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Dyrektor Janusz Moos laureatem Polskiej Nagrody Jakości 
 

Janusz Moos - dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego – został laureatem XXI edycji Konkursu Polskiej 

Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii 

„promocja”. Nagroda ma charakter honorowy. 12 listopada 2018 roku 

w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, podczas ogólnopolskiej 

konferencji Polskiej Nagrody Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania 

niepodległości”, prestiżową nagrodę uroczyście wręczyli laureatowi: 

dr Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz dr Michał 

Pachowski – prezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Dyrektor Janusz 

Moos został ponadto uhonorowany Medalem „Za zasługi dla jakości”. 

Konkurs Polskiej Nagrody Jakości ustanowiono z myślą o promowaniu idei 

jakości i praktycznej jej implementacji w warunkach gospodarki rynkowej. 

Przyznając dyrektorowi Januszowi Moosowi Polską Indywidualną Nagrodę 

Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego uwzględniono zorganizowanie 

systemu zarządzania jakością, który obejmuje różnorodność form działalności 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: 

kształcenie zawodowe uczniów (osiąganie nowych kwalifikacji zawodowych, 

zapotrzebowanych przez aktualny i przyszłościowy rynek pracy), doradztwo 

metodyczne dla nauczycieli wszystkich typów szkół, doskonalenie 

umiejętności zawodowych nauczycieli i dyrektorów szkół oraz kształcenie 

ustawiczne dorosłych.  

Zdaniem Komitetu Polskiej Nagrody Jakości na odnotowanie zasługuje 

utworzenie continuum od Dziecięcej Akademii Młodych Twórców do 

Akademii Seniora oraz konsekwentne wdrażanie do praktyki edukacyjnej 

takich koncepcji edukacyjnych, jak kształcenie wielostronne, kształcenie 

modułowe – zadaniowe, modele edukacji holistycznej, modele edukacji 

konstruktywistycznej, kompleksowe promowanie edukacji informatycznej, 

doradztwa zawodowego, ról autorskich nauczyciela, rozwiązań 

nakierowanych na budowanie sprzężeń zwrotnych w układzie edukacja – 

rynek pracy oraz innych nowatorskich rozwiązań organizacyjnych 

i edukacyjnych. 

W uzasadnieniu nagrody uwzględniono ponadto proces tworzenia 

organizacji uczącej się, powiązanie Centrum Kształcenia Praktycznego 

z placówką doskonalenia nauczycieli, kształtowanie postaw projakościowych 

dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów. Podkreślono, że osiągnięcia 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego są 

znane w wielu krajach Europy, a Podsumowania Ruchu Innowacyjnego 
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w Edukacji są traktowane jako unikatowe spotkania innowacyjnych 

pracodawców, uczonych, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli życia 

społeczno-gospodarczego i społeczników, którzy otrzymują tytuły honorowe, 

takie jak m.in. Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych, 

Lider w Edukacji czy Afirmator Ruchu Innowacyjnego. Efekty działalności 

dyrektora Janusza Moosa dostrzegają różne osoby i instytucje, co 

potwierdzają liczne certyfikaty, tytuły i akredytacje dla Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

Opracowanie: Tomasz Misiak 
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Przedszkole Miejskie nr 97 
91-492 Łódź, Bema 6 

Dyrektor przedszkola: Ewa Orszak 

 

Projekt edukacyjny - autorski program ,,Kreatywne pszczółki’’ 

Autor projektu: Magdalena Mankiewicz 

 

Poszerzając ofertę edukacyjną Przedszkola Miejskiego nr 97 w Łodzi 

opracowałam autorski program ,,Kreatywne pszczółki’’ skierowany do 

23  moich podopiecznych. Projekt realizowałam w kameralnym 

3  oddziałowym przedszkolu mieszczącym się przy ulicy Gen. Bema 6, 

usytuowanym w cichej i spokojnej dzielnicy miasta otoczonej zielenią. 

Pomysł projektu zrodził się podczas obserwacji moich dzieci, które bardzo 

chętnie w czasie zabaw dowolnych wybierały twórczość plastyczną oraz 

zabawy tematyczne w kąciku kulinarnym. Sama bardzo lubię rysować, 

eksperymentować, mieszać smaki, tworzyć niekonwencjonalne prace dlatego 

skonstruowałam plan zajęć dodatkowych, w którym grupa dzieci mogła 

rozwijać swoje naturalne predyspozycje i uzdolnienia. Projekt podzielony był 

na 2 etapy. W pierwszym etapie prowadzone były zajęcia plastyczne dla 

12  dzieci z grupy Pszczółki – cykl 10 spotkań zaplanowanych od listopada 

2017 do stycznia 2018r. W drugim etapie prowadzone były zajęcia kulinarne 

dla pozostałej 11 dzieci z grupy Pszczółki – cykl 10 spotkań zaplanowanych 

od marca do maja 2018r. Celem głównym programu było kształtowanie 

i  rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez 

różnorodne działania kulinarne i plastyczne. Warsztaty odbywały się raz 

w  tygodniu przez 30-40 minut. Uczestników programu zgłaszali rodzice 

biorąc pod uwagę umiejętności i indywidualne zainteresowania swojego 

dziecka. Korzystanie z zajęć plastycznych i kulinarnych było dobrowolne 

i  nieodpłatne.  
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Warsztaty kulinarne 

Projekt edukacyjny ,,Kreatywne pszczółki’’ realizowany był zgodnie 

z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego (rozporządzenie 

MEN z dnia 14 lutego 2017r. Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2017 r., 

poz. 356), która kładzie nacisk na odkrywanie przez dziecko własnych 

możliwości, sensu działania oraz gromadzeniu doświadczeń w toku 

całościowego rozwoju. W styczniu i maju 2018 roku zostały w grupie 

,,Pszczółki’’ przeprowadzone anonimowe badania ankietowe mające na celu 

określenie opinii rodziców moich podopiecznych na temat prowadzonych 

warsztatów plastycznych i kulinarnych w ramach projektu edukacyjnego 

,,Kreatywne pszczółki’’. Rodzice w rozmowie indywidualnej oraz ankiecie 

podzielili się swoimi wrażeniami oraz opiniami na temat realizacji projektu. 

Zdecydowana większość rodziców od swoich pociech słyszała ciepłe słowa 

na temat prowadzonych warsztatów. Dzieci pytały swoich opiekunów 

o terminy kolejnych spotkań, przygotowywały się w domu do zajęć 

(szykowały fartuszki, prosiły rodziców o włączenie budzika, by nie zaspały), 

przeżywały swoją nieobecność na zajęciach spowodowaną wizytą u lekarza 

czy chorobą, zasypiały z samodzielnie przygotowanymi pracami. Dzieci 

opowiadały o tym czego się nauczyły na zajęciach, powtarzały i odtwarzały 

w domu wykonane potrawy i wytwory, kolekcjonowały swoje prace i nie 

pozwoliły ich zniszczyć. Przedszkolaki zachęcały swoich rodziców do działań 

twórczych, zbierania różnych materiałów (opakowań po jogurtach, rolek po 

papierze toaletowym, korków), uczestniczenia w zajęciach otwartych 

podsumowujących wszystkie spotkania. Realizacja projektu edukacyjnego 

,,Kreatywne pszczółki’’ w połączeniu z codziennymi zajęciami pozwoliła 

dzieciom na utrwalenie przybliżanych treści, rozwinęła umiejętności 

współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem oraz wzmocniła wiarę 

w siebie i własne możliwości. Tematyka zajęć była różnorodna i dotyczyła 

najbliższego otoczenia dziecka z uwzględnieniem świąt kalendarzowych, pór 

roku, imprez przedszkolnych i indywidualnych zainteresowań dzieci.  
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Wykonywane przez dzieci dzieła były prezentowane najbliższym, 

pracownikom przedszkola oraz kolegom i koleżankom z innych grup. 

Starałam się, by zaplanowane działania były ciekawe i mobilizujące do 

kolejnych spotkań.  

 

Warsztaty plastyczne 

 

Dzieci bardzo cieszyły się z możliwości uczestniczenia w wybranych 

warsztatach. Ogromnym zaskoczeniem była także reakcja rodziców dotycząca 

mojego pomysłu chęci realizacji projektu edukacyjnego ,,Kreatywne 

pszczółki’’. Okazało się, że mam rodziców, na których zawsze mogę liczyć, 

którym więcej szczęścia sprawia dawanie niż branie. Zakupili z własnych 

środków materiały plastyczne, artykuły ozdobne i tekstylne, przynosili 

nieużywane w domu przedmioty do zajęć, zdrowe/ekologiczne produkty, 

jeździli po firmach organizując produkty tzw. II gatunku.  
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Zajęcia otwarte z rodzicami 

Oczywiście efektem tego było nie tyko moje doskonałe samopoczucie, ale 

praca ze zdwojoną siłą, z poczuciem pewności, że to co robię ma sens i jest 

doceniane przez innych.  

Myślę, że udało mi się owocnie zrealizować planowane w programie 

działania i mam nadzieję, że ten twórczo spędzony okres przyniósł pożądane 

efekty.  

Ten czas spędzony w gronie moich pszczółek sprawił mi ogromną 

satysfakcję, wiele radości i był motorem dającym siłę do dalszej pracy. 

 

Rekomendacja: Krzysztof Makowski, Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
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Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich 

93-535 Łódź, ul. Wiosenna 1  

Dyrektor Szkoły: Jarosław Krajewski 

 

Warsztaty artystyczne dla nauczycieli przedmiotów 
artystycznych, świetlic, kształcenia wczesnoszkolnego, 

wychowania przedszkolnego oraz zainteresowanych w Szkole 
Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi 

Autorki: Małgorzata Sadowska i Zuzanna Goljan-Stefańska 

 

Jako nauczyciele mamy obowiązek ciągle się doskonalić, rozwijać 

i wzbogacać swój warsztat pracy. Jednak uczestnictwo w wewnątrzszkolnych 

i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nie powinno być 

skutkiem przymusu, czy odgórnie ustalonego przykazu, wynikającego ze 

stopnia awansu zawodowego, lecz przede wszystkim winno być skutkiem 

wewnętrznych chęci, potrzeby spotkania z innymi przedstawicielami naszego 

fachu, wymiany wrażeń i doświadczeń, poszukiwań nowych rozwiązań 

metodycznych, etc. 

Sposobem na zaspokojenie tych potrzeb są organizowane przez doradców 

metodycznych kursy, szkolenia, seminaria, spotkania metodyczne czy 

konferencje.  

Jednak szczególnym a obecnie rzadziej spotykanym rodzajem form 

wzbogacania warsztatu pracy jest organizacja, we współpracy z doradcami 

metodycznymi, spotkań tematycznych dla wszystkich chętnych nauczycieli, 

na niwie danej szkoły. 

Tego rodzaju warsztaty były przez nas organizowane w naszej rodzimej 

placówce już kilka razy. Z uwagi na nasze wspólne zamiłowanie do 

rękodzieła, prac plastycznych wykorzystujących różnorodne techniki 

i materiały oraz częściowo na zbliżony charakter naszej pracy, staramy się tak 

planować warsztaty, by zarówno nauczyciele plastyki, jak i świetlicy, ale 

także edukacji wczesnoszkolnej czy techniki mogli wykorzystać 

proponowane nas rozwiązania.  

Źródłem inspiracji są dla nas czasami prace dzieci. Ale w dużej mierze 

bazujemy na własnej wyobraźni, która pozwala nam wyczarować coś 

z  niczego. Staramy się proponować uczestnikom takie rozwiązania 

i  pomysły, z którymi wcześniej nie mieli okazji się spotkać. 
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Tematyka spotkań zawsze jest dość ogólna np.: „Pomysły na długie, 

zimowe wieczory - zabawy rozwijające wyobraźnię, kreatywność 

i doskonalące umiejętności komunikacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi”; „Podróże małe i duże - jak pomysłowo i kolorowo 

wykorzystać materiały plastyczne w pracy z uczniem zdolnym?”; „(Z)Ręczne 

prezenty, czyli plastyczne pomysły na ciekawe i proste w wykonaniu 

upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka”, tak by mogła pomieścić 

propozycje, które chcemy wraz z uczestnikami wykonać, ale i te propozycje, 

które z uwagi na jednak ograniczone ramy czasowe, będą jedynie 

zaprezentowane na naszym stoliku inspiracji. Staramy się też, z uwagi na 

zróżnicowane grupy wiekowe, z którymi na co dzień pracujemy, dostosować 

poziom trudności poszczególnych prac i wskazać, które można zaproponować 

uczniom młodszym, a które starszym, jak można modyfikować pomysły, do 

jakich zagadnień teoretycznych można wykorzystać daną propozycję 

plastyczną i jakie obszary, jej wytworzenie, może w dziecku rozwijać. 

