a uczestniczył w nich wiceprezydent 
Miasta Łodzi Krzysztof Pi tkowski. 

Patron O rodka Janusz Korczak – Stary Doktor, pracował 
z dzie mi i po wi cił im całe swoje ycie. Tak jak on, nauczyciele 
SOSW Nr 1 staraj  si  wychowa  młode pokolenia, opieraj c si  na 
wzajemnym szacunku i tolerancji. Wszystkim przedsi wzi ciom 
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przy wieca pi kna my l Janusza Korczaka Powiedz dziecku, e jest 
dobre, e umie, e potrafi.  

 
ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW W SOSW NR 1  
W szkole realizowany jest program kształcenia uczniów 

i zwi kszania ich kompetencji zawodowych poprzez cykl 
atrakcyjnych wycieczek do zakładów, w których mog  
zaobserwowa  rzeczywiste warunki pracy. 

Organizowane s  równie  wycieczki do Urz du Pracy, Urz du 
Skarbowego, O rodka Aktywizacji Zawodowej i Społecznej 
OAZIS. O rodek współpracuje z Polsk  Organizacj  Osób 
Niepełnosprawnych POPON.  

Promowane s  pozaszkolne, krótkie formy kształcenia 
zawodowego. Uczniowie maj  mo liwo  zdobywania 
praktycznych umiej tno ci podczas zaj  prowadzonych 
u potencjalnych pracodawców, pod okiem fachowców uzyskuj  
dodatkowe kwalifikacje z dziedziny kosmetyki, florystyki, 
fryzjerstwa oraz w zawodach monter urz dze  sanitarnych, kelner 
i barman, kucharz. Niejednokrotnie zdobyte umiej tno ci s  
potwierdzane certyfikatem.  

Rozwijane jest doradztwo zawodowe oraz system informacji 
edukacyjno - zawodowej. 

W O rodku działa Szkolny O rodek Kariery. Uczniowie 
kształtuj  umiej tno ci korzystania z informacji o rynku pracy. 
Głównym zadaniem SZOK jest pomoc uczniom w podejmowaniu 
decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Dzi ki 
temu mog  oni zaplanowa  własny rozwój zawodowy pod k tem 
mobilno ci zawodowej. 

Dwa razy w roku organizowane s  wycieczki na Targi 
Budownictwa Interbud. Uczniowie uczestnicz  te  w Targach Pracy 
i Targach Pracy dla Niepełnosprawnych. 

 
W szkole organizowane s  cykliczne przedsi wzi cia integruj ce 

placówki o podobnych kierunkach kształcenia: 
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 Mi dzyszkolny Konkurs Gastronomiczny Przygoda w kuchni 
skierowany do uczniów szkół zawodowych z województwa 
łódzkiego w zawodzie kucharz,  

 

 
 

 Mi dzyszkolny Konkurs Wiedzy Monterskiej. 
O rodek bierze udział w: 
 Ogólnopolskich Konkursach Wiedzy Kucharskiej. Uczestnicz  

w nich uczniowie niesłysz cy i słabo słysz cy kształc cy si  
w zawodach gastronomicznych na poziomie szkoły zasadniczej 
oraz technikum. W konkursach bior  udział reprezentacje 
O rodków z całej Polski, 

 Mi dzyszkolnym Konkursie Plastycznym Kultura Bezpiecze stwa, 
 Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy w Szczecinie. 
Aby zainteresowa  uczniów tematyk  bezpiecze stwa w czasie 

nauki, pracy oraz w czasie wolnym w o rodku prowadzony jest cykl 
zaj  z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 

W placówce organizowane s  szkolne konkursy przedmiotowe: 
 Szkolny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej dla klas III ZSZ, 
 Na najładniej wyci t  dyni  – Konkurs Carving - Halloween, 
 Na najładniej przystrojony stół okoliczno ciowy, 
 Szkolny Konkurs Wiedzy Monterskiej. 
Prowadzone s  działania promuj ce szkoł  zawodow  w ród 

nauczycieli gimnazjów oraz uczniów i ich rodziców. Cyklicznie 
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organizowany jest Mi dzyszkolny Konkurs dla Gimnazjalistów 
szkół specjalnych i integracyjnych z terenu województwa 
łódzkiego. Podczas Konkursu, oprócz sprawdzenia swoich 
predyspozycji zawodowych z zakresu kucharstwa, ogrodnictwa, 
uczniowie maj  mo liwo  zapoznania si  z ofert  edukacyjn  
szkoły. 

wietn  form  promocji O rodka s  Dni Drzwi Otwartych. 
Młodzie  i rodzice zwiedzaj  o rodek, gdzie poprzez pokazy 
i warsztaty prowadzone przez uczniów mog  zapozna  si  
z bogatym dorobkiem szkoły. 

W ramach preorientacji, nauczyciele O rodka przedstawiaj  
ofert  edukacyjn  SOSW Nr 1 w gimnazjach specjalnych. Doradcy 
zawodowi udzielaj  uczniom wszelkich informacji dotycz cych 
przede wszystkim warunków naboru, mo liwo ci rozwoju 
zawodowego po uko czeniu oferowanych kierunków oraz 
wachlarza praktyk zawodowych. 

