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O Zespole Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi 

 

Szkoła to historia, tradycja, to miejsce, gdzie rodzą się pasje, zainteresowania 
i chęć zdobycia nowej wiedzy. Ale szkoła to przede wszystkim ludzie, 
uczniowie i nauczyciele, którzy wzajemnie się inspirują, wspólnie działają 
i podejmują się nowych wyzwań. W Zespole Szkół Edukacji Technicznej 
w Łodzi pracuje wielu nauczycieli, pasjonatów, którzy potrafią swoją 
osobowością, talentem skupić wokół siebie młodych ludzi; zachęcić ich do 
działania, twórczej pracy, a wspólnie stworzyć wiele ciekawych i cennych 
inicjatyw.  

Nauczyciele Zespołu Szkół Edukacji Technicznej działają na wielu polach; 
to nie tylko praca dydaktyczna; to wspólne realizowanie projektów, działania 
na rzecz innych ludzi, współpraca ze środowiskiem lokalnym. Ci najbardziej 
kreatywni i zaangażowani pozwalają swoim uczniom odkrywać 
zainteresowania i pasje na różnych polach. Stają się dla nich prawdziwymi 
mentorami: wspierającymi, doradzającymi, dzielącymi się swoimi 
doświadczeniem i wiedzą. Prawdziwy mentor wie, że wędrować 
w codzienności w pojedynkę jest bardzo trudno. Swojemu podopiecznemu 
zawsze wskaże właściwą drogę; a sukces podopiecznego staje się przecież 
także jego sukcesem.  

Na takie miano z pewnością zasługuje troje nauczycieli Zespołu Szkół Edukacji 
Technicznej: pani Aleksandra Buzar, pani Izabela Czyżewska-Dyrała i pan 
Damian Mikołajczyk. Kształcą w różnych dziedzinach, mają odmienne 
zainteresowania i podejmują się różnych inicjatyw. Łączy ich jedno: wraz ze 
swoimi uczniami tworzą zgrany zespół, dla którego nie ma rzeczy 
niemożliwych, a wspólne sukcesy i działania przynoszą ogromną satysfakcję 
i radość obu stronom.  

Dorota Stefaniak 
dyrektor Zespołu Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi 
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DAMIAN MIKOŁAJCZYK 

Nauczyciel innowator oraz pasjonat, mentor i autorytet 
dla swoich uczniów, nauczyciel teoretycznych 
i praktycznych zawodowych przedmiotów elektrycznych 
w Zespole Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi , 
nauczyciel mianowany  
 

Pan Damian Mikołajczyk jest nauczycielem przedmiotów zawodowych 
w Zespole Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi. Podczas swojej 6–letniej pracy 
w ZSET dokonał wielu modernizacji i projektów, wszystkie tak naprawdę 
zakończone zostały sukcesem. Wszystkie działania maja swoją ciągłość, są 
powtarzalne, a kolejne roczniki uczniów mogą w nich co rok uczestniczyć, 
pokazuje to na jakość prowadzonych przez Pana Damiana działań. Pan Damian 
każdego roku wyłania i zgłasza uczniów do wielu aktywności poza szkolnych, 
w tym konkursów wojewódzkich.  
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Wielokrotnie spod kierownictwa Pana Mikołajczyka wyszły najlepsze projekty 
prac modelowo-konstrukcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobyli najwyższe 
miejsca w województwie łódzkim w roku 2016, 2018, 2019. Uczniowie Pana 
Mikołajczyka zostali laureatami i finalistami konkursów: 

� „Myśl kreatywnie – zostań wynalazcą” – w 2018 r.,  
� zdobyli I i II miejsce w V Konkursie Twórczości Technicznej – „Mistrz 

Techniki to Ja” w 2019 r.,  
� w tym samym roku zdobyli I i II miejsce w Festiwalu Twórczości 

Technicznej w EC1. 

Nauczyciel włączył się aktywnie w dwa projekty unijne realizowane w Zespole 
Szkół Edukacji Technicznej.  

Przez 4 lata z rzędu prowadził kursy kwalifikacyjne SEP oraz kurs montażu 
układów sterowania dla uczniów szkoły. Pan Mikołajczyk sporządził dokładną 
dokumentację projektową dotyczącą prowadzonych przez niego kursów oraz 
doposażenia pracowni.  