Po warsztacie uczestnicy otrzymują zawsze prezentację multimedialną 

z wszystkimi propozycjami oraz wskazówkami jak je wykonać. 

Na naszych spotkaniach staramy się zadbać o maksimum komfortu, 

dostosowując czas warsztatu do potrzeb uczestników, organizując wszelkie 

potrzebne materiały i pomoce, dzieląc na etapy pracę i odpowiadając na 

wszelkie pojawiające się pytania i rozwiewając wszystkie wątpliwości. 

Chcemy by uczestnicy w murach naszej szkoły czuli się bardzo dobrze, ale 

przede wszystkim, by dobrze się bawili ucząc się od innych. A to przecież 

podstawa wszelkiej edukacji. 

 

Osoba rekomendująca: Aldona Danielewicz-Malinowska 
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Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej 

93-379 Łódź, ul. Pryncypalna 74 

Dyrektor Szkoły: Monika Polaszczyk 

 

Projekt „Klimatyczna klasa” 

Autor projektu: Renata Cybulska 

 

Fundacja Uniwersytetu Dziecięcego, która od kilkunastu lat działa na rzecz 

rozwoju nauki, posiada duży pakiet projektów, jakie może wybrać nauczyciel 

prowadzący klasę lub pracujący na świetlicy szkolnej. 

Projekt „Klimatyczna klasa” jest jednym z nich, który wybrała pani 

Renata Cybulska ze Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi. Działaniami 

projektowymi zostały objęte dzieci klasy pierwszej ze świetlicy szkolnej. 

Celem projektu było kształtowanie kompetencji społecznych i rozszerzenie 

wiedzy przyrodniczej opartej na stawianiu pytań w czasie doświadczeń oraz 

samodzielne wyciąganie wniosków. 

 
 

Dyrektor szkoły, w której projekt 

był realizowany, powiadomiony 

został listownie o udziale 

nauczyciela w projekcie, nauczyciel 

otrzymał ciekawe scenariusze wraz 

z filmem oraz zestaw badawczy, 

który pozwolił na przeprowadzenie 

ciekawych doświadczeń 

przyrodniczych.  

Uczniowie otrzymali indeksy 

Uniwersytetu Dziecięcego oraz 

mogli wzbogacić swoją wiedzę 

o zagadnienia związane z przyrodą 

i ochroną środowiska. 
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W ramach zadań wynikających z projektu zostały wybieranie scenariusze, 

przygotowane i przeprowadzone lekcje a następnie każda z nich krótko 

opisana, jako ewaluacja końcowa. Tematy, z którymi zmierzyli się uczniowie 

były następujące: 

• Jak rozpoznać emocje? 

• Jak wspólnie zapracować na sukces? 

• Jak się uczyć koncentracji uwagi? 

• Co porosty mówią o jakości powietrza? 

• Czy samochody ogrzewają miasta? 

• Dlaczego na ziemi jest coraz cieplej? 

• Jak z butelek powstają bluzy polarowe? 

• Jaką rolę odgrywają drzewa w mieście? 

• Skąd się biorą orkany? 

 

Uczniowie pracowali w grupie, dzięki temu kształcili kompetencje 

społeczne w obszarze współpracy i komunikowania się. Wspólnie 

projektowali tereny zielone, sprawdzali stan zanieczyszczenia powietrza 

a także uczyli się cierpliwości w wykonywaniu zadań. 

Projekt „Klimatycznej klasy” pomógł w budowaniu relacji między 

uczniami w klasie pierwszej, otworzył ich na nowe propozycje. Uczniowie 

chętnie współpracowali ze sobą i z nauczycielem, z dużym zaangażowaniem 

wypowiadali się na tematy związane z projektem.  

 

Osoba rekomendująca: Bożena Piekarska, doradca metodyczny w Pracowni 

Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP 
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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 

90-252 Łódź, ul. Stefana Jaracza 44-46 

Dyrektor szkoły: Małgorzata Tomaszewska 

 

Program Szkolny Socjoterapeuta 

Autor projektów: Sylwester Janek, socjoterapeuta 

 

Pan Sylwester Janek od wielu lat jest propagatorem działań, które mają 

pomóc dzieciom w kryzysie. Z tych powodów założył jako nauczyciel 

akademicki wolontaryjną grupę studentów socjoterapii, która pod jego 

merytoryczną opieką uczyła się projektowania  i prowadzenia zajęć dla dzieci 

ze świetlicy podwórkowej. Aktualnie jest to jeden z bardziej cenionych 

zespołów wychowawczych w łódzkich placówkach. Sylwester Janek 

wprowadził do łódzkich szkół Program Szkolny Socjoterapeuta, obejmujący 

swoim oddziaływaniem zarówno ucznia jak i nauczyciela i rodzica. Program 

wprowadzono w 3 łódzkich szkołach, obecnie realizowany jest w Szkole 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi. Efekty pracy 

socjoterapeutycznej, prowadzonej w takiej formie, prezentowane były przez 

Sylwestra Janka podczas licznych konferencji organizowanych przez WSEZ. 

Innowacyjność pedagogiczna Sylwestra Janka zaskutkowała opracowaniem 

nowatorskich zajęć profilaktyczno-terapeutycznych. 

Program Szkolny Socjoterapeuta, obejmuje swoim oddziaływaniem 

zarówno ucznia jak i nauczyciela i rodzica. Program wprowadzono 

w 3 łódzkich szkołach, obecnie realizowany jest w Szkole Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi. Efekty pracy 

socjoterapeutycznej, prowadzonej w takiej formie, prezentowane były przez 

Sylwestra  Janka  podczas licznych konferencji organizowanych przez WSEZ 

. Innowacyjność pedagogiczna Sylwestra Janka zaskutkowała opracowaniem 

nowatorskich zajęć profilaktyczno-terapeutycznych. 

Zajęcia profilaktyczne o charakterze prospołecznym „Gra słowna: 

nękanie” – czyli jak bronić się przed mobbingiem rówieśniczym 

Pan Sylwester Janek opracował autorski program zajęć profilaktycznych 

o charakterze prospołecznym „Gra słowna: nękanie” – czyli jak bronić się 

przed mobbingiem rówieśniczym dla uczniów szkoły podstawowej 

i ponadpodstawowej. To innowacyjne warsztaty z zakresu profilaktyki 

przygotowujące uczniów do radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

rówieśniczych w szkole i poza nią. Warto mieć świadomość, że zjawisko 
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przemocy psychicznej występuje także wśród dzieci i młodzieży. Mówimy 

wtedy zwykle o mobbingu rówieśniczym lub szkolnym.  

Zajęcia warsztatowe prowadzone są w szkole od 2017 roku. Zajęciami 

warsztatowymi objęto 15 klas I-VII w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi.  

Celem warsztatów jest pomoc uczniom w zdobyciu konkretnych technik 

słownych i strategii działań, które pomagają wygrać w ataku nękacza. 

Uczniowie podczas warsztatów: 

 uczestniczą w treningu umiejętności społecznych, 

 w atmosferze zabawy zdobywają konkretne narzędzia by wygrać 

z mobberem, 

 mają okazję do przećwiczenia nowych umiejętności społecznych, 

 uświadamiają sobie o obowiązujących zasadach prawnych, 

 zdobywają pewność siebie i wiedzę jak reagować. 

Efektem warsztatów jest: 

 zwiększenie świadomości wśród uczniów o procesie i mechanizmach 

przemocy psychicznej wśród rówieśnikach, 

 uzyskanie i przećwiczenie nowych umiejętności społecznych w formie 

technik werbalnych podczas treningu umiejętności społecznych, 

 uświadomienie praw i strategii radzenia sobie z mobbingiem 

rówieśniczym w szkole, 

 wzmocnienie poczucia wartości i sprawczości, niwelowanie poczucia 

bezradności u uczniów, którzy są ofiarami nękaczy, 

 zmniejszenie zjawiska przemocy psychicznej i fizycznej wśród uczniów 

w szkole i poza nią. 

Wstępna ewaluacja, opierająca się na wywiadach ustnych 

z wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz w wyniku obserwacji, 

przekazuje bardzo dobre informacje zwrotne wskazujące na wysoką 

efektywność prowadzonych zajęć warsztatowych. 

Program szkoleń warsztatowych dla kadry pedagogicznej z zakresu 

profilaktyki 

Pan Sylwester Janek jest autorem programu szkoleń warsztatowych dla 

kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki - szkolenia pt. „Gra słowna: 

nękanie – czyli jak pomóc uczniom bronić się przed mobbingiem 

rówieśniczym?” dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Są to 
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innowacyjne zajęcia pokazujące jak przygotowywać dzieci i młodzież 

do radzenia sobie w trudnych sytuacjach rówieśniczych w szkole oraz poza 

nią.  

Celem szkolenia jest przygotowanie wychowawców i pedagogów do 

przeprowadzenia efektywnych dwugodzinnych warsztatów z uczniami 

w temacie mobbingu rówieśniczego. 

Uczestnicy podczas szkolenia: 

 uczestniczą w pokazowym treningu umiejętności społecznych,  

 zdobywają konkretne narzędzia dla uczniów, które pomagają wygrać 

z mobberem: techniki słowne i strategie działań, 

 zdobywają scenariusz zajęć na warsztaty z uczniami "Gra słowna - 

nękanie", 

 zdobywają pewność siebie i dodatkową wiedzę jak pomagać 

i skuteczniej reagować na zjawisko przemocy rówieśniczej, 

 zwiększają wpływ na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży 

przyczyniając się bezpośrednio do zmniejszenia zjawiska przemocy 

psychicznej i fizycznej wśród uczniów w szkole i poza nią. 

Techniki animacyjne związane ze szkolnymi grami interpersonalnymi 

Pan Sylwester Janek jest autorem techniki animacyjnej związanej ze 

szkolnymi grami interpersonalnymi. Na co dzień wykorzystywanych 

w zajęciach grupowych i warsztatowych z zespołami klasowymi.  

Efektem wykorzystania technik animacyjnych ze szkolnymi grami 

interpersonalnymi jest: 

 wsparcie procesu integracji kas i grup socjoterapeutycznych na terenie 

szkoły,  

 zdobycie i wypracowanie nowych prawidłowych umiejętności 

społecznych potrzebnych w kontakcie z innymi 

 wzmocnienie własnego poczucia wartości po wykonywaniu zadań  

 zdobycie nowych i/lub utrwalenie poznanych wcześniej treści 

edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i wartości. 

Warsztaty z wykorzystaniem opisywanych technik obywały się 

w 25 klasach I-VII w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 111 w Łodzi. 

Pan Sylwester Janek opracował program szkolenia „Animator szkolnych 

gier interpersonalnych” dla kadry pedagogicznej z rozwoju własnych 
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kompetencji miękkich. Zakres szkolenia obejmuje pozyskanie umiejętności 

w wykorzystaniu nowej techniki animacyjnej związanej ze szkolnymi grami 

interpersonalnymi. Nowa technika wspomaga realizację programu 

dydaktycznego na własnych zajęciach przedmiotowych, godzinach 

wychowawczych i podczas innych spotkań z uczniami szkoły podstawowej 

oraz ponadpodstawowej. 