Wykwalifikowana kadra dba o jako  nauczania i atmosfer  
sprzyjaj c  rozwojowi młodzie y. Nauczyciele w pracy z uczniami 
stosuj  ró norodne metody aktywizuj ce, ułatwiaj ce im nauk  
i społeczne przystosowanie. Program nauczania dostosowany jest 
do indywidualnych potrzeb edukacyjno - terapeutycznych. 

Aby wzbogaca  szkoln  ofert  edukacyjn  oraz przygotowa  
uczniów do poruszania si  na rynku pracy i ycia w społecze stwie 
nasi nauczyciele nieustannie podnosz  swoje kwalifikacje 
zawodowe. Bior  udział w licznych konferencjach dotycz cych 
kształcenia zawodowego. Poszerzaj  swoj  wiedz  i umiej tno ci, 
dokształcaj c si  na kursach oraz studiach podyplomowych. 

Wszystkie działania Specjalnego O rodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 1 w Łodzi pozwalaj  młodzie y 

niepełnosprawnej aktywnie uczestniczy  w yciu społecznym 
i lepiej odnajdywa  si  w wiecie ludzi pełnosprawnych. 

 
Opracowanie:  
Agnieszka Szyma ska – dyrektor SOSW nr 1 w Łodzi, 
Krzysztof Makowski – kierownik Pracowni Edukacji 
Przedzawodowej w ŁCDNiKP, opiekun szkoły. 
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Zespół Szkół  

Zawodowych Specjalnych nr 2  

91-836 Łód , ul. al. I Dywizji 16/18 

tel./fax (042) 643-35-19 

e-mail: zszs2@neostrada.pl  

www.zszs2.szkolnastrona.pl 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół 

Zawodowych Specjalnych nr 2 

To szkoła z klas ! 
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Zespół Szkół Zawodowych 
Specjalnych nr 2 stanowi  dwie 
szkoły wielozawodowe:  
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 24 
dla młodzie y z niepełnosprawno ci  
intelektualn  w stopniu lekkim, słabo 
widz cej, z niepełnosprawno ci  
ruchow  oraz  
Specjalna Szkoła Przysposabiaj ca 
do Pracy nr 2 dla młodzie y 
z upo ledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym oraz 
z niepełnosprawno ciami sprz onymi. Zespół Szkół Zawodowych 
Specjalnych nr 2 przygotowuje absolwentów do pełnienia ról 
zawodowych, rodzinnych, społecznych, do wiadomego planowania 
swojej przyszło ci. Zdobycie umiej tno ci zawodowych, 
potwierdzone dyplomem, pozwala na realizacj  planów nie tylko 
w kraju, ale tak e za granic . Placówka z ka dym rokiem zmienia 
swoje oblicze.  
Unowocze niane s  pracownie przedmiotowe, modernizowany jest 
budynek szkoły, usuwane s  bariery architektoniczne, by ułatwi  
funkcjonowanie osobom z niepełnosprawno ciami ruchowymi. 
Szkoła oferuje nie tylko szeroki wachlarz zawodów, w których 
uczniowie mog  znale  zatrudnienie i realizowa  swoje plany, ale 

tak e pełn  socjalizacj , we 
wszystkich zakresach ycia 
codziennego. Wspomaga rozwój 
zainteresowa  kulturalnych, 
ekonomicznych, społecznych. 
Zapewnia tak e wsparcie 
psychologiczne i socjalne.  
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TROCH  HISTORII 
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 mie ci si  w dzielnicy 
Bałuty. Budynek szkolny został wzniesiony w 1953 roku 
i funkcjonowały w nim dwie samodzielne szkoły podstawowe. 
W 1972 roku jedna z nich została przeniesiona do nowo 
rozwijaj cego si  osiedla Teofilów. Pomieszczenia dotychczas 
zajmowane przez szkoł  podstawow  po przeprowadzeniu adaptacji 
zaj ła nowo utworzona szkoła zawodowa dla uczniów 
niepełnosprawnych pod nazw  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5. 
Jej zało ycielem i pierwszym dyrektorem był mgr Kazimierz 
Szymanek. W roku 1986 Prezydent Miasta Łodzi, na wniosek 
Kuratora O wiaty, przekształcił placówk  w Zespół Szkół 
Zawodowych Specjalnych nr 2. W skład zespołu weszły trzy 
szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5, Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa dla Słabo Widz cych i Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 6. W 1992 roku powołano czwart  – Szkoł  Specjaln  
Przysposabiaj c  do Pracy nr 2. W pocz tkowej fazie istnienia 
szkoła kształciła w zawodach: krawiec, lusarz, malarz budowlany, 
tapicer, dziewiarz maszynowo - r czny i kaletnik. Oferta edukacyjna 
szkoły jest modernizowana i dostosowywana do zmian 
zachodz cych na rynku pracy. 
 