„Spod ręki” pana Mikołajczyka wychodzą uczniowie, którzy już dwukrotnie 
zostali stypendystami projektu „Zawodowcy w Łódzkiem”.  

Dla swoich uczniów pan Mikołajczyk jest prawdziwym mentorem 
i autorytetem – zaraża swoja pasją, zaangażowaniem, skupia wokół siebie 
młodych ludzi, którzy chcą zgłębiać tajniki zawodu elektryka. 

Dzięki jego kreatywności Zespół Szkół Edukacji Technicznej otrzymał 
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Szkoła Zawodowa Najwyższej 
Jakości” za cykl wycieczek zawodowych pod hasłem „Śladem prądu”.  

Z jego inicjatywy uczniowie zaangażowali się w utworzenie szkolnego 
radiowęzła. Sami wyremontowali pomieszczenie, wykonali instalację 
elektryczną i nagłaśniającą, i dzięki wsparciu dyrektor szkoły zakupili sprzęt. 
Dzięki tym działaniom szkoła ma nowoczesny sprzęt nagłaśniający, a wszelkie 
uroczystości i szkolne imprezy mają profesjonalną oprawę. 
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Pan Damian Mikołajczyk „zaraził” swoich uczniów także muzyczną pasją. 
Utworzony przez niego zespół muzyczny zrzesza uczniów różnych klas, a co 
rok po opuszczeniu szkolnych murów przez absolwentów – szeregi zespołu 
zasilają kolejni, młodzi muzycy. Zespół wielokrotnie reprezentował szkołę na 
uroczystościach poza szkolnych, w tym na miejskim zakończeniu roku 
szkolnego.  

Co roku wspólnie z innymi nauczycielami, Pan Damian organizuje wycieczki 
zawodowe m.in. do: 

� elektrowni wodnej,  
� czy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.  

Wraz ze swoimi uczniami przeprowadził wielką lekcję elektrotechniki (lekcja 
pokazowa) na Atlas Arenie podczas targów edukacyjnych – „Ujarzmianie 
pioruna – pokazy z dziedziny wysokich napięć”.  

Prowadził zajęcia otwarte dla gimnazjalistów w ramach „European Vocational 
Skills Week” (Europejski tydzień dobrych praktyk). 

Aktywnie bierze udział podczas Dni Doradztwa Zawodowego w ramach 
kampanii „Ucz się w Łodzi” – jego pokazowe lekcje zawsze cieszą się 
ogromnym zainteresowanie wśród uczniów najpierw gimnazjów, a teraz szkół 
podstawowych. 
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Pan Damian jest nauczycielem, który nieustanie poszerza swoje kwalifikacje, 
biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach. W ostatnim czasie rozpoczął 
studia podyplomowe uprawniające do nauczania przedmiotów w zawodzie 
technik mechatronik i mechatronik. Tym samym poszerzy liczbę nauczanych 
przedmiotów.  

Praca i działania Pana Mikołajczyka zostały docenione przez łódzkie 
instytucje: 

� w roku 2016 Pan Damian uzyskał Certyfikat „Kreatora Kompetencji 
Zawodowych”, a w roku 2019 Certyfikat „Kreatora Innowacji” – 
nadawane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Zawodowego 
i Kształcenia Praktycznego podczas Podsumowania Ruchu 
Innowacyjnego w Edukacji, 

� w 2019 roku został uhonorowany srebrnym medalem prof. Fryzego – 
nadawanym przez Odział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 

� w VI edycji „Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji” 
organizowanego przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną 
w Łodzi został wyróżniony Srebrnym Certyfikatem (II miejsce), 
potwierdzając tym samym, że posiada kompetencje w nauczaniu metodą 
projektów. 

Ostatnie wyróżnienie jest tym cenniejsze, że do Przeglądu Innowacji 
i Twórczości w Edukacji kandydaturę Pana Mikołajczyka zgłosili jego 
uczniowie. Damian Mikołajczyk to prawdziwy entuzjasta, pasjonat, który 
swoim zaangażowaniem i pasją potrafi skupić wokół siebie uczniów i zachęcić 
do działania wiele koleżanek i kolegów. 