 

Opracowanie i rekomendacja: Hanna Jastrzębska-Gzella, doradca metodyczny 

w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

 



KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 25 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 
im. Władysława Grabskiego 

91-008 Łódź, ul. Drewnowska 171 

Dyrektor szkoły: Kamila Niewiadomska 

 

„Kryptonim stażysta ZSETH” 
 

Autor: Agata Krysiak – nauczyciel matematyki, od 2012 roku 

koordynator projektów współfinansowanych ze środków UE 

 

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 

im. Wł. Grabskiego w Łodzi, od 1 grudnia 2017 roku realizowany jest projekt 

pt. „Otwartość kluczem do sukcesu” dofinansowany w ramach projektu 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego” realizowanego przez FRSE ze środków PO WER na zasadach 

Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Przedsięwzięcie obejmuje uczniów klas III Technikum nr 1 kształcących 

się w zawodzie technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik 

ekonomista. W ramach projektu młodzież uczestniczy w 2 tygodniowych 

stażach zawodowych zorganizowanych przez partnera portugalskiego - 

instytucji pośredniczącej. Głównym celem praktyk odbywanych poza 

granicami kraju jest poszerzenie doświadczeń zawodowych na zagranicznym 

rynku pracy, a także zdobycie cennych umiejętności pracy 

w międzynarodowym zespole. Uczniowie mają możliwość sprawdzenia 

swoich umiejętności, poznania swoich mocnych i słabych stron, zapoznania 

z kulturą pracy w kraju odbywania praktyki oraz poznania standardów 

jakościowych obowiązujących w krajach UE. Przełamują bariery językowe 

i doskonalą umiejętności stosowania słownictwa zawodowego w języku 

obcym. 

W projekcie wykorzystywany jest system ECVET - Europejski system 

akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym, jedno z narzędzi polityki UE na rzecz uczenia się przez całe 

życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej. Założeniem tego systemu 

jest wykorzystanie podejścia opartego na efektach uczenia się, które są ujęte 

w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Wdrażanie podczas 

realizacji projektu, założeń systemu ECVET przez ZSETH, prowadzi do 

lepszego rozumienia uzyskanych przez uczących się efektów uczenia się, 

większej ich transparentności, a w efekcie mobilności zawodowej zarówno 

wewnątrz krajowego, jak i europejskiego rynku pracy. Realizacja projektu 



26 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

 

w taki sposób, przyczynia się do podnoszenia jakości mobilności i zapewnia 

porównywalność zdobywanych osiągnięć przez uczących się.  

W celu zapewnienia najwyższej jakości realizowanego programu stażu, 

uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa, mieli możliwość 

odbywania praktyk u dwóch pracodawców, co z pewnością stanowi wartość 

dodaną dla każdego z nich. Praktyki odbywali w hotelach oraz restauracjach 

na terenie Bragi. Doskonalili praktyczne umiejętności związane z pełną 

obsługą gości hotelowych wraz ze stosowaniem procedur. Poznali zasady 

funkcjonowania różnego rodzaju i kategorii obiektów hotelarskich 

występujących na terenie portugalskiej Bragi. W ramach programu praktyk 

młodzież kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa doskonaliła 

praktyczne umiejętności związane z kompleksową obsługą turystów 

krajowych i zagranicznych oraz organizacją imprez turystycznych.  

 

 

 

 

  

 

Praktyki odbywały się w biurach podróży, muzeach, centrach informacji 

turystycznej. Młodzież aktywnie i kreatywnie uczestniczyła w powierzonych 

im przez pracodawców zadaniach zawodowych, czego dowodem są 

wystawione przez mentorów/opiekunów praktyk wysokie noty końcowe 

i listy referencyjne. Nieoceniona dla naszych uczniów była możliwość 

obserwacji warsztatu pracy portugalskich przewodników. 
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Przyszli turyści mieli możliwość wcielenia się w rolę przewodników, 

podczas realizacji programu kulturowego i doskonalenia swoich umiejętności 

pod okiem doświadczonych prowadzących. W marcu 2019 roku odbędzie się 

mobilność dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. 

 

  

 

Oprócz codziennych obowiązków, uczniowie w wolne dni odpoczywali 

i zwiedzali piękne rejony Portugali: Bragę, Lizbonę, Fatimę, Porto. 

Dodatkową atrakcją była wycieczka do Santiago de Compostela w Hiszpanii 

i odpoczynek nad oceanem w miejscowości Vigo. 

Dwutygodniowe praktyki spełniają oczekiwania uczestników, ich rodziców 

oraz instytucji wysyłającej. Po powrocie uczestników szkoła dokonuje 

walidacji, sprawdza, czy efekty uczenia się zaplanowane w Porozumieniu 

o programie zajęć zostały osiągnięte, a proces weryfikacji efektów przebiegał 

zgodnie z ustaleniami. W konsekwencji, na podstawie indywidualnej karty 

oceny efektów uczenia się dla każdego uczestnika, wpisów do dzienniczka 

praktyk, dokumentacji fotograficznej lub filmowej, prezentacji po stażu, 

uznaje osiągnięcia, które zostały zdobyte za granicą w postaci zaliczenia 

praktyki zawodowej i potwierdza wpisem oceny na świadectwie ukończenia 

klasy. 

Współczesny rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający wobec 

przyszłych pracowników, którzy, oprócz wiedzy z danej dziedziny, powinni 

również dysponować oficjalnie potwierdzonymi, konkretnymi 

umiejętnościami zawodowymi. Potwierdzeniem nabytych umiejętności jest 

między innymi, dokument Europass Mobilność honorowany na obszarze całej 

Europy, który prezentuje osiągnięte efekty uczenia się podczas danego 

wyjazdu edukacyjnego w formie opisu umiejętności. Efekty uczenia się 

uzyskane w ramach mobilności zostają potwierdzone również przez instytucję 

przyjmującą za pomocą Indywidualnego wykazu osiągnięć 

(IWO),przygotowanego przez szkołę dla każdego uczestnika. Dokumentem 

potwierdzającym odbytą mobilność i uzyskane efekty jest również 
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zaświadczenie Dyrektora szkoły o odbyciu praktyki zawodowej. 

Zaświadczenie takie ma dużą wartość dla pracodawcy wymagającego 

potwierdzenia doświadczenia zawodowego kandydatów. Realizacja celów 

projektu zgodnych z założeniami systemu ECVET, wspiera wzrost 

zatrudnienia absolwentów ZSETH na rynku pracy. Jest pozytywnym 

sygnałem dla pracodawców i środowiska lokalnego, że szkoła inwestując 

w wiedzę i rozwój kluczowych umiejętności uczniów, profesjonalnie kształci 

przyszłego pracownika.  

 

Osoby rekomendujące: Kamila Niewiadomska – dyrektor ZSETH w Łodzi, 

Maria Wajgner – doradca metodyczny w ŁCDNiKP 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Jana Szczepanika nr 10  

91-725 Łódź, ul. Strykowska 10/18 

Dyrektor szkoły: Monika Michalak 

 

Dobre praktyki w ZSP nr 10 

Autor: Ryszard Zankowski 

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi im. Jana Szczepanika 

miały miejsce następujące dobre praktyki w I semestrze roku szkolnego 

2018/2019.  

Dzięki Stowarzyszeniu Polsko-Niemieckiemu  5 października 2018 roku 

część uczniów z klasy III (mechatronicznej) uczestniczyła w wymianie 

z Niemcami (niemieckim uczniami). W ramach tej wymiany uczniowie 

uczestniczyli w wycieczce do Krakowa i Zakopanego oraz Wieliczki. 

Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w wycieczce do obozu koncentracyjnego 

Auschwitz-Birkenau oraz w warsztatach które wywołały refleksję na temat 

istoty człowieczeństwa i wagi pokoju na świecie. Po wycieczce uczniowie 

z Niemiec i uczniowie z ZSP nr 10 w Łodzi brali udział w warsztatach 

mechatronicznych organizowanych przez szkołę ZSP nr 10 we współpracy 

z firmą BSH. 

W dniach 18–19 listopada 2018 w Zatoce Sportu odbyły się 

Międzynarodowe Zawody Robotów Sumo Challenge. Są to zawody, 

w których walczą z sobą roboty skonstruowane przez miłośników robotyki 

z kraju i zagranicy. Zaprezentowanych zostało kilkaset robotów. W tym roku 

dwudniowa rywalizacja odbywała się w kategoriach: Sumo, Line Follower, 

Micromouse, Humanoid Sprint, Freestyle, Bear Rescue, Roborace, Ketchup 

Mouse oraz premierowo – wyścig dronów. 

Na początku roku 2019 miesięcznik PERSPEKTYWY ogłosił swój 

coroczny ranking szkół. Nasza szkoła Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 10 w Łodzi im. Jana Szczepanika, w kategorii TECHNIKA zajęła 

1 miejsce w Łodzi i 2 miejsce w województwie łódzkim. 

 

Osoba rekomendująca: Ryszard Zankowski 
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Wizyta  uczniów i nauczycieli 
z Białorusi 

 

 

 

 

 

 

Migawki ze spotkania 

13 grudnia 2018 roku gościliśmy w Zespole Szkół Przemysłu Mody 

30 osobową delegację uczniów i nauczycieli z Białorusi (z miast: Grodno, 

Kobryń, Brześć), ze szkół kształcących między innymi w zawodach 

odzieżowych.  

 

 

Nasza szkoła była jedną ze szkół, poza szkołami w Wiedniu i Pradze, 

wybraną przez Białorusinów do swojego projektu, którego celem było 

m.in. zapoznanie się ze sposobem kształcenia i programem nauczania 

zawodów odzieżowych w Polsce, Austrii i Czechach. Po oficjalnym 

powitaniu przestawiliśmy prezentację (w języku rosyjskim) dotyczącą oferty 
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edukacyjnej naszej szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zawodu technika 

przemysłu mody. Goście zadawali wiele pytań na temat przebiegu procesu 

kształcenia, na pytania odpowiadali nauczyciele i uczniowie. 

Podsumowaniem spotkania był pokaz kolekcji przygotowany 

i  zaprezentowany przez uczniów naszej szkoły. Goście byli bardzo 

usatysfakcjonowani z odwiedzin w naszej szkole, na pewno nie było to nasze 

ostatnie spotkanie. 

 

Osoby rekomendujące: Małgorzata Piechota, Zespół Szkół Przemysłu Mody, 

Maria Michalak – Łódzkie Centrum Doskonaleni Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego 
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Działalność Samorządu Uczniowskiego  
w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi 

Autorzy: Katarzyna Furmańczyk, Małgorzata Andrzejczak 

 

Ustawa Prawo oświatowe mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie 

szkoły (art. Art.85.2.). Członkiem samorządu uczniowskiego uczeń staje 

się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły, a przestaje w momencie, 

gdy szkołę opuszcza. Samorząd uczniowski jest organizacją działającą na 

rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. To uczniowie decydują, jakimi 

sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu 

jest właściwie nieograniczone. Samorząd reprezentuje interesy uczniów 

wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Rola samorządu 

jest ogromna, poprzez swoje działanie ma wpływ na życie szkoły, może 

współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty 

mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób 

nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć 

w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu 

uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole. 

Jako Samorząd Zespołu Szkół Przemysłu Mody, chcemy, by nasza szkoła 

stwarzała przestrzeń do prezentowania pasji, by promowała młodzież 

aktywną społecznie, wrażliwą na potrzeby innych ludzi. Realizacja tych 

celów wymaga zaangażowania uczniów w działanie na rzecz szkoły 

w Samorządzie Uczniowskim. Do pracy zapraszamy uczniów mających 

inicjatywę, umiejących się komunikować z innymi. Cały czas szukamy 

odpowiedzi na pytanie po co w szkole jest potrzebny Samorząd Uczniowski? 
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A oto, jak działamy. W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 odbyły się 

cztery gremialne zebrania całego samorządu, na których: 

- wyłoniono członków sekcji delegacyjnej, dekoracyjnej, artystycznej itd., 

- ustalono zasady organizacji uroczystości z okazji Święta Edukacji 

Narodowej i ślubowania klas pierwszych, 

- ustalono zasady „Jokera” – nagrody dla uczniów ze 100% frekwencją, 

- opracowano przebieg szkolnych Andrzejek, 

- określono zasady kandydowania do władz SU, 

- opracowano program artystyczny na uroczystość bożonarodzeniową, 

- ogłoszono trzy akcje charytatywne. 