OFERTA KSZTAŁCENIA 
W skład Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 wchodz  
dwie wielozawodowe szkoły:  
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 24,  
Szkoła Specjalna Przysposabiaj ca do Pracy nr 2. 
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 24 
o trzyletnim cyklu kształcenia, na podbudowie gimnazjum 
specjalnego i klas integracyjnych, przeznaczona jest dla młodzie y: 

 z niepełnosprawno ci  intelektualn  w stopniu lekkim, 
umiarkowanym,  

 słabo widz cej, 
 z niepełnosprawno ciami sprz onymi, 
 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
 z niepełnosprawno ci  ruchow , w tym z afazj . 
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Oferta edukacyjna szkoły jest zgodna z Klasyfikacj  Zawodów 
Szkolnictwa Zawodowego (Rozporz dzenie MEN z dn. 23 grudnia 
2011 w sprawie klasyfikacji zawodów), kształcenie prowadzone jest 
w oparciu o podstaw  programow  kształcenia w zawodzie 
(Rozporz dzenie MEN Rozporz dzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie podstawy programowej 
kształcenia w zawodach), a uczniowie przyst puj  do egzaminów 
potwierdzaj cych kwalifikacje w zawodzie na zasadach ogólnych. 
Jedynie kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej jest przewidziane dla uczniów upo ledzonych umysłowo 
w stopniu lekkim.  
 
Krawiec 753105 
W zawodzie wyodr bniono jedn  kwalifikacj  A.12. Wykonywanie 
usług krawieckich.  
Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje odbywa si  po zako czeniu 
kształcenia w kwalifikacji, tj. pod koniec II półrocza klasy III. Po 
potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych absolwent uzyskuje 
dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie krawiec. 
Zadania zawodowe, do których powinien by  przygotowany 
absolwent szkoły s  nast puj ce: 
1) konstruowanie i modelowanie wyrobów odzie owych zgodnie 
z zamówieniem klienta, 
2) dobieranie materiałów odzie owych i dodatków do wyrobu 
odzie owego, 
3) obsługiwanie maszyn i urz dze  stosowanych podczas 
wytwarzania wyrobów odzie owych, 
4) wykonywanie wyrobów odzie owych, 
5) wiadczenie usług zwi zanych z przeróbk  i napraw  wyrobów 
odzie owych. 
Mo liwo ci podwy szania kwalifikacji dla absolwenta 
w zawodzie krawiec:  
absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji A.12. mo e uzyska  
dyplom w zawodzie technik technologii odzie y, po potwierdzeniu 
dodatkowo kwalifikacji A.48. Projektowanie wyrobów odzie owych 
i A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzie owych 
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oraz uzyskaniu wykształcenia redniego. Inn  mo liwo ci  
podwy szania kwalifikacji jest uko czenie kursów 
kwalifikacyjnych zawodowych. 
Mo liwo  zatrudnienia: 

 firmy odzie owe, 
 zakłady miarowo - usługowe, 
 prowadzenie własnej firmy wiadcz cej usługi w zakresie 

konstruowania i modelowania wyrobów odzie owych zgodnie 
z zamówieniem klienta, wykonywania wyrobów odzie owych, 
przeróbek i naprawy wyrobów odzie owych. 

 
Operator maszyn w przemy le włókienniczym 815204 
Na zawód składaj  si  dwie kwalifikacje:  
A.4. Wytwarzanie wyrobów włókienniczych,  
A.5. Wyka czanie wyrobów włókienniczych.  
Egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje odbywaj  po zako czeniu 
kształcenia w kwalifikacji tj.: dla kwalifikacji A.4. pod koniec 
I półrocza klasy II, dla kwalifikacji A.5. pod koniec II półrocza 
klasy III. Po potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych absolwent 
uzyskuje dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie operator 
maszyn w przemy le włókienniczym. 
Zadania zawodowe, do których powinien by  przygotowany 
absolwent szkoły s  nast puj ce: 
1) przygotowywanie surowców i półproduktów do procesu 
wytwarzania i wyka czania wyrobów włókienniczych, 
2) obsługiwanie maszyn i urz dze  do wytwarzania i wyka czania 
wyrobów włókienniczych, 
3) wytwarzanie i wyka czanie wyrobów włókienniczych. 
Mo liwo ci podwy szania kwalifikacji dla absolwenta 
w zawodzie operator maszyn w przemy le włókienniczym:  
absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji A.4. i A.5. mo e uzyska  
dyplom w zawodzie technik włókiennik po potwierdzeniu 
dodatkowo kwalifikacji A.41. Organizacja i nadzorowanie 
procesów wytwarzania wyrobów oraz uzyskaniu wykształcenia 
redniego. Inna mo liwo  – uko czenie kursów kwalifikacyjnych 

w wymienionych kwalifikacjach. 
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Mo liwo  zatrudnienia: 
operator maszyn w przemy le włókienniczym jest zawodem 
szerokoprofilowym. Absolwent szkoły kształc cej w tym zawodzie 
mo e by  zatrudniony w: 
 prz dzalniach, 
 tkalniach, 
 dziewiarniach, 
 wyka czalniach, 
 firmach zwi zanych z przemysłem włókienniczym. 
 