Osoba rekomendująca: Dorota Stefaniak, dyrektor Zespołu Szkół Edukacji 
Technicznej w Łodzi 
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IZABELA CZYŻEWSKA-DYRAŁA  

Nauczyciel innowator, nauczycielka języka 
niemieckiego. Jej inicjatywy ukierunkowane są na 
uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, na 
problemy współczesnego świata i lokalnego środowiska  
 

Wolontariat funkcjonuje w ZSET od wielu lat. Skupiamy się przede wszystkim 
na działaniach akcyjnych, jak zbiórki artykułów spożywczych w marketach dla 
banku żywności, wspieranie gwiazdki dla samotnych, czy organizowaniu zajęć 
dla wychowanków domu dziecka. Pani Izabela zainicjowała nową akcję, do 
której mogą przyłączać się całe klasy. Dwa razy w roku uczniowie naszej 
szkoły wykonują kartki świąteczne dla podopiecznych Marzycielskiej Poczty. 
Marzycielska Poczta skupia dzieci i młodzież, którzy z powodu chorób 
wrodzonych albo nabytych nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu tak, jak ich 
rówieśnicy. Często nie chodzą z innymi dziećmi do szkoły, gdyż nie pozwala 
na to ich stan zdrowia. Obowiązek szkolny realizują w indywidualny sposób. 

Ideą Marzycielskiej Poczty jest właściwie pisanie listów do chorych dzieci. 
Życzenia świąteczne to wprawdzie nie list, ale… mała rzecz, a też cieszy tych, 
którzy na kartki od swoich rówieśników szczególnie czekają.  

Nasi uczniowie początkowo z rezerwą podchodzili do propozycji robienia 
kartek, zasłaniając się brakiem talentu. Pani Izabela wyjaśniła, że kolorowy 
kartonik własnoręcznie ozdobiony bałwankiem, Mikołajem albo kurczaczkiem 
jest o wiele lepszy, bo niepowtarzalny. Sama razem z młodzieżą rysuje, tworzy, 
zachęca, inspiruje. Młodzi ludzie, najpierw szesnastoletni, potem już 
w ostatniej klasie dwudziestoletni wkładają w kawałek barwnego papieru dużo 
serca. I dzięki zaangażowaniu Pani Izabeli, z roku na rok tych kartek 
i tworzących je uczniów jest coraz więcej. 

Te życzenia świąteczne to nie tylko kartka. To także świadomość naszych 
uczniów, że gdzieś jest ktoś, jakiś dzieciak czy młodzieniec, który chętnie 
podbiegłby do autobusu, żeby zdążyć na pierwszą lekcję, albo pojeździłby 
z kolegami po szkole na rowerze; pewnie chętnie poszedłby z kumplami na basen, 
albo na boisko, ale nie może. Pani Izabela uważa, że to działanie ma sens tylko 
wtedy, gdy jest one poprzedzone przedstawieniem założeń Marzycielskiej Poczty 
oraz profili dzieci poprzez prezentację strony internetowej. 
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Od grudnia 2012 roku, kiedy to pierwsze świąteczne życzenia z Wareckiej 
poleciały w Polskę do dzieciaków z MP minęło prawie 8 lat. Dzięki Pani 
Czyżewskiej, nie tylko uczniowie, ale także wielu nauczycieli naszej szkoły 
włącza się do akcji, bo jest to doskonały pomysł na lekcję wychowawczą. Pierwsi 
autorzy kartek już pewnie sami są rodzicami, albo niebawem nimi zostaną. 

Pani Izabela od lat zabiegała o kontakty międzynarodowe dla młodzieży 
w języku niemieckim, gdyż jak twierdzi, nic tak nie wpływa na motywację 
w uczeniu się języka obcego, jak kontakt z obcokrajowcem. Kilka razy 
zachęciła młodzież do udziału w projekcie krakowskiego Stowarzyszenia 
Teatralno-Lingwistycznego we współpracy z Jugendkulturarbeit 
w Oldenburgu. Warsztaty teatralno-lingwistyczne odbywały się wprawdzie 
w Niemczech, ale ponieważ uczestnikami była młodzież z Polski, Ukrainy 
i Niemiec językiem roboczym był język angielski. Nauczycielka i tu dostrzegła 
korzyści, bo choć uczniowie posługiwali się głównie angielskim, a nie 
niemieckim, dzięki nowym kontaktom mogli zweryfikować swoje opinie 
o krajach pochodzenia uczestników, pozbyć się uprzedzeń no i oczywiście 
bariery w mówieniu w języku obcym. Mogli podbudować poczucie własnej 
wartości i bez kompleksów posługiwać się angielskim, nawet jeśli ich 
wypowiedzi nie były bezbłędne. Wszak chodziło o komunikację 
i porozumienie się. Zupełnie nieoczekiwanie jeden z uczniów zainteresował się 
językiem rosyjskim i po powrocie do Polski rozpoczął jego naukę.  