Samorząd zorganizował trzy uroczystości i imprezy szkolne: 

1. rozpoczęcie roku szkolnego, 

2. konkurs szkolny mannequin challenge „Z życia szkoły”, 

3. przygotowanie akcji wyborczej i przeprowadzenie szkolnych wyborów 

do władz SU, 

4. wprowadzenie „Jokera” – nagrody dla uczniów ze 100% frekwencją, 

5. uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej i ślubowania klas 

pierwszych, 

6. szkolne Andrzejki. 

Członkowie i opiekunowie Samorządu czynnie pomagali również 

w organizacji uroczystości z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada. 

Samorząd objął patronat nad akcjami organizowanymi w szkole: 

 „torba miłosierdzia” – zbiórka darów dla najuboższych rodzin, 

 zbiórka darów dla schroniska i fundacji dla zwierząt. 

 

Z życia szkoły – najważniejsze wydarzenia: 

Dzień Edukacji Narodowej  

12 października 2018 roku obchodziliśmy w szkole Dzień Edukacji 

Narodowej. Tego dnia na sali gimnastycznej młodzież klas pierwszych 

złożyła uroczyste ślubowanie, a Pani Dyrektor Halina Włodarczyk wyróżniła 

nagrodami wielu nauczycieli oraz pracowników szkoły. Po części oficjalnej 

przyszedł czas na część artystyczną, wg pomysłu Pani Katarzyny 

Furmańczyk, którą rozpoczął maraton filmów nagranych przez naszych 

uczniów - „Mannequin Challenge - z życia szkoły”. Wszystkie produkcje 
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zostały nagrodzone, a wychowawcy w imieniu klas odebrali słodkie nagrody. 

Na zakończenie uroczystości z krótkim koncertem wystąpiły uczennice naszej 

szkoły. 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

Dzięki zaangażowaniu Opiekunów Samorządu Uczniowskiego wybory do 

SU w naszej szkole wyglądały bardzo profesjonalnie. Począwszy od plakatów 

wyborczych, poprzez dzień wyborczy, gdzie była możliwość zadawania pytań 

konkretnym kandydatom. Aktywne uczestniczenie w kampanii wyborczej 

i w wyborach jest elementem wychowania obywatelskiego. Taka aktywność 

społeczna młodzieży stwarza podbudowę pod ich późniejsze zaangażowanie 

się w życiu dorosłym np. w radach osiedlowych, władzach lokalnych itp. 

Uczniowie mieli poczucie, że w ich „małej Ojczyźnie” jaką jest szkoła, mogą 

decydować o swojej przyszłości, że ich słowa, pomysły i opinie są ważne. 

A tym samym, że ich samych traktuje się bardzo poważnie. 

 

Andrzejki 

W piątek, w same imieniny Andrzeja, w naszej szkole przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego zorganizowali szkolne Andrzejki. Jak wiadomo 

Św. Andrzej jest patronem narodów słowiańskich, a same obrzędy dotarły 

prawdopodobnie do naszego kraju około XVI wieku. Uczniowie zadbali 

o odpowiednią, magiczną atmosferę pełną świateł i w klimatycznym miejscu 

mieliśmy okazję sprawdzić co przyniesie nam przyszłość. W rolę wróżek 

wcieliły się uczennice szkoły. Dzięki nim, wróżąc sobie ze szklanej kuli, 

z kart, szpilek i  filiżanek dowiedzieliśmy się, co nas czeka w przyszłości. 

Czy to będzie ciekawa podróż, czy poznanie interesującej osoby a nawet 

rozwiązanie rodzinnej tajemnicy. Wszystkie wróżby i życzenia były bardzo 

pozytywne i każdy mógł wywróżyć sobie coś wyjątkowego: dużo szczęścia, 

pomyślności i miłości. W tym roku udało nam się zorganizować tradycyjne 

lanie wosku. Wróżka próbowała odczytać z tych woskowych figur najbliższe 

wydarzenia. 

 

Boże Narodzenie 

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły to też jedna wielka 

rodzina. Dlatego co roku spotykamy na uroczystości, by razem móc przeżyć 

najpiękniejsze momenty polskich świąt. W tym roku uczniowie klas: 2A, 3F, 

4C, 4A i 3A przygotowali Teatr Cieni - historię Bożego Narodzenia. Wszyscy 

towarzyszyliśmy Świętej Rodzinie w trudnej, pustynnej wędrówce do 

Betlejem ... aż do momentu, gdy razem, pod przewodnictwem Anioła, wraz 

z pastuszkami i Trzema Królami mogliśmy ukłonić się Dzieciątku w stajence. 
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Komentarzem do tego misterium, były kolędy śpiewane przez naszych 

uczniów. My także dołączyliśmy do śpiewania i zabrzmiały: Nie było miejsca 

dla Ciebie, Anioł Pasterzom mówił, Dzisiaj w Betlejem, Przybieżeli do 

Betlejem, Gore Gwiazda a także pieśń Uciekali, uciekali. 

Najważniejszym zadaniem Samorządu jest organizacja życia szkolnego 

w sposób zachowujący właściwe proporcje między nauką, a zajęciami 

rozwijającymi i zaspokajającymi zainteresowania uczniów naszej szkoły. 

Uczniowie najlepiej znają swoje potrzeby i problemy, dlatego często najlepiej 

potrafią je rozwiązać przy wsparciu nauczycieli, wychowawców, pedagoga 

szkolnego. 

Uczniowie zaczynają rozumieć, że wiedzę zdobywa się nie tylko w czasie 

tradycyjnych lekcji; świetną nauką są różnego rodzaju projekty tematyczne 

i społeczne. Poza zdobywaniem wiedzy na konkretny temat, można wtedy 

rozwijać umiejętności pracy w grupie, komunikacji, dobrego 

zarządzania czasem, autoprezentacji, a temu służy praca w Samorządzie. 

Najbardziej widoczną w szkole formą działalności Samorządu jest 

organizacja imprez kulturalnych i charytatywnych, samorząd szkolny 

w planie pracy kładzie nacisk na: 

 kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i patriotycznych, 

 podtrzymywanie tradycji szkoły, 

 budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole, 

 rozwój zainteresowań naukowych, sportowych, turystyczno-

krajoznawczych, 

 tworzenie silnej więzi między uczniami, 

 tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności 

uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte 

zadania. 

Oczywiście nie osiągnęlibyśmy jako Samorząd Uczniowski tak wiele, 

gdyby nie pomoc i zaangażowanie: Dyrekcji, Nauczycieli, Wychowawców, 

Rodziców, naszych kolegów i koleżanek. Działamy razem, by móc się 

rozwijać i wspólnie dbać o przyszłość swoją i naszej szkoły.  

 

Osoby rekomendujące: Katarzyna Furmańczyk - nauczyciel geografii, 

edukacji dla bezpieczeństwa, Małgorzata Andrzejczak - nauczyciel 

bibliotekarz 
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Autor: Maria Michalak 

 

Szkoła Mody bo tak można 

powiedzieć o Zespole Szkół Przemysłu 

Mody, doskonale przygotowuje do 

działania, do podejmowania różnych 

wyzwań.  

Moda jest wokół nas, tak mówią 

uczniowie szkoły. Dominującą metodą 

kształcenia w szkole jest metoda 

projektów.  

W trakcie procesu kształcenia 

uczniowie wykonują swoje projekty,  

np.: „od projektu kolekcji do pokazu 

mody”, „obsługa pokazów mody poprzez 

fotografowanie, filmowanie”.  

Taki system kształcenia sprzyja 

kształtowaniu umiejętności zawodowych 

i kompetencji społecznych. Po ukończeniu szkoły, absolwenci wkraczają na 

rynek pracy, realizują swoje pomysły, zaczynają odnosić większe i mniejsze 

sukcesy.  

Szczególnie cieszą sukcesy takie jakie odnosi Anita Pisarek, absolwentka 

szkoły, która zaprosiła całą społeczność szkolną na kolejny już pokaz mody, 

który odbył się 13 stycznia, podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy w Zgierzu. 
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Zdjęcia prezentują migawki z pokazu, który oglądali uczniowie ze szkoły 

i nauczyciele.  

 

O Anicie Pisarek na pewno jeszcze usłyszymy. 

 
 

Osoba rekomendująca: Maria Michalak, Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
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Autor: Maria Michalak 

 

 

Uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Mody 

mają ogromny potencjał możliwości, nie tylko 

w obszarach związanych z kształceniem 

zawodowym. Grupa uczniów wzięła udział 

w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd 

i Pastorałek.  

Konkurs odbył się 8 grudnia 2018 roku. 

Tegoroczna edycja Festiwalu byłą wyjątkową, 

zorganizowaną w ramach programu „Narodowe 

Śpiewanie” związanego z obchodami 100-tnej 

rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości.  

Zespół muzyczny w składzie: Filip 

Furmańczyk, Wiktoria Gonera, Natalia 

Holonko, Anita Nowak, Sandra Rokita 

zaśpiewał i zagrał dwie pastorałki, które 

powstały przed rokiem 1918, Gore Gwiazda 

oraz Mędrcy świata. Wielki Finał Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek, odbył się 12 grudnia 

2018 roku w Sali koncertowej Akademii 

Muzycznej.  

 

Za udział w festiwalu uczniowie otrzymali 

pamiątkową statuetkę i dyplom 

 
 
 

Osoba rekomendująca: Maria Michalak, Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
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Działania wolontariatu w Zespole Szkół Samochodowych 
i Mechatronicznych w Łodzi 

Autorka projektu: Katarzyna Wolska, nauczyciel bibliotekarz 

 

Przy szkolnej bibliotece działa grupa uczniów-wolontariuszy, którzy 

współpracują z Filią nr 68 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. W ramach akcji 

,,Młodzież – dzieciom’’ wolontariusze regularnie odwiedzają tę bibliotekę 

i pod opieką pani Katarzyny Wolskiej nauczyciela-bibliotekarza oraz pani 

Katarzyny Maciejewskiej z Biblioteki Miejskiej prowadzą zajęcia dla dzieci. 

Dzieci są uczniami klas 1-3 pobliskiej szkoły podstawowej i lubią 

przychodzić do tej biblioteki.  

 

Zajęcia często są powiązane z obchodami polskich świąt i uroczystości 

np. przed Świętem Niepodległości uczniowie czytali dzieciom polskie 

legendy i robili z nimi flagę  z biało-czerwonych papierków a podczas 

spotkania przed Świętem Wielkiej Nocy dzieci słuchały opowiadań 
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o zwyczajach związanych z tymi świętami i rysowały wielkanocne symbole, 

takie jak pisanki czy baranek. Spotkania bywają też związane z porami roku. 

Przed nadejściem letnich wakacji uczniowie czytali dzieciom o wakacyjnych 

przygodach Mikołajka i robili z nimi motyle z kolorowych papierów. 

Ponieważ współpraca obu bibliotek dobrze się rozwija, a dzieci pytają ,,kiedy 

przyjdą chłopaki?’’, zamierzamy te działania kontynuować. 

Przewidywane efekty wdrażania: 

Wolontariusze przede wszystkim propagują czytelnictwo wśród dzieci 

poprzez czytanie im ciekawej dziecięcej literatury. Pomagają udoskonalić 

uczniom szkoły podstawowej umiejętności plastyczne i obsługi komputera 

poprzez wykonywanie prac ręcznych i obsługę komputera. 

 

 

 

Wolontariusze mają możliwość ukształtowania właściwych postaw 

etycznych poprzez uczenie odpowiedzialność, wzajemnego szacunku, 

pomocy, samodzielności, zwracanie uwagi na kulturę zachowania. 

 

Osoba zgłaszająca: Jadwiga Morawiec, opiekun szkoły z ramienia Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
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Kresowymi drogami do Polski niepodległość szła 

Autorka projektu: Ewa Szewczyk, nauczycielka języka niemieckiego 

 

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły postanowili włączyć się 

w świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. 