Monter zabudowy i robót wyko czeniowych w budownictwie 
712905 
Na zawód składaj  si  trzy kwalifikacje:  
B.5. Monta  systemów suchej zabudowy,  
B.6. Wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich,  
B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych. 
Egzaminy potwierdzaj ce kwalifikacje odbywaj  po zako czeniu 
kształcenia w kwalifikacji tj.: dla kwalifikacji B.5. pod koniec klasy 
II, dla kwalifikacji B.6. pod koniec I półrocza klasy III, dla 
kwalifikacji B.7. pod koniec klasy III. Po potwierdzeniu 
kwalifikacji zawodowych absolwent uzyskuje dyplom 
potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie monter zabudowy i robót 
wyko czeniowych w budownictwie. 
Zadania zawodowe, do których powinien by  przygotowany 
absolwent szkoły s  nast puj ce: 
1) montowanie systemów suchej zabudowy, 
2) wykonywanie robót malarskich, 
3) wykonywanie robót tapeciarskich, 
4) wykonywanie robót posadzkarskich, 
5) wykonywanie robót okładzinowych. 
Mo liwo  zatrudnienia: 
monter zabudowy i robót wyko czeniowych w budownictwie 
nale , do grupy zawodów poszukiwanych przez pracodawców 
w kraju i za granicami naszego pa stwa. Pracodawcy w kraju 
oczekuj  profesjonalnie przygotowanych absolwentów 
zasadniczych szkół zawodowych. Absolwent mo e znale  
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zatrudnienie w przedsi biorstwach budowlanych lub samodzielnie 
prowadzi  usługow  działalno  gospodarcz . 
 
Mechanik – monter maszyn i urz dze  723310  
W zawodzie wyodr bniono jedn  kwalifikacj  M.17. Monta  
i obsługa maszyn i urz dze . Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje 
odbywa si  po zako czeniu kształcenia w kwalifikacji, tj. pod 
koniec II półrocza klasy III. Po potwierdzeniu kwalifikacji 
zawodowych absolwent uzyskuje dyplom potwierdzaj cy 
kwalifikacje w zawodzie mechanik – monter maszyn i urz dze . 
Zadania zawodowe, do których powinien by  przygotowany 
absolwent szkoły s  nast puj ce: 
1) dokonywanie monta u maszyn i urz dze , 
2) obsługiwanie i konserwowanie maszyn i urz dze , 
3) instalowanie i uruchamianie maszyn i urz dze . 
Mo liwo ci podwy szania kwalifikacji:  
absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji M.17. mo e uzyska  
dyplom w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo 
kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji 
maszyn i urz dze  oraz uzyskaniu wykształcenia redniego. Inn  
mo liwo ci  podwy szania kwalifikacji jest uko czenie kursów 
kwalifikacyjnych w wymienionych kwalifikacjach. 
Mo liwo  zatrudnienia: 
przedsi biorstwa przemysłu metalowego i maszynowego, 
przedsi biorstwa obsługowo - naprawcze, w innych działach 
gospodarki zajmuj cych si  wytwarzaniem i eksploatacj  maszyn 
i urz dze . 
 
Kucharz 512001 
W zawodzie wyodr bniono jedn  kwalifikacje: T.6. Sporz dzanie 
potraw i napojów. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje odbywa si  
po zako czeniu kształcenia w kwalifikacji tj.: pod koniec II 
półrocza klasy III. Po potwierdzeniu kwalifikacji zawodowej 
absolwent uzyskuje dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje 
w zawodzie kucharz. 
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Zadania zawodowe, do których powinien by  przygotowany 
absolwent szkoły s  nast puj ce: 
1) przechowywanie ywno ci, 
2) sporz dzanie potraw i napojów, 
3) wykonywanie czynno ci zwi zanych z ekspedycj  potraw 
i napojów. 
Mo liwo ci podwy szania kwalifikacji:  
absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji T.6. mo e uzyska  dyplom 
w zawodzie kucharz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji 
T.15. Organizacja ywienia i usług gastronomicznych oraz 
uzyskaniu wykształcenia redniego. Inn  mo liwo ci  
podwy szania kwalifikacji jest uko czenie kursów 
kwalifikacyjnych w wymienionych kwalifikacjach. 
Mo liwo  zatrudnienia: restauracje, bary szybkiej obsługi, 
instytucje ywienia zbiorowego, własna działalno  gospodarcza. 
 