Pani Izabela zapewniła też kontakt z językiem obcym naszym uczniom na 
miejscu w szkole. Również tym razem językiem roboczym był język angielski, 
a nie niemiecki. Z jej inicjatywy odbyło się w naszej szkole spotkanie 
z młodymi Europejczykami, którzy przyjechali do Łodzi w ramach 
wolontariatu zagranicznego.  

W każdym roku szkolnym odbywają się dwa spotkania. Na pierwszym nasza 
młodzież dowiaduje się od wolontariuszy, czym jest wolontariat zagraniczny, 
kto i kiedy może być wolontariuszem oraz gdzie szukać organizacji, które 
takich wolontariuszy potrzebują. Podczas pierwszego spotkania słychać 
zwykle na początku hiszpański, włoski, turecki, słoweński - młodzi 
wolontariusze przedstawiają się w swoich ojczystych językach, a młodzież 
zgaduje skąd pochodzą goście. Nie jest to zwykła prelekcja. Są elementy 
zabawy, podczas której uczniowie mogą poznać np. podstawowe zwroty 
grzecznościowe z krajów pochodzenia wolontariuszy.  
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Drugie spotkanie ma trochę inny charakter i jest organizowane przez dwie 
nauczycielki: inicjatorkę germanistkę i anglistkę. Podczas 2–godzinnych zajęć 
młodzież ma okazję lepiej się poznać i wykonując różne zadania, dowiedzieć 
się czegoś nowego albo pochwalić się swoją wiedzą o krajach gości i o Polsce, 
przy czym chodzi tu o geografię, trochę o historię, o sławnych ludzi, ciekawe 
miejsca itp. Wiedzą o Polsce chwalą się też wolontariusze, bo przez kilka 
miesięcy pobytu w naszym kraju uczestniczą w różnych warsztatach w innych 
polskich miastach. Jest też czas na rozmowy mniej oficjalne przy herbacie 
i cieście. Ostatnie spotkanie skończyło się oprowadzaniem gości po szkole i po 
warsztatach szkolnych. W roli przewodników oczywiście nasi uczniowie, 
3 osoby, które na forum klasy zwykle nie zabierają głosu, ale w mniejszym 
gronie pokonują lęk przed formułowaniem wypowiedzi w języku obcym. Po 
takich zajęciach młodzi ludzie sami domagają się kolejnych spotkań.  
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W bieżącym roku szkolnym pani Izabela za zgodą Dyrekcji zgłosiła szkołę do 
projektu Polskiej Akcji Humanitarnej „Myślę krytycznie i działam”. Projekt 
zawierał wiele elementów m.in. organizację wieczoru filmowego, Tygodnia 
Edukacji Globalnej, organizację konkursu „Czy znasz DNA swojego telefonu”, 
przeprowadzenie kilku lekcji wychowawczych w oparciu o karty dyskusji 
PAH, udział w webinariach o rasizmie, godności człowieka i wiele innych. 
Działania te miały na celu m.in. zmianę zachowań konsumpcyjnych oraz 
uwzględnianie w swoich wyborach np. środowiska naturalnego poprzez rozwój 
krytycznego myślenia. Pani Izabela wierzy, że również zaangażowanie 
młodzieży w ten projekt niesie wiele pozytywów w kwestii rozwoju 
społecznego oraz świadomości globalnej.  

Inicjatywy nauczycielki koncentrują się nie tylko na popularyzacji języka 
niemieckiego. Wzbudzają u uczniów refleksje, pozwalają wyzbyć się 
kompleksów i uprzedzeń, zachęcają młodych ludzi do otwartości, do bycia 
aktywnym i zaangażowanym, kształtują u nich kompetencje miękkie. 