Akcją, którą postanowiliśmy przeprowadzić w naszej szkole wraz 

z Samorządem Uczniowskim, była zbiórka artykułów szkolnych 

zatytułowana „100 wyprawek dla polskich dzieci na Kresach na stulecie 

odzyskania niepodległości od młodzieży z województwa łódzkiego”. 

Działania zostały objęte honorowymi patronatami Łódzkiego Kuratora 

Oświaty -  

pana dr Grzegorza Wierzchowskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej 

oddział w Łodzi, a zorganizowane przez pana Mariusza Bojanowskiego ze 

Rzgowskiej Młodzieży Patriotycznej. 

Akcja trwała do końca września 2018 roku i polegała na zbiórce artykułów 

plastycznych, papierniczych i piśmienniczych, pomocy naukowych, 

plecaków, tornistrów i piórników. W akcję włączyli się zarówno nauczyciele 

jak i uczniowie, którzy z chęcią przekazywali wszystkie dary Samorządowi 

Uczniowskiemu pod kierunkiem koordynatora szkolnej akcji Kacpra 

Cimińskiego oraz opiekuna Ewy Szewczyk.  

Przewidywane efekty wdrażania: 

Dzięki wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom udało się 

zebrać dużą liczbę zeszytów, bloków rysunkowych, teczek, długopisów, 

przyborów geometrycznych, kredek, mazaków, gumek do ścierania, farb. 

Wielki finał akcji odbył się 24 października w IV LO w Łodzi. Podczas 

spotkania mogliśmy posłuchać gości z Polskiego Radia Lwów, rodziców 

dzieci szkół z Wileńszczyzny i Drohobycza na Ukrainie. Poznaliśmy ich 

problemy, z którymi borykają się każdego dnia. Dzięki nim zrozumieliśmy, co 

znaczy tęsknota za ojczyzną i wierzymy, że takimi działaniami pokazujemy, 

iż nie jest nam obojętna droga naszych przodków do niepodległości, że 

stanowimy z nimi jeden naród ponad granicami. Zrozumieliśmy jak 
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niezwykle ważna była nasza akcja, nasza pomoc, hojność i nasze wielkie 

serca. 

Osoba zgłaszająca: Jadwiga Morawiec, opiekun szkoły z ramienia Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
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Historia jednej TRYTYTKI… 

Autor projektu: Anna Grabska, wicedyrektor, nauczycielka historii 

 

Zaczynaliśmy od bardzo niepozornego pomysłu. Chcieliśmy mieć w szkole 

sklepik dla uczniów, bo ajent który zajmował się tym zawodowo uznał to 

zajęcie za mało opłacalne i zrezygnował. Samorząd Uczniowski chciał, aby to 

miejsce, które zajmował było nasze, to jest uczniowskie. Potrzebowaliśmy 

najpierw zgody pana dyrektora oraz dużo czasu i trochę pieniędzy na remont. 

Stare pomieszczenie nie wyglądało zachęcająco. Potrzebowaliśmy 

wszystkiego: farb, stolików, zaplecza socjalnego. I tak niepozorny pomysł 

zamienił się w ogromną ilość pracy do wykonania. Początkowo jedyną rzeczą 

której nam nie brakowało był entuzjazm. Zostawaliśmy po zajęciach, choć 

praca była raczej żmudna, budowlana. Wcale nie szło nam szybko, ale za to 

w miłym towarzystwie- jedna nauczycielka, kilkoro  uczniów. Równolegle 

szukaliśmy formuły prawnej dla istnienia naszej na razie bezimiennej firmy. 

Sklepiki prowadziły w szkołach Rady Rodziców, Samorządy Uczniowskie 

w ramach swojej struktury, ale to nadal nie było to. Odkryliśmy, że w innych 

częściach Polski ludzie zakładają Spółdzielnie Uczniowskie. Nawiązaliśmy 

współpracę z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej aż z Krakowa. 

Szukaliśmy czy ktoś może nam pomóc, podpowiedzieć jak to działa. I wtedy 

przyszła chwila totalnego zwątpienia. Najbliższa istniejąca Spółdzielnia była 

w Bełchatowie, ktoś działał też w Piotrkowie Trybunalskim. Zdobyliśmy 

nawet numer telefonu do opiekuna tej ostatniej i tutaj nowe schody – opiekun 

od dziesięciu lat jest szczęśliwą emerytowana nauczycielką , która do dzisiaj 

opowiada z pasją o swojej pracy. Postanowiliśmy, że się nie poddamy. 

Zaczęliśmy to w końcu. W ostateczności zostaną nam miłe wspomnienia, bo 

nic tak nie łączy jak wspólna praca i codzienne trudności. Mimo piętrzących 

się problemów w chwilach zwątpienia pojawiały się momenty sympatyczne. 

Jak kończyły nam się pieniądze i staliśmy przed widmem nie posiadania 

oświetlenia to Rada Rodziców kupiła nam lampy, a konserwator pomógł 

w malowaniu. Znów nam się chciało chcieć. Najtrudniejsze okazały się 

kwestie prawne i księgowość. Tego musiałam nauczyć się sama, żeby potem 

nauczyć innych. Dobrze, że dzisiaj nie ma barier komunikacyjnych i istnieją 
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kursy e – learningowe. Tutaj bardzo pomogła fundacja. Skończyłam taki kurs. 

Sześć tygodni uczenia się jak to wszystko ma działać. Przepisy dotyczące 

spółdzielczości, pisanie statutu, regulaminów, poszukiwanie własnych metod 

pracy dostosowanych do naszych warunków. Wszystko super tylko jeśli 

pracujesz w szkole podstawowej lub liceum.  Nawet praca w sklepiku u nas 

musi wyglądać inaczej niż szablon ze szkoleń , bo nasza młodzież jest 

w szkole maksymalnie cztery dni w tygodniu. Trzeba się tak podzielić żeby 

zdążyć ze wszystkim i nie wygenerować strat. To akurat najlepiej 

zweryfikowało życie.  

Wracając jednak do początków. Kurs się skończył, ale ku mojemu 

zaskoczeniu nie poczułam się ekspertem. Daliśmy sobie wszyscy więcej 

czasu, działania podzieliliśmy na mniejsze etapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie w czasie remontu  

 pomieszczeń spółdzielni  

 uczniowskiej 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy zakończony sukcesem  - skończony kurs na opiekuna. Notabene 

mam duży szacunek do ludzi z Krakowa i Fundacji Rozwoju Spółdzielczości 

Uczniowskiej . Mieli na pewno wiele razy serdecznie dosyć dziwnej kobiety  

z samochodówki z Łodzi dzwoniącej z tuzinami dla nich prostych pytań, dla 
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mnie kosmicznych. Jednocześnie remont, zdobywanie funduszy i sprzętu – 

głównie lodówki. Potem drugi etap – działanie i papierologia – tak to 

nazwaliśmy; napisanie wszystkich regulaminów, statutu, wybór władz, zgody 

sanepidu, zawiadomienie kuratorium. 

Trzeci etap nauczyć historyka księgowości. Największy koszmar moich 

szkolnych lat matematyka, teraz w wydaniu codziennym, miesięcznym, 

zestawieniowym, bilansowym. Dobrze, że można w szkole liczyć na 

profesjonalną pomoc i życzliwość prawdziwego księgowego.  

Wreszcie etap czwarty - szaleńcy skazani na sukces – codzienna 

działalność bez spóźniania się na zajęcia. 

Etapowość działania okazała się dobrym rozwiązaniem. Znaleźliśmy 

konkurs proekologiczny jednej z łódzkich gazet „Zbieram makulaturę, ratuję 

lasy”. Dbanie o przyrodę to cel niezwykle doniosły, ale wstyd się przyznać, że 

nam wtedy przyświecało coś zupełnie innego. W nagrodę można było wygrać 

bon na zakup sprzętu RTV, ale fundator musiał się zgodzić się na AGD. 

Potrzebowaliśmy przecież lodówki do naszej Spółdzielni. Akcję nagłośnił 

Samorząd Uczniowski i cała szkoła zbierała makulaturę, wszyscy - łącznie 

z kierownictwem zespołu. Udało się, o to w końcu praca zespołowa. Lepsze 

były tylko przedszkolaki. Kurs był ukończony, remont pomieszczeń 

zakończony, lodówka zdobyta. Wydawało się, że teraz już pójdzie z górki. 

Nic bardziej mylnego. Dopiero się zaczynało. Napisaliśmy Statut, regulamin 

Komisji Rewizyjnej, Rady Nadzorczej, Zarządu, Walnego i sklepiku. Cały 

segregator dokumentacji plus kilka zeszytów z protokołami. Biurokracja to 

w sumie najgorsza rzecz w działalności Spółdzielni, no oczywiście poza 

księgowością. W kwietniu 2016 roku udało nam się powołać Spółdzielnię 

Uczniowską - Trytytka. Wybór nazwy to efekt kompromisu 

i demokratycznego głosowania. Poza tym kojarzy się samochodziarsko 

jednoznacznie, oczywiście wszystkim się kojarzyło oprócz opiekuna 

spółdzielni. Wszystko da się Trytytką przyczepić i przynajmniej czasowo 

naprawić. Pierwszym historycznym prezesem została Sandra, jedyna 

dziewczyna w gronie spółdzielców. Adrian kierownikiem sklepiku, 

a z czasem wraz z Damianem i Kubą jego najlepszymi sprzedawcami. 

Trytytka to nie tylko sklepik to przede wszystkim miejsce stworzone dla 

uczniów przez uczniów. Dorośli oczywiście też pomagali. Głównie cudowne 

panie z sanepidu, jakkolwiek to brzmi, które najpierw nie mogły sie nadziwić 

że mamy firmę bez NIP-u , to efekt tego, że wszędzie w naszym regionie 

jesteśmy prekursorami, a potem, że chciało nam się tyle regulaminów 

napisać. Same dostarczyły nam ich również wiele, ale zgodziły się na kiosk 

uczniowski, a przecież o to nam chodziło. Uczucie prawie jak przy 

narodzinach dziecka. W końcu od pomysłu do realizacji trytytkowego planu 

minęło dziewięć miesięcy.  
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Skazani na sukces zrobiliśmy pierwsze zakupy. Jak to w sklepie nie 

wszystkie towary przypadły do gustu naszym klientom, a i ustawa nie 

pozwalała na sprzedaż  wielu z nich. Tego czego nie kupili uczniowie zespołu 

sami odkupywaliśmy i nawet z tego była frajda. Chociaż prywatnie mówiąc 

przez tydzień miałam w domu jogurtowe śniadania. Potem znaleźliśmy to co 

nasi uczniowie chcą kupować, a mieści się w rygorystycznych normach dla 

sklepików szkolnych. Każdy może u nas zjeść zdrowe kanapki, a z czasem 

również wcześniej zakazane drożdżówki, napić się herbaty. Może też zjeść 

własne śniadanie przy stoliku lub przysiąść przy kąciku kawowym na 

kanapie. Tak, tak prawie jak w domu. Nie zarabiamy dużo, przede wszystkim 

nie zarabiamy dla siebie tylko dla wszystkich. To co nam się uda uzyskać 

z naliczanej marży wydajemy na potrzeby szkoły. Kupiliśmy stojaki na 

rowery za własne samodzielnie zarobione pieniądze, które służą wszystkim. 