Piekarz 751204 
W zawodzie wyodr bniono jedn  kwalifikacj : T.3. Produkcja 
wyrobów piekarskich. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje 
odbywa si  po zako czeniu kształcenia w kwalifikacji tj.: pod 
koniec II półrocza klasy III. Po potwierdzeniu kwalifikacji 
zawodowej absolwent uzyskuje dyplom potwierdzaj cy 
kwalifikacje w zawodzie piekarz. 
Zadania zawodowe, do których powinien by  przygotowany 
absolwent szkoły s  nast puj ce: 
1) przygotowywanie surowców do produkcji wyrobów piekarskich, 
2) sporz dzanie półproduktów piekarskich, 
3) dzielenie ciasta i kształtowania k sów na wyroby piekarskie, 
4) przeprowadzanie rozrostu oraz wypieku pieczywa, 
5) obsługiwanie maszyn i urz dze  stosowanych w produkcji 
wyrobów piekarskich. 
Mo liwo ci podwy szania kwalifikacji:  
absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji T.3. mo e uzyska  dyplom 
w zawodzie technik technologii ywno ci po potwierdzeniu 
dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie wyrobów 
spo ywczych oraz uzyskaniu wykształcenia redniego. Inn  
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mo liwo ci  podwy szania kwalifikacji jest uko czenie kursów 
kwalifikacyjnych w wymienionych kwalifikacjach. 
Mo liwo  zatrudnienia: 
na rynku pracy poszukiwani s  profesjonalnie wyszkoleni piekarze, 
du e zapotrzebowanie na fachowców tej bran y jest równie  
w krajach Unii Europejskiej. 
 
Cukiernik 751201 
W zawodzie cukiernik wyodr bniono jedn  kwalifikacj : 
T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych. Egzamin potwierdzaj cy 
kwalifikacje odbywa si  po zako czeniu kształcenia w kwalifikacji 
tj.: pod koniec II półrocza klasy III. Po potwierdzeniu kwalifikacji 
zawodowej absolwent uzyskuje dyplom potwierdzaj cy 
kwalifikacje w zawodzie cukiernik. 
Zadania zawodowe, do których powinien by  przygotowany 
absolwent szkoły s  nast puj ce: 
1) obsługiwanie maszyn i urz dze  stosowanych w produkcji 
wyrobów cukierniczych, 
2) sporz dzanie półproduktów cukierniczych, 
3) sporz dzanie gotowych wyrobów cukierniczych, 
4) dekorowanie wyrobów cukierniczych. 
Mo liwo ci podwy szania kwalifikacji:  
absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji T.4. mo e uzyska  dyplom 
w zawodzie technik technologii ywno ci po potwierdzeniu 
dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie wyrobów 
spo ywczych oraz uzyskaniu wykształcenia redniego. Inn  
mo liwo ci  podwy szania kwalifikacji jest uko czenie kursów 
kwalifikacyjnych w wymienionych kwalifikacjach. 
Mo liwo  zatrudnienia: zakłady cukiernicze przemysłowe, 
zakłady cukiernicze rzemie lnicze, prowadzenie własnej 
działalno ci gospodarczej w zakresie cukiernictwa. 
 
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205 
W zawodzie wyodr bniono jedn  kwalifikacj : T.1. Wykonywanie 
prac pomocniczych w obiektach wiadcz cych usługi hotelarskie. 
Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacj  odbywa si  po zako czeniu 
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kształcenia w kwalifikacji tj.: pod koniec II półrocza klasy III. Po 
potwierdzeniu kwalifikacji zawodowej absolwent uzyskuje 
dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej. 
Zadania zawodowe, do których powinien by  przygotowany 
absolwent szkoły s  nast puj ce: 
1) wykonywanie prac zwi zanych z przygotowaniem jednostki 
mieszkalnej do przyj cia go ci, 
2) wykonywanie prac pomocniczych w cz ci gastronomicznej 
obiektu wiadcz cego usługi hotelarskie, 
3) wykonywanie prac pomocniczych zwi zanych z obsług  go ci, 
4) wykonywanie prac porz dkowych na terenie obiektu 
wiadcz cego usługi hotelarskie, 

5) wykonywanie prac pomocniczych zwi zanych z utrzymaniem 
w nale ytym stanie terenów zieleni i urz dze  rekreacyjnych 
znajduj cych si  w otoczeniu obiektu. 
Kształcenie w tym zawodzie mo e by  prowadzone wył cznie 
w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej, przeznaczonej jedynie 
dla uczniów upo ledzonych umysłowo w stopniu lekkim.  
Mo liwo  zatrudnienia: 

  zakłady usług hotelowych, motele. 
 
SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJ CA DO PRACY 
NR 2 
to szkoła umo liwiaj ca kształtowanie i dalsze usprawnianie 
maksymalnej samodzielno ci, zaradno ci w ró nych obszarach 
ycia codziennego, w ramach indywidualnego poziomu rozwoju. 

Młodzie  uczestniczy w ró nych formach ycia społecznego, 
z zachowaniem ogólnie przyj tych norm i warto ci, 
z poszanowaniem prawa do własnej indywidualno ci i odr bno ci. 
Doskonali umiej tno ci komunikacji z otoczeniem, matematyczne, 
manualne, stosowania ró norodnych rodków artystycznego 
wyrazu, pracy w zespole. Zaj cia odbywaj  si  w dwóch blokach 
tematycznych: funkcjonowanie osobiste i społeczne oraz 
przysposobienie do pracy. W ramach bloku przysposobienie do 
pracy uczniowie nabywaj  sprawno ci i umiej tno ci niezb dne do 
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funkcjonowania w yciu społecznym i zawodowym. Zaj cia 
praktyczne odbywaj  si  na terenie Spółdzielni Elektrotechnicznej 
„Pokój” i na terenie szkoły. Uczniowie projektuj  i wykonuj  
ró nymi technikami prace plastyczne, organizuj  wystawy, bior  
udział w konkursach i projektach edukacyjnych: Szkoła z klas , 
Ucze  z klas , Eko- zawodowcy, zdobywaj  nagrody i dyplomy. 
 