Działania Pani Czyżewskiej nie ograniczają się do wolontariatu, czy 
współpracy z PAH. Dzięki jej inicjatywie w szkole powstało koło szachowe, 
a młodzi szachiści zaczynają zdobywać pierwsze wyróżnienia 
w wojewódzkich i międzyszkolnych turniejach. 
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Praca Pani Czyżewskiej to całe spektrum działań nastawionych na i dla ucznia. 
Ideą wszystkich inicjatyw podejmowanych przez nią jest wszechstronny 
rozwój młodych ludzi, jest chęć uwrażliwienia ich na potrzeby innych, na 
problemy współczesnego świata i lokalnego środowiska. Pani Izabela potrafi 
skupić wokół siebie zarówno uczniów aktywnych, jak i tych nieśmiałych, 
którzy jednak na skutek jej działań podejmują się w szkole wielu cennych 
inicjatyw. 

Praca Pani Czyżewskiej została doceniona także przez łódzkie instytucje; 
została nagrodzona: 

� Certyfikatem „Kreator Kompetencji Społecznych” przez Łódzkie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,  

� Honorowym Dyplomem za Propagowanie Ruchu Honorowych 
Dawców Krwi przez PCK,  

� Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi,  
� Krajową Odznaką Jakości eTwinnig za realizację projektu 

„Schuleprojekt - Baden - Wurttemberg - Woiwodschaft Lodzkie”. 

Osoba rekomendująca: Dorota Stefaniak, dyrektor Zespołu Szkół Edukacji 
Technicznej w Łodzi 
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ALEKSANDRA BUZAR  

Nauczyciel innowator, nauczycielka historii, wiedzy 
o społeczeństwie i  edukacji dla bezpieczeństwa. Łączy 
wrażliwość społeczną z ciekawością świata i pasją 
historyczną 
 

Aleksandra Buzar jest nauczycielką od 2011 roku związaną zawodowo 
z Zespołem Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Łodzi.  

Jest absolwentką historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym 
Uniwersytetu Łódzkiego (2004), która systematycznie poszerza swoją wiedzę 
oraz doskonali umiejętności. W trakcie swojej kariery zawodowej trzykrotnie 
kończyła studia podyplomowe: Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska 
w szkolnych procesach kształcenia w Społecznej Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (2006), Przysposobienie Obronne – 
edukacja dla bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi (2009) 
oraz Zarządzanie Oświatą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 
(2018). Nieustanne doskonalenie swoich umiejętności to przejaw jej 
profesjonalizmu zawodowego, a także chęci ciągłego rozwoju osobistego. Jest 
osobą niezwykle energiczną, która nie lubi stać w miejscu. 

Jej humanistyczne wykształcenie oraz osobiste predyspozycje, takie jak 
wrażliwość społeczna i naturalna ciekawość świata, w połączeniu z wielką 
pasją historyczną, nieustannie motywują ją do podejmowania nowatorskich 
działań edukacyjnych.  

Aleksandra Buzar była autorką i organizatorką cyklicznego konkursu 
o Marszałku Józefie Piłsudskim, który w latach 2013–2019 skutecznie 
promował szkołę poprzez podkreślenie uniwersalnego znaczenia myśli 
i czynów Marszałka przypomnianych w nowoczesnej odsłonie. Na przestrzeni 
lat, konkurs inspirował młodzież z województwa łódzkiego, do własnych 
poszukiwań źródłowych, a wokół szkoły skupiał miłośników historii 
z zaprzyjaźnionych firm i instytucji. Przedsięwzięcie zostało dostrzeżone także 
przez władze miasta i oświaty, które pełniły rolę gości honorowych podczas 
finału uroczystości. Konkurs był dla niej nie tylko wyzwaniem historycznym, 
ale także ukazał jej zdolności organizacyjne i menadżerskie.  
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Z jej licznych inicjatyw historycznych należy podkreślić, że w latach  
2012–2015 pełniła rolę szkolnego lidera projektu edukacji patriotycznej 
„Od legionów Polskich do niepodległości i obrony II Rzeczpospolitej”, 
organizowanego przez WODN w Łodzi, popularyzując w ten sposób 
najciekawsze przedsięwzięcia pozalekcyjne, w zakresie pielęgnowania tradycji 
walk o niepodległość Polski. Uczestniczyła także w inicjowaniu Klubu 
Nauczyciela Historii działającym przy Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku i do dziś jest jego aktywnym członkiem. 