Staliśmy się współfundatorami nowego  sztandaru szkoły. Przede wszystkim 

dużo się uczymy współpracy w działaniu, ja księgowości. Gdyby ktoś dwa 

lata temu powiedział mi, że nauczę się jak to mówi nasz „duży” księgowy 

Krzysiek (tak nazywam szkolnego księgowego) tzw. „amerykanki” to myślę, 

że  zakończyło by się to z mojej strony salwą śmiechu. Dzisiaj umiem i już 

nie szukam do trzeciej nad ranem źle policzonego jednego grosza. Poza tym 

mamy własnego „małego” księgowego to jest trytytkowego też Krzyśka 

(naszego aktualnego Pana Prezesa) i jest dużo łatwiej. Młodzież wciągnęła się 

do każdej formy działalności. Uczniowie chętnie przychodzą do Trytytki nie 

tylko na zakupy, ale posiedzieć w trakcie przerw, bo jest miło i ładnie. 
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Trytytka chcąc nie chcąc zmieniła moje codzienne szkolne życie, ale również 

życie moich uczniów. Zdążyłam się przyzwyczaić, że część osób nie widzi we 

mnie najpierw pani od historii tylko od Trytytki. Bądźmy szczerzy to nie jest 

zwyczajne koło zainteresowań, chociaż współczesnego młodego człowieka 

rozbieganego myślami gdzieś między facebookiem a snapczatem uczy 

naprawdę wiele. Szkolnie rzecz ujmując kształtuje umiejętność bycia 

przedsiębiorczym, ale przede wszystkim uczy skrupulatności, systematycznej 

pracy. Trzeba wszystko wyliczyć, zbilansować, ale i posprzątać, zrobić 

zakupy, bo Trytytka jest przede wszystkim ich projektem. Działa od rana do 

przerwy po szóstej lekcji i trzeba w tym czasie zadbać o przyniesienie 

kanapek, sprawdzić czy mamy czysto, a pod koniec dnia policzyć utarg, 

zostawić drobne dla ekipy na następny dzień. Pieniądze muszą się zgadzać, 

towar trzeba zliczyć i zobaczyć co jest potrzebne na następny dzień. Prawie 

jak w prawdziwym sklepie, tylko klienci mniej chimeryczni, bo to ich 

koledzy albo nauczyciele. Członkiem spółdzielni może zostać każdy kto wie 

co to odpowiedzialność i dużo pracy. Warto robić coś dla innych 

bezinteresownie.  

Dwa lata działalności mamy już za sobą, ale to nie znaczy, że jestem 

całkowicie spokojna o jej działalność. Zawsze trzeba znaleźć przynajmniej 

kilkanaście osób, którym chce się chcieć mimo wszystko, bez grupy 

założycielskiej, która skończyła już szkołę, z nowym prezesem Krzyśkiem, 

młodym zarządem. Mamy się czym pochwalić. Nie tylko udało nam się kupić 

wspomniane już stojaki na rowery, ale ze względu na charakter naszej szkoły 

organizujemy konkursy zawodowe dla uczniów. Sami fundujemy nagrody- 

narzędzia, takie, których potrzebują nasi uczniowie. Rozpoczęliśmy również 

cykliczny konkurs na najlepszą klasę z przedmiotów zawodowych o puchar 

Trytytki. Jest w nas chęć do działania której  nikt nam nie odbierze, tak jak 

grupie założycielskiej wspomnień z technikum w tle z Trytytką. Poza tym 

zawsze będziemy pierwszą w Łodzi Spółdzielnią Uczniowską.  

 

Laureaci konkursu 
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Przygoda wolontariuszy z Zespołu Szkół Samochodowych 
i Mechatronicznych w Łodzi w DOZ Maratonu Łódź z PZU 

Autorka projektu: Ewa Szewczyk, nauczycielka języka niemieckiego 

 

„Jeśli sport jest Twoją pasją, lubisz wyzwania, chcesz przeżyć wyjątkową 

przygodę, poczuć niepowtarzalną atmosferę wielkiej imprezy sportowej, lub 

po prostu chcesz poznać nowych ludzi, którzy są równie bezinteresowni jak Ty 

– już dziś zgłoś się jako wolontariusz DOZ Maratonu Łódź z PZU” – tak 

napisała Anna Okrój, koordynator wolontariatu łódzkiego maratonu … i tak 

w kwietniu 2018 roku rozpoczęła się tegoroczna przygoda wolontariuszy 

z Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi. 

7 kwietnia odbyła się kolejna edycja DOZ Maratonu Łódź. Uczestnicy 

biegu mogli biegnąc ulicami Lodzi poznać nową infrastrukturę i przestrzenie 

zmieniającej się z dnia na dzień Łodzi. 

Podczas tegorocznej edycji maratonu, nasi uczniowie po raz kolejny już 

pomagali w przygotowaniu pakietów startowych, obstawianiu trasy, pracy 

przy depozycie czy w strefie zmian i wręczaniu nagród.  

„Dziękuję za super ekipę :)” – napisał pan Mariusz Kotelnicki, opiekun 

wolontariatu Maratonu DOZ w Łodzi. 

Przewidywane efekty wdrażania: 

Udział w maratonie to dla uczniów naszej szkoły to możliwość zdobycia 

nowych umiejętności, bezcennych doświadczeń, poznania nowych ludzi 

i wspaniałych sportowców z całego świata.  To także możliwość wzięcia 

udziału w przygotowaniach i przebiegu wielkiej, prestiżowej imprezy 

sportowej. 

Aktywna działalność w przygotowaniach do Maratonu dała możliwość 

ukształtowania właściwych postaw etycznych, uczenie się wytrwałości 

i samodzielności, odpowiedzialność za podejmowane działania, wzajemnego 

szacunku i udzielenia pomocy w razie potrzeby, możliwości współpracy 

w zespole.  
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Wypromowanie zasad zdrowego stylu życia, możliwość rozwinięcie 

swoich zainteresowań, i zwracanie uwagi na kulturę zachowania. 

 

Osoba zgłaszająca: Jadwiga Morawiec, opiekun szkoły z ramienia Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
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Projekt edukacyjny – preorientacja zawodowa dla uczniów  
z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym, 

słabowidzących, z zespołem Aspergera i spektrum autyzmu 

Autorzy: Ewa Błasiak, Emilia Wolska 

 

Realizację projektu zaplanowano w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 

w partnerstwie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi 

i Ośrodka Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

Celem projektu jest: umożliwienie poznawania umiejętności zawodowych 

na określonych stanowiskach pracy uczniom. Szkoły Podstawowej nr 39 

w SOSW nr 6 w Łodzi oraz upowszechnianie informacji o możliwościach 

kształcenia zawodowego dla uczniów z niepełnosprawnościami - dla dzieci 

słabo widzących i niewidomych z niepełnosprawnością sprzężoną. W ramach 

projektu zaplanowano cykl zajęć otwartych w pracowniach zawodowych 

Szkoły Branżowej I stopnia Specjalnej nr 24 oraz Szkoły Przysposabiającej 

do Pracy nr 2 w ZSZS nr 2 w Łodzi. Zajęcia zaplanowano dla uczniów, 

rodziców, nauczycieli oraz doradców zawodowych. Podczas zajęć uczniowie 

będą zapoznawali się z czynnościami zawodowymi na różnych stanowiskach 

pracy w pracowniach zawodowych zespołu szkół. W zajęciach uczestniczyć 

będą czynnie uczniowie ZSZS nr 2.  

Pierwsze zajęcia otwarte odbyły się 19 listopada 2018 roku. Uczniowie 

szkoły podstawowej Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 

w Łodzi, zapoznali się z czynnościami zawodowymi kierunków krawiec 

i cukiernik szkoły branżowej oraz przysposobienia zawodowego szkoły 

przysposabiającej do pracy . Pracowano w trzech grupach : 

 w pracowni gastronomicznej - Dekorowanie słodkich wypieków, 

nauczyciel prowadzący Agata Grobelska, przy współudziale uczniów 

klasy III cukiernik; 
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 w pracowni krawieckiej - Zastosowanie ściegów podstawowych 

i  ozdobnych podczas wykonywania maskotek z filcu, nauczyciel 

prowadzący Teresa Sobierajska z uczniami klasy II krawiec; 

 w pracowni przysposobienia do zawodu - Polarny miś z włóczki 

i styropianu, nauczyciel prowadzący Emilia Wolska z uczniami klasy 

IIIPZ2 

 

Koordynacja projektu: Maria Michalak i Małgorzata Sienna - ze strony 

ŁCDNiKP, Ewa Błasiak, Emilia Wolska - ze strony ZSZS nr 2 w Łodzi 
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Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole  
 

Wspieranie talentów uczniowskich i nauczycielskich - projekt ŁSPS 

 

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, istniejące od 1990 roku, aktywnie 

wspiera działalność placówek oświatowych z województwa łódzkiego.  

Oprócz sztandarowego przedsięwzięcia jakim jest wyłanianie uczniowskich 

talentów Stowarzyszenie dofinansowuje zakup pomocy multimedialnych, 

komputerów, oprogramowania, tablic interaktywnych, sieci komputerowych. 

Wyposaża pracownie i sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne i meble. 

Uzupełnia zbiory biblioteczne. Wspiera finansowo konkursy i projekty 

oświatowe. W kręgu oddziaływania Stowarzyszenia są najlepsze szkoły 

w naszym województwie, które zostały zaproszone do tzw. Klubu 

Przodujących Szkół, a tytuł ten przyznawany jest (po wnikliwej ocenie) przez 

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole ponadprzeciętnym szkołom. 

W naszym województwie działa 26 szkół wyróżnionych tym tytułem.  

Od 1995 roku Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole wspiera talenty 

uczniów województwa łódzkiego poprzez przyznawanie stypendiów dla 

uczniów i nagradza nauczycieli nowatorów. W każdym roku wręczenie 

przyznanych stypendiów i nagród odbywa się podczas uroczystej Gali 

Stypendialnej. Tegoroczna, już XXIV uroczystość, odbyła się 

17 października  w Centrum Handlowo – Rozrywkowym „Sukcesja”. 

Organizacja Gali została objęta honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Łódzkiego, pana Witolda Stępnia. Podczas uroczystości 

dwudziestu dwóch wybitnie uzdolnionych uczniów odebrało stypendia, 

a  ośmiu nauczycieli nowatorów nagrody. Tak jak w poprzednich latach także 

i w tym roku Stowarzyszenie mogło liczyć na fundatorów. Tegoroczni 

darczyńcy to:  

 Pan Mecenas Zbigniew Wodo  

 Pan Krzysztof Apostolidis – Prezes Fabryki Biznesu sp. z o.o.  

 Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa 

Łódzkiego  

 Pani Mecenas Marzena Zaleska  

 Pani Grażyna Miller – Prezes szkoły „Anagra”  

 Pan Andrzej Pabich – właściciel ZOO Safari w Borysewie  
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 Pani Iwona Bartosik – Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego 

Stowarzyszenia Pomocy Szkole  

 Pan Krzysztof Borkowski – Wiceprezes BCC, Kanclerz Loży Łódzkiej  

 Firma Hammermed w Łodzi  

 Izba Radców Prawnych w Łodzi  

 Pani Urszula Gocał –Prezes Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego 

„Olimpia SA” w Łodzi  

 Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi  

 Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole  

 Związek Zawodowy Pracowników, którym Powierzono Stanowisko 

Kierownicze w Oświacie  

 

W uroczystości udział wzięli znakomici Goście:  

Pani Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,   

Pan Sylwester Pawłowski – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady 

Miejskiej w Łodzi, Pani Małgorzata Bartosiak – Wiceprzewodnicząca 

Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, Pan Jan Kamiński Dyrektor 

WODN w Łodzi, Pan Janusz Moos – Dyrektor ŁCDNiKP, Pan Krzysztof 

Borkowski - Wiceprezes Okręgu PCK w Łodzi, Pani Zofia Grzebisz Nowicka 

– Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Pan Marek 

Ćwiek – Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP.  

Wręczeniu stypendiów i nagród towarzyszyli także fundatorzy, dyrektorzy 

i nauczyciele szkół, rodzice i dziadkowie stypendystów, członkowie kapituły 

ds. stypendiów i nagród, przyjaciele Stowarzyszenia. Uroczystość prowadziła 

Pani Monika Czerska – dziennikarka Radia Łódź. W krótkiej części 

artystycznej wystąpił Zespół „Tytka”, działający w Klubie Dąbrowa – filii 

Centrum kultury Młodych. Zespół Tytka ma w swoim repertuarze wyłącznie 

piosenki związane z Łodzią.  

Uroczystość odbyła się w przededniu wyjątkowego święta - 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorzy uroczystości oddali 

hołd wszystkim tym, którzy przez minione lata stworzyli podwaliny pod 

dzisiejszy poziom edukacji w Polsce, a szczególnie w naszym mieście. 