INNOWACYJNA DZIAŁALNO  SZKOŁY 
W Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 inicjowane s  
liczne działania maj ce na celu zwi kszenie efektywno ci 
kształcenia oraz jak najlepsze przygotowanie uczniów do 
samodzielnego funkcjonowania w społecze stwie i na rynku pracy. 
Takimi działaniami s  mi dzy innymi realizowane projekty 
współfinansowane ze rodków UE, daj ce młodzie y mo liwo  
uczestniczenia w ciekawych zaj ciach, rozwijania umiej tno ci 
zawodowych, a tak e swoich pasji i zainteresowa . rodki 
finansowe pozyskane w projektach przeznaczane s  równie  
na doposa enie w pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia 
zawodowego. 
Zwi kszenie kompetencji społecznych i zawodowych uczniów to 
projekt zako czony w czerwcu 2013 r., współfinansowany ze 
rodków Unii Europejskiej w ramach EFS. 

Głównym celem projektu było: „Zmniejszenie dysproporcji 
edukacyjnych oraz podniesienie jako ci oferty edukacyjnej, 
ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych, 
informatycznych stosownie do potrzeb rynku pracy, słu ce 
podniesieniu zdolno ci uczniów do zatrudnienia”. 
W trakcie projektu realizowane były zaj cia: z przedsi biorczo ci, 
doradztwa zawodowego, przedmiotów zawodowych, wychowania 
fizycznego i zaj cia informatyczne. W ramach prowadzonych zaj  
pozalekcyjnych grupy zawodowe uczniów doskonaliły umiej tno ci 
praktyczne w wybranym przez siebie zawodzie, podnosiły 
sprawno  fizyczn , zwi kszały wiedz  i kompetencje zawodowe. 
ZAWODOWO PLUS – wzmocnienie kształcenia zawodowego 
szans  na samodzielno  niepełnosprawnych w dorosłym yciu - 
projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach 



DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH ZAWODOWYCH.  
WYDANIE SPECJALNE 

_________________________________________________________________ 
 

298

działania 9.2. Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa 
zawodowego. Celem projektu jest: zdanie egzaminu 
potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe oraz pomoc we wł czeniu 
uczniów naszej szkoły w rynek pracy. 

  
 
W ramach projektu uczniowie 
uczestniczyli w zaj ciach z j zyka 
angielskiego, informatyki, 
przedmiotów zawodowych, 
orientacji zawodowej, komunikacji 
społecznej, sztuki. 
 

Ponadto uczestnicy projektu korzystali z usług rehabilitanta, 
psychologa i logopedy. Uczniowie uczestniczyli w wizytach 
studyjnych u pracodawców, w 3-dniowej wycieczce, wycieczkach 
po Łodzi. 
Eko-Zawodowcy – projekt realizowany z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskane 
dofinansowanie przeznaczono na zakup niezb dnych rodków 
i pomocy dydaktycznych.
My l  przewodni  i ide  projektu było u wiadomienie uczniom, e 
ka dy człowiek ma wpływ na stan rodowiska, niezale nie od 
swojej pozycji w społecze stwie i wykonywanego zawodu, 
wzbudzenie w młodzie y pozytywnych uczu  i emocji tak, by 
nabrała ona poczucia wi zi ze rodowiskiem i była za nie 
odpowiedzialna.
 
INNE DZIAŁANIA SZKOŁY  
W szkole realizowane s  projekty wspomagaj ce rozwój 
zainteresowa  kulturalnych, ekonomicznych, społecznych uczniów. 
Oferowane jest wsparcie psychologiczne i socjalne. Uczniowie s  
przygotowywani do pełnienia ról rodzinnych, do wiadomego 
planowania swojej przyszło ci.  
Dni  Otwart e  s zko ły  to zaplanowany i logistycznie 
opracowany wielopłaszczyznowy program działa  promocyjnych 
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placówki. Uczniowie prezentuj  specyfik  kierunków zawodowych 
oferty edukacyjnej w ramach trwaj cych od listopada do ko ca 
stycznia Dni z Gimnazjalist . Istot  tych spotka  jest uczestnictwo 
uczniów szkół gimnazjalnych specjalnych oraz integracyjnych 
w zaj ciach dydaktycznych teoretycznych przedmiotów 
zawodowych i zaj ciach praktycznych. Ka dy z uczestników 
takiego spotkania ma mo liwo  bezpo redniego kontaktu 
z przyszłym zawodem. Mo e to zaowocowa  ułatwieniem podj cia 
decyzji o wyborze kierunku przyszłej kariery zawodowej. 
Podsumowaniem całego cyklu spotka  s  dwa konkursy 
adresowane do uczestników: 

 
M i dzy szko lny  dla 
Gimnaz ja l i s tów  –  Sprawne  r ce  
–  skierowany do uczniów 
zainteresowanych kierunkami 
odzie owymi  
 
 

 
 

Mi dzyszko lny  konkurs  
Gas t ronomiczny  d la  
Gimnaz ja l i s tów  Gotu j  z  nami  –  
przeznaczony dla uczniów 
o zainteresowanych kulinarnych.  
 