W toku swojej pracy zawodowej nawiązała także współpracę z wieloma 
instytucjami z dziedziny kultury i nauki, m.in. z Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w Łodzi, Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 
Polską Organizacją Wojskową oraz Polskim Towarzystwem Historycznym. 

Jej działalność zawodowa nie ogranicza się tylko do inicjatyw inspirowanych 
historią. Aleksandra Buzar kilkukrotnie pełniła funkcję wychowawcy klasy, 
lubi młodzież, nawiązuje z nią poprawne relacje i chętnie inspiruje do 
podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych. 

Doskonale rozumie, że współczesny, dobrze wykształcony absolwent 
technikum, to nie tylko specjalista w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim 
mądry i dobry człowiek o szerokich horyzontach i dużej wrażliwości 
społecznej. 

Od lat współpracuje z Sądem Okręgowym w Łodzi, by poprzez udział 
młodzieży w charakterze publiczności, w rozprawach karnych, podnosić 
świadomość prawną i kształtować poczucie odpowiedzialności za własne 
czyny. Dba o ważny aspekt uwrażliwiania młodych ludzi na potrzeby 
środowiska lokalnego, dzieci i zwierząt – z jej inicjatywy odbywały się zbiórki 
charytatywne na rzecz schronisk dla zwierząt i domów dziecka. 

Dziś, nieco przewrotnie można powiedzieć, że Aleksandra Buzar - humanistka 
z wykształcenia, jest wizytówką szkoły zawodowej i wielką orędowniczką 
szkolnictwa zawodowego - doskonale zna i rozumie jego obecne wyzwania, 
mocne strony i bieżące problemy. Z dużym zaangażowaniem rozmawia 
z absolwentami szkół podstawowych, ich rodzicami i doradcami zawodowymi, 
wskazując ogromne szanse, jakie daje wykształcenie zawodowe. 
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Dotychczasowe działania zawodowe Pani Buzar zostały wielokrotnie 
dostrzeżone i docenione. W 2019 roku za swoje działania prospołeczne 
otrzymała Certyfikat Kreatora Innowacji przyznawany przez Łódzkie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

Jej największym sukcesem zawodowym było otrzymanie w 2017 roku, 
Nagrody II stopnia Prezydenta Miasta Łodzi za szczególne osiągnięcia w pracy 
i na rzecz wychowywania młodego pokolenia Polaków. 

Zdobyte wyróżnienia to dla Aleksandry Buzar wielka radość, ale przede 
wszystkim ogromna inspiracja do podejmowania kolejnych wyzwań 
edukacyjnych i wychowawczych.  

Jej największym sukcesem i szczęściem zawodowym jest z pewnością to, że 
zwyczajnie lubi swoją pracę, a z kontaktu z młodzieżą czerpie dużo satysfakcji 
i inspiracji do nowych działań edukacyjnych 

Osoba rekomendująca: Dorota Stefaniak, dyrektor Zespołu Szkół Edukacji 
Technicznej w Łodzi 
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Galeria zdjęć - z archiwum szkoły 

Zakończenie roku 2019/2020 - w Zespole Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi 
odbyło się tym razem nie na sali i bez możliwości wręczenia nagród wszystkim 
uczniom przez Dyrektor szkoły.  

W imieniu patrona szkoły - firmy Schindler - dyrektor szkoły wręczyła nagrody 
dla najlepszych uczniów kierunku technik urządzeń dźwigowych. Tylko na 
moment wykonania zdjęcia zdjęto maseczki. Wszystkim nagrodzonym, 
najlepszym uczniom serdecznie gratulujemy!! 

 

 
 

 

Więcej zdjęć i informacji znajdziemy w Gazetce Szkolnej, do której link podajemy poniżej. 
Miłej lektury. 

http://warecka.edu.pl/gazetka-szkolna 

 

http://warecka.edu.pl/sites/default/files/wydarzenia/IMG_2401.jpg