Wyrazili wdzięczność za ich pracę, zaangażowanie i postawę moralną, 

dostrzegając owoce ich działalności i niezaprzeczalny wkład w budowanie 

przyszłości naszej Małej i Wielkiej Ojczyzny.  
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W hołdzie im wszystkim, a zwłaszcza tym którzy przyczynili się do 

rozwoju naszego miasta przez 100 lat niepodległej Polski -organizatorzy 

dedykowali tegoroczną Galę Stypendialną.  

Tegoroczni stypendyści to młodzi ludzie uzyskujący najwyższe oceny 

z przedmiotów, laureaci licznych olimpiad i konkursów, zwycięzcy zawodów 

sportowych, ale także ludzie o szerokich zainteresowaniach, poszukujący, 

ciekawi świata i umiejący korzystać z jego osiągnięć cywilizacyjnych 

i technologicznych. To także ludzie wrażliwi, otwarci, szanujący innego 

człowieka, niosący pomoc potrzebującym, świadomi zagrożeń 

cywilizacyjnych i umiejętnie na nie reagujący.  

Z kolei laureaci nagród, jakie w tym roku zostały przyznane, to nauczyciele 

niezwykli, zaangażowani, kreatywni, poszukujący, wykorzystujący 

nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne, głęboko oddani 

swej pracy, a także, co szczególnie istotne, empatyczni, wrażliwi, posiadający 

prawe charaktery i wspaniałą postawę obywatelską i patriotyczną oraz 

osobowość, dzięki której z łatwością kształtują w swoich uczniach pożądane 

cechy – np. poszanowanie inności i wrażliwość na potrzeby drugiego 

człowieka.  

 

Opracowanie: Ewa Miłkowska, dyrektor Biura Łódzkiego Stowarzyszenia 

Pomocy Szkole 
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Wspieranie talentów uczniowskich i nauczycielskich - projekt ŁSPS 

NAUCZYCIELE 2018 
 

1.  Pani Małgorzata Oleś, nauczycielka Publicznego Gimnazjum nr 34 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi. Z wnioskiem 

o przyznanie nagrody wystąpiła Pani Aleksandra Bonisławska - dyrektor 

szkoły.   

  

Organizatorka warsztatów językowych oraz wymiany polsko – angielskiej 

dla uczniów szkoły. Inicjuje i współorganizuje wiele imprez i konkursów 

popularyzujących kulturę krajów anglojęzycznych. Przygotowuje uczniów do 

udziału w różnorodnych konkursach  i olimpiadach z języka angielskiego, 

w których osiągają znaczące sukcesy. Podczas swoich zajęć systematycznie 

wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne. 

Prowadzi pozalekcyjne zajęcia z kultury krajów anglojęzycznych oraz 

zajęcia z gramatyki języka angielskiego.   

Jest nauczycielem zaangażowanym, twórczym, otwartym na potrzeby 

uczniów, uczącym wzajemnego szacunku i tolerancji.   

 Fundatorem nagrody jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.  

  

2.  Pani Anna Mikuszewska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 173 

w Łodzi. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wystąpiła Pani Bożena Biniek – 

dyrektor szkoły.   

  

Autorka innowacji pedagogicznej: „Walka dobra ze złem, czyli 

w labiryncie wartości” oraz licznych publikacji. Realizuje projekty 

edukacyjne propagujące wiedzę historyczną, wiedzę o regionie, czytelnictwo, 

wiedzę o Unii Europejskiej. Przygotowuje uczniów do udziału w konkursach 

i olimpiadach, co owocuje ich spektakularnymi sukcesami, pełni między 

innymi funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw 

Ucznia. Jest organizatorem szkolnych imprez, uroczystości i akcji 

charytatywnych. W 2015 roku otrzymała certyfikat „Nauczyciel przyjazny 

Łodzi”.   

Nauczycielka wykonująca swój zawód z pasją i poświęceniem.  

 Fundatorem nagrody jest Pani Iwona Bartosik - Przewodnicząca Zarządu 

Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.  
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3.  Pani Agnieszka Kapturowska, nauczycielka Szkoły Podstawowej 

nr 169 w Łodzi. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wystąpiła Pani Agata 

Piechna - dyrektor szkoły.   

  

Autorka innowacji pedagogicznej: „Wykorzystanie technologii 

informatycznej i medialnej na lekcjach chemii w gimnazjum”, współautorka 

projektu „Forum Europejskie w mojej szkole”, dzięki któremu zdobyła 

I miejsce w ogólnopolskim konkursie miesięcznika „Unia Europejska”. 

Współautorka projektów edukacyjnych: „Jedz zdrowo, żyj kolorowo” oraz 

„Bieg po wymarzony zawód”. Pełniła funkcję lidera Szkolnego Ośrodka 

Kariery, jej uczniowie zdobywali czołowe miejsca w konkursach o tematyce 

zawodoznawczej. Jest propagatorką wykorzystania nowoczesnych technologii 

komputerowych podczas prowadzenia zajęć, sama wykorzystuje w swojej 

pracy gry dydaktyczne, prowadzi zajęcia z wykorzystaniem lapbooków, 

kafoota, aplikacji na smartfony. W 2017 roku otrzymała certyfikat ŁCDNiKP 

„Nauczyciel Innowator”.  

Jest nauczycielką poszukującą, twórczą i nowatorską.  

Fundatorem nagrody jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.  

  

4.  Pani Krystyna Sowińska-Pufal, nauczycielka Publicznego Gimnazjum 

nr 1 w Łodzi. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wystąpił pan Bogusław 

Olejniczak - były dyrektor szkoły.   

  

Autorka i realizatorka wniosku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska prowadzącego do utworzenia w szkole nowoczesnej 

Ekopracowni. Przygotowuje uczniów do udziału w różnorodnych konkursach, 

co owocuje ich licznymi spektakularnymi sukcesami, jej uczniowie 

wielokrotnie uzyskiwali tytuł laureata lub finalisty Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Geografii. Jest pomysłodawczynią licznych akcji 

charytatywnych. Przewodniczy zespołowi nauczycieli ds. opieki nad 

uczniami wybitnie uzdolnionymi. Pozyskuje sponsorów wspierających różne 

obszary działania szkoły. Jest nauczycielką poszukującą, aktywną 

i kompetentną.  

Fundatorem nagrody Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.  
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5.  Pani Olga Batór, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi. 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody wystąpiła Pani Agnieszka Błażejczyk – 

dyrektor szkoły.   

  

Dwukrotnie pełniła funkcję koordynatora działań związanych z Łódzkim 

Budżetem Obywatelskim, co skutkowało realizacją dwóch znaczących 

projektów. Jest współautorką scenariuszy zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem 

multimediów w nauczaniu języka angielskiego i laureatką ogólnopolskiego 

konkursu „Z tablicą multimedialną w XXI wiek”, w którym nagrodą była 

tablica multimedialna dla szkoły. Jest pomysłodawczynią i realizatorką filmu 

dokumentującego wykorzystanie w szkole tabletów, który przyczynił się do 

wygrania konkursu i otrzymania przez szkołę wyposażenia pracowni 

w postaci 25 tabletów. Wielokrotnie inicjowała i prowadziła różne akcje 

charytatywne. Szczególnie zaangażowała się w organizację imprez na rzecz 

chorych uczniów szkoły.   

Jest nauczycielką poszukującą, otwartą na potrzeby innych 

i skuteczną w działaniu.   

 Fundatorem nagrody jest Związek Zawodowy Pracowników, którym 

Powierzono Stanowisko Kierownicze w Oświacie.  

  

6.  Pani Dominika Bartoszek-Sowa, nauczycielka Szkoły Podstawowej 

nr 175 w Łodzi. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wystąpiła Pani Beata 

Ciupińska – dyrektor szkoły.   

  

Koordynatorka realizacji projektów „My też mamy talent” oraz 

„Sukces w zasięgu możliwości” finansowanych ze środków unijnych. 

Współorganizatorka szkolnych imprez i uroczystości oraz Przeglądu Teatrów 

Szkolnych. Autorka i realizatorka projektu „Przedszkole w szkole” mającego 

na celu ułatwienie adaptacji w środowisku szkolnym dzieciom 

rozpoczynającym naukę. Prowadzi „Otwartą Pracownię Plastyczną”, 

organizuje wernisaże, wystawy, plenery malarskie.   

Nauczycielka podejmująca nowoczesne i innowacyjne działania.   

Fundatorem nagrody jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.  
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7.  Pani Agnieszka Kwiatkowska, nauczycielka Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi. Z wnioskiem o przyznanie 

nagrody wystąpiła Pani Kamila Niewiadomska – dyrektor szkoły.   

  

Laureatka konkursu dla nauczycieli organizowanego przez ŁCDNiKP na 

najlepszą prezentację multimedialną. Przygotowuje uczniów do udziału 

w konkursach artystycznych, w których odnoszą znaczące sukcesy. Jest 

organizatorką różnych szkolnych imprez i uroczystości. Pełni funkcję 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego, wraz z uczniami organizuje różnorodne 

akcje charytatywne. Prowadzi zajęcia koła profilaktycznego, organizując 

wraz z uczniami debaty i spektakle teatralne poświęcone przeciwdziałaniu 

uzależnieniom. W swojej pracy z młodzieżą zwraca szczególną uwagę na 

kształcenie postawy otwartości, szacunku do drugiego człowieka, 

poszanowania inności.   

Jest nauczycielką ambitną, zaangażowaną i poszukującą.  

Fundatorem nagrody jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.  

  

8.  Pani Aneta Łyszcz, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Starych 

Skoszewach. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wystąpiła Pani Zofia 

Okońska – dyrektor szkoły  

  

Współautorka projektu „W drodze do sukcesu”, w ramach realizacji 

którego prowadziła, w oparciu o program autorski, koło informatyczne 

i dziennikarskie. Koordynatorka projektu „Nasza wspólna historia, kultura, 

tradycje” realizowanego w ramach programu Comenius. Przygotowuje 

uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, w których 

odnoszą liczne sukcesy. Podczas zajęć prowadzonych z uczniami wdraża 

nowoczesne technologie informacyjne, w tym elementy programowania. Pod 

jej kierunkiem uczniowie tworzą filmy, kronikę elektroniczną, plakaty 

interaktywne.   

Jest nauczycielką kreatywną umiejętnie aktywizująca uczniów do 

podejmowania wyzwań.  

Fundatorem nagrody jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.  
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Wspieranie talentów uczniowskich i nauczycielskich - projekt ŁSPS 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2018 
  

1.  Weronika Woźny, uczennica Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi, 

szkoły należącej do Klubu Przodujących Szkół. Z wnioskiem o przyznanie 

stypendium wystąpiła Pani Agnieszka Błażejczyk – dyrektor szkoły.   

  

Laureatka wielu różnorodnych konkursów, inicjatorka i organizatorka 

imprez charytatywnych, solistka szkolnego chóru. Uzyskała między innymi 

I miejsce w województwie i IV w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie 

Wiedzy o Prawie, nagrodę główną w teatralnym konkursie literackim „Złota 

Maska” im. Waldemara Presi, tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Matematyki, I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie 

Piosenki o Łodzi. Pełni funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. 

Współorganizowała koncert charytatywny, akcje pomocy dzieciom z Ośrodka 

dla Uchodźców oraz dzieciom z domu Dziecka.   

Fundatorem stypendium jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.  

  

2.  Natalia Prądzyńska, uczennica Zespołu Szkół Ekonomii i Usług 

w Łodzi, Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpiła Pani Ewa 

Baczewska – dyrektor szkoły.   

  

Uczestniczka II etapu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 

i Przedsiębiorczości, wolontariuszka, społecznik. Osiąga bardzo dobre wyniki 

w nauce. Zaangażowała się w akcje charytatywne i wolontariackie: pomoc 

uczniom w nauce, pomoc dzieciom z Domu Dziecka, opieka nad zwierzętami 

w schronisku. Aktywnie działa na rzecz środowiska szkolnego. 