 

Prezentacja osi gni  uczniów szkoły skierowana jest nie tylko do 
ich młodszych kolegów, ale i ich rodziców oraz całego rodowiska 
zwi zanego z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.  
Istotnym czynnikiem organizacji tych spotka  jest równie  
wiadomo  potrzeby niwelowania czynników stresogennych, 

jakim jest dla ucznia z niepełnosprawno ci  intelektualn  wej cie 
w nowe, nieznane rodowisko. 
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Cyklicznie od dziewi ciu lat szkoła jest organizatorem 
Mi dzyszko lnego  In tegracy jnego  Konkursu  
Recy ta torsk i ego . Konkurs poprzez pi kno słowa mówionego 
rozbudza poczucie estetyki i uczy wra liwo ci na otaczaj cy wiat 
i ludzi. Zmusza do refleksji i dostarcza wielu wzrusze . Młodzie  ze 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spotyka 
si  w naszej szkole i deklamuje wiersze znanych polskich poetów, 
promuje dorobek my li ludzkiej w jego intelektualnej, emocjonalnej 
i estetycznej cało ci. Konkurs ma bardzo uroczyst  opraw  
i uczestniczy w nim wielu zaproszonych go ci. 
W s zko l e  dz ia ła  Kabare t  S zko lny  TuTam .  Uczniowie 
poprzez sztuk  ucz  si  odgrywa  ró ne role, wczuwa  si  w inn  
posta , przekazuj  warto ci dzieła literackiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt ze sztuk  daje mo liwo ci prze ywania warto ci, które 
pozytywnie wpływaj  na kształtowanie po danych postaw. Nasi 
aktorzy swoimi wyst pami u wietniaj  uroczysto ci szkolne. 
W zabawnej formie prezentuj  postaci z bajek, inscenizuj  wiersze 
i ró ne scenki z ycia szkoły. Uczestnicz  w ró nych konkursach 
organizowanych przez szkoł  jak i na zewn trz niej. Cyklicznie 
bior  udział w kolejnych edycjach projektu Metamorfozy. 
We współpracy z innymi placówkami specjalnymi nasi uczniowie 
wystawili Pi kn  i besti . Stworzony został jeden spektakl, 
w którym wyst piło 65 aktorów z 12 szkół. Chcemy doda , e stroje 
dla aktorów zostały uszyte przez uczniów szkoły.  
Redagowana w szkole Gazetka szkolna Echo Szkoły jest form  
zaj  pozalekcyjnych. Jest to wspólna praca uczniów i nauczycieli. 
W zespole redakcyjnym pracuj  uczniowie ró nych klas, wykonuj  
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zadania zgodnie ze z swoimi zainteresowaniami. 
W szkole działa równie :  
Szkolny Klub Sportowy, 
Spółdzielnia Uczniowska Prz niczka. 
 
BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY  
Laboratorium szkolne jest integraln  cz ci  szkoły, a jego 
podstawowym zadaniem jest kształcenie umiej tno ci zawodowych 
i nawyków produkcyjnych oraz rozszerzenie i pogł bienie 
wiadomo ci zdobytych na zaj ciach teoretycznych przedmiotów 
zawodowych. Działalno  laboratorium szkolnego obejmuje trzy 
zakresy: działalno  dydaktyczno-wychowawcz , techniczno-
produkcyjn , administracyjno-finansow . 
 
W laboratorium szkolnym zaj cia praktyczne realizuj  dwa kierunki 
zawodowe: 

 - krawiec, 
 - operator maszyn w przemy le włókienniczym. 

Młodzie  wymienionych kierunków zawodowych, odbywaj ca 
zaj cia praktyczne w pracowniach laboratorium wykonuje 
produkcj  gotow  i usługow . Ilo  i jako  tej produkcji 
uzale niona jest przede wszystkim od mo liwo ci psychofizycznych 
uczniów, od zaopatrzenia materiałowego, dbało ci o sprz t 
i maszyny oraz realizacji programów edukacyjnych. 
Wielko  i jako  produkcji jest miernikiem posiadanych 
i wykorzystywanych wiadomo ci i umiej tno ci uczniów, nabytych 
zarówno na zaj ciach teoretycznych przedmiotów zawodowych jak 
i w trakcie zaj  praktycznych. W skład bazy lokalowej 
laboratorium wchodz  4 pracownie wyposa one w nowoczesne 
maszyny i urz dzenia krawieckie oraz maszyny dziewiarskie 
sterowane programami komputerowymi. 
 
WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI 
W dobie nieustannych zmian społecznych, gospodarczych 
i techniczno - technologicznych do efektywnego funkcjonowania na 
rynku pracy konieczne jest ci głe zdobywanie nowej wiedzy 
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i umiej tno ci. Priorytetowym działaniem w zakresie dobrego 
przygotowania młodzie y ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
do wej cia na rynek pracy jest prowadzenie kształcenia 
praktycznego w powi zaniu z pracodawcami. Szkoła zawiera 
umowy i porozumienia o współpracy z pracodawcami, by zapewni  
uczniom niepełnosprawnym intelektualnie prawidłow  realizacj  
zaj  praktycznych. Zaj cia praktyczne obj te programem 
kształcenia realizowane s  w przedsi biorstwach: 

 Hotele: Boss, Firma Boss, Focus, Tobaco, NoBoHotel,  
 O rodek Szkolno-Wychowawczy dla Słabo Widz cych, 
 Restauracje: Reymont, Nowy Sad, Le czuk PŁ, Zespół Szkół 
Specjalnych nr 4 /ul. Niciarniana/ i nr 5 /ul. Plantowa, 
 Cukiernia „Filipiak”, Zakład Cukierniczy MARPOL 
Sp. z o. o., Zakład Przemysłu Cukierniczego UNITOP-
OPTIMA, MAXI P.P.H.U. s.j., 
 Piekarnie: „Mikołaj”, „Wojciechowska”, MAXI P.P.H.U. s.j., 
 Spółdzielnia Elektrotechniczna POKÓJ, „Chabin”s.j., 
 Przedsi biorstwa budowlane : P.S. KONTRAKT Piotr 
Szpruch i AGO-BUD A i P Ostabski s.c., 
 P.H.U. „Central”. 

Dzi ki zaj ciom praktycznym realizowanym w tych zakładach 
uczniowie kształtuj  umiej tno ci zawodowe, zdobywaj  
do wiadczenie potrzebne do funkcjonowania w przedsi biorstwie, 
maj c bezpo redni kontakt z rzeczywistymi warunkami pracy ju  na 
etapie nauki, co daje si  im mo liwo  udanego wej cia na rynek 
pracy. Ta dwustronna współpraca owocuje korzy ciami zarówno dla 
szkoły jak i pracodawców.  
Pracodawcy współpracuj cy ze szkoł  wspieraj  uczniów w ró ny 
sposób, np. funduj  nagrody ksi kowe dla uczniów, sponsoruj  
imprezy szkolne zakupuj c słodycze i inne artykuły ywno ciowe, 
doposa aj  pracownie szkole w pomoce dydaktyczne. 

Szkoła docenia działania pracodawców i ich rol  w kształtowaniu 
umiej tno ci zawodowych uczniów, zgłasza firmy do konkursu 
organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy 
z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego – Łódzkie Łab dzie. W roku 2012 nominowane 
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w konkursie były firmy: Spółdzielnia Elektrotechniczna „POKÓJ” 
oraz Zakłady Przemysłu Cukierniczego UNITOP - OPTIMA. 
W roku 2013 firma zgłoszona przez ZSZS nr 2 Centovini Polska 
Spółka z o.o. uzyskała statuetk  ŁÓDZKIE ŁAB DZIE 
w kategorii: przedsi biorstwa zatrudniaj ce do 50 osób. 
 
SUKCESY SZKOŁY 
Uczniowie szkoły uczestnicz  w wielu konkursach zawodowych, 
bardzo cz sto zajmuj  pierwsze miejsca lub wyró nienia.  
Uczniowie kształc cy si  w zawodzie krawiec cyklicznie 
uczestnicz  w Seminarium Studenckim TEXTIL, organizowanym 
przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów 
Politechniki Łódzkiej.  
W Seminarium bior  udział szkoły z całej Polski kształc ce 
techników, ZSZS nr 2 jest jedyn  zasadnicz  szkoł  zawodow  
w tym gronie. Od wielu lat nasi wychowankowie zawsze zajmuj  
czołowe miejsca na podium.  
 

Uczniowie szkoły, w roli 
modeli i modelek na 
wybiegu, w profesjonalny 
sposób prezentuj  najnowsze 
wyroby wykonane podczas 
zaj  praktycznych.  
 
 
 
 

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie szkoły brali udział 
w Małopolskim Konkursie Kucharsko-Cukierniczym, który po 
raz dwunasty odbył si  w Krakowie. Uczestniczyły w nim zespoły 
ze szkół z Polski, W gier, Niemiec, Czech i Słowacji.  
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Dwuosobowy zespół cukierników naszej placówki zestawem 
wyrobów: tort – Jesienna nostalgia, ciasteczka bankietowe – 
Wi niowa pasja, i figurkami marcepanowymi – Le ne pl sy 

wywalczył I MIEJSCE (zdj cia poni ej). 
 
W tym samym czasie w Łodzi ekipa kucharzy wzi ła udział 
w kolejnej edycji Konkursu Gastronomicznego niadanie Mistrzów, 
organizowanego przez Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy 
nr 1, gdzie zdobyli I MIEJSCE. W roku szkolnym 2013/2014 
uczniowie powtórzyli sukces, zarówno zespół kucharzy jak 

i cukierników zagarn ł I miejsce. 
 

 

 
Opracowanie: 
Iwona Kowalska – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych 
Specjalnych nr 2 w Łodzi, 
Maria Michalak – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP, opiekun 
szkoły. 
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NOTATKI 