Współorganizowała Bieg ulicą Piotrkowską.   

Fundatorem stypendium jest Pan Krzysztof Apostolidis – Prezes Fabryki 

Biznesu Sp. z.o.o., inwestor Centrum Handlowo-Rozrywkowego „Sukcesja” 

  

3.  Anna Wincior, uczennica Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-

Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi, szkoły należącej do Klubu Przodujących 

Szkół. Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpiła Pani Kamila 

Niewiadomska – dyrektor szkoły.   
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Laureatka wielu konkursów, olimpiad i przeglądów, autorka scenariuszy 

przedstawień szkolnego teatru, współorganizatorka szkolnych imprez, 

uczestniczka działań edukacyjnych i promocyjnych Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi – Oddział Stacja Radegast. Uzyskała między 

innymi tytuł finalisty konkursu „Ja Przedsiębiorca”, III miejsce w Konkursie 

Wiedzy o Litzmannstadt Getto, I miejsce w szkolnym konkursie wiedzy 

o Łodzi i regionie. Jest autorką scenariusza i odtwórczynią roli 

w przedstawieniu Szkolnego Ośrodka Kariery. Aktywnie działa na rzecz 

szkolnego środowiska.  

Fundatorem stypendium jest Pan Krzysztof Apostolidis – Prezes Fabryki 

Biznesu Sp. z.o.o., inwestor Centrum Handlowo-Rozrywkowego „Sukcesja”.  

  

4.  Jakub Merdała, uczeń XXXII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi. Z wnioskiem o przyznanie 

stypendium wystąpiła Pani Aleksandra Bonisławska – dyrektor szkoły.   

  

Humanista, odtwórca wielu ról w spektaklach szkolnego teatru w języku 

hiszpańskim, harcerz, żeglarz jachtowy. 

Uczestniczył w II etapie Olimpiady Historycznej, wraz z zespołem zdobył 

I miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Teatrów Szkolnych w Języku 

Hiszpańskim. Współpracuje z Widzewskimi Domami Kultury biorąc udział 

w przedstawieniach teatralnych. Aktywnie uczestniczy w szkolnych 

uroczystościach. Posiada Krzyż Harcerski, pełnił funkcję przybocznego 

w 16. Pabianickiej Drużynie Harcerskiej. Zdobywca patentu żeglarza 

jachtowego, uczestnik regat TallShipRaces.  

Fundatorem stypendium jest Pani Marszałek Joanna Skrzydlewska – 

Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.   

  

5.  Karolina Wilk, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, 

szkoły należącej do Klubu Przodujących Szkół. Z wnioskiem o przyznanie 

stypendium wystąpiła Pani Ewa Wojciechowska – dyrektor szkoły.   

  

Laureatka licznych konkursów matematycznych, fizycznych 

i chemicznych, uczestniczka warsztatów badawczych w wiodących 

placówkach naukowych w Polsce w ramach programu Krajowego Funduszu 

na rzecz Dzieci. Aktywnie działała w samorządzie Uczniowskim.  

Uzyskała między innymi tytuł finalisty Olimpiady Chemicznej, tytuł 

finalisty Olimpiady Fizycznej, tytuł laureata Olimpiady Lingwistyki 
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Matematycznej. Brała udział w obozie naukowym w ramach programu 

AdamedSmartUP, do którego zakwalifikowała się pokonując blisko 7000 

konkurentów. Obecnie rozpoczęła studia interdyscyplinarne na Uniwersytecie 

Warszawskim.  

Fundatorem stypendium jest Pan Krzysztof Borkowski – Wiceprezes 

Busines Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej. 

  

6.  Jarosław Brodecki – absolwent Społecznego Gimnazjum nr 1 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi. Z wnioskiem o przyznanie 

stypendium wystąpiła Pani Dorota Taźbierska – dyrektor szkoły.   

  

Laureat wielu prestiżowych konkursów, stypendysta programu Miasto 

Zdolnych, uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, 

najmłodszy uczestnik programu „Zdolny Uczeń – Świetny Student”, 

realizator projektów badawczych, społecznik i wolontariusz. Uzyskał między 

innymi tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii, 

laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii, II miejsce 

w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Innowacji i Twórczości w Edukacji. Laureat 

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia  

w V Przeglądzie Innowacji i Twórczości w Edukacji. Wyróżniony tytułem 

„Talent Uczniowski” przez ŁCDNiKP. Prowadził zajęcia w ramach kółka 

„mikroskopowo – biologicznego” dla uczniów szkoły podstawowej. Był 

wolontariuszem w ramach programu „Szlachetna Paczka”, współpracował 

z towarzystwem opieki nad Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej 

w Łodzi.   

Fundatorem stypendium jest Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi.  

  

7.  Michał Lipiec, uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego w Łodzi. Z wnioskiem o przyznanie stypendium 

wystąpiła Pani Dorota Taźbierska – dyrektor szkoły.   

  

Laureat wielu prestiżowych konkursów, stypendysta programu „Miasto 

Zdolnych”, uczestnik programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. 

Uzyskał między innymi tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Chemii dla uczniów gimnazjum będąc uczniem szkoły 

podstawowej, tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 

z Matematyki, tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 

z Języka Angielskiego oraz tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu 
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Przedmiotowego z Języka Niemieckiego. Zajął I miejsce w Konkursie 

Chemicznym w ramach IV edycji Akademii Ciekawej Chemii dla uczniów 

szkół średnich. Jako jedyny uczeń szkoły podstawowej w kraju był 

uczestnikiem II etapu 64. Olimpiady Chemicznej dla szkół średnich.   

Fundatorem stypendium jest Mecenas Zbigniew Wodo.  

  

8.  Bartosz Dziębowski, uczeń Technikum Geodezyjnego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Z wnioskiem o przyznanie nagrody 

wystąpiła Pani Justyna Gmerek – była  dyrektor szkoły.   

  

Finalista etapu ogólnopolskiego Olimpiady Innowacji Technicznych 

i Przedsiębiorczości, współautor pracy „Nakładka geodezyjna TGC” (transfer 

geodeticcoordinates), dzięki której zakwalifikował się do ogólnopolskiego 

finału konkursu Młody Innowator. Uzyskał tytuł finalisty Olimpiady 

Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Jest autorem pomysłu technicznego 

usprawniającego i przyśpieszającego pracę geodety, który zaprezentował 

przedstawicielom Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi. Zaangażowany w działania na rzecz środowiska 

– przez trzy lata brał udział w akcji sadzenia lasu.  

Fundatorem stypendium jest Pan Andrzej Pabich – właściciel ZOO Safari 

w Borysewie.  

  

9.  Michał Olesiński, absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami 

gimnazjalnymi w Kutnie. Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpił 

Pan Juliusz Sieradzon – dyrektor szkoły.  

  

Laureat wielu konkursów przedmiotowych, religioznawczych, 

przyrodniczych, recytatorskich, plastycznych, wolontariusz i społecznik. 

Uzyskał między innymi tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie, I miejsce w dekanalnym finale 

Olimpiady Wiedzy Religijnej, III miejsce w Ogólnopolski Konkursie 

Literackim „Patriotyzm 2,0”, I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie 

Wiedzy o Francji. Uzyskał tytuł najlepszego aktora w (larpie) turnieju 

historycznym organizowanym przez muzeum Regionalne w Kutnie. 

Wolontariusz wielu akcji charytatywnych, współorganizator szkolnych imprez 

i uroczystości. Obecnie jest uczniem II Liceum Ogólnokształcącego 

w Kutnie.   

Fundatorem stypendium jest Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.  
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10.  Juliusz Danielewicz, uczeń Szkoły Podstawowej w Starych 

Skoszewach. Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpiła Pani Zofia 

Okońska – dyrektor szkoły.  

  

Laureat wielu konkursów, aktor szkolnego teatru, społecznik 

i wolontariusz. Zdobył nagrodę główną w XI Ogólnopolskim Konkursie Nauk 

Przyrodniczych „Świetlik”, uzyskał tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkursu 

Przyrodniczego, zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka 

Angielskiego „Memory Master”. Osiąga bardzo dobre i celujące wyniki 

w nauce. Aktywnie działa w szkolnym teatrze „Parawan”, wraz z zespołem 

wielokrotnie zdobywał główne nagrody w przeglądach zespołów teatralnych 

„Złota Maska”. Aktywnie działa w szkolnym samorządzie, jest 

wolontariuszem licznych akcji charytatywnych.    

Fundatorem stypendium jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.  

  

11.  Aneta Warsińska, uczennica zespołu Szkół Gastronomicznych 

w Łodzi. Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpiła Pani Małgorzata 

Czyżyk – była dyrektor szkoły.  

  

Laureatka konkursów szkolnych i międzyszkolnych, uczestniczka 

projektów finansowanych ze środków unijnych, wolontariuszka, zagorzała 

czytelniczka. Uzyskała między innymi III miejsce w Ogólnopolskim 

Konkursie Szkół Gastronomicznych „Na królewskim stole”, tytuł laureata 

szkolnego konkursu historycznego „Konstytucja 3. Maja”. Osiąga bardzo 

dobre wyniki w nauce. Zakwalifikowała się do udziału w dwóch projektach 

europejskich i ukończyła wielogodzinne kursy: cukierniczy i kelnerski. 

Wolontariuszka akcji „Szlachetna paczka” oraz podczas koncertu 

charytatywnego. Jest miłośniczką czytania książek.   

Fundatorem stypendium jest Pan Piotr Hammer Prezes Firmy 

HAMMERmed w Łodzi.  

  

12.  Olga Chudzik, uczennica Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi. 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpiła Pani Agata Piechna – 

dyrektor szkoły  

  

Aktywna słuchaczka wykładów na Politechnice Łódzkiej organizowanych 

przez Łódzki Uniwersytet Dziecięcy, propagatorka czytelnictwa, uczestniczka 

zajęć terenowych w Ogrodzie Botanicznym. Zdobyła II miejsce w Łodzi 
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w konkursie plastycznym „Bezpieczni na drodze” oraz wyróżnienie 

w międzyszkolnym konkursie „Pożeracze książek”. Trenuje taniec sportowy, 

a wraz ze szkolną drużyną zdobyła III miejsce w Łodzi w piłce ręcznej 

dziewcząt. Cyklicznie uczestniczy w akcjach promujących czytelnictwo 

organizowanych przez bibliotekę miejską. 

Fundatorem stypendium jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.  

  

13.  Laura Gałązka, uczennica Szkoły Podstawowej w Kalinie. 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpił Pan Jarosław Marianowski – 

dyrektor szkoły.  

  

Laureatka konkursów języka angielskiego, konkursów ortograficznych, 

literackich i czytelniczych. Uzyskała między innymi: IV miejsce 

w województwie w Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego „The 

Big Challenge”, II miejsce w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym 

organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie, tytuł 

laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Olimpus, tytuł Super 

Żaka Gminy Rzgów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu ponadgminnym, 

I miejsce w szkolnym konkursie pięknego czytania. Laura jest najmłodszą 

tegoroczną stypendystką.   

Fundatorem stypendium jest Pani Urszula Gocał – Prezes Zakładów 

Przemysłu Dziewiarskiego „Olimpia SA” w Łodzi.  

  

14.  Helena Sitarek, uczennica szkoły Podstawowej ZNP w Łodzi. 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpił Pan Mirosław Spychalski – 

dyrektor szkoły.   

  

Humanistka, laureatka prestiżowych konkursów, autorka opowiadań, 

wolontariuszka. Uzyskała dwukrotnie tytuł laureata Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego. 

Jest finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego 

oraz laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej. Uzyskała I miejsce 

w wojewódzkim konkursie z języka niemieckiego „Deutschfreund” Jest 

autorką opowiadań, które publikuje na stronie internetowej, prowadzi 

internetową grę literacką w języku angielskim. Jest wolontariuszką wielu 

akcji charytatywnych. Trenuje szermierkę.   

Fundatorem stypendium jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.  
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15.  Amelia Janiak, absolwentka Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi. 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpił Pan Bogusław Olejniczak –

były dyrektor szkoły.   

  

Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pabianicach 

w klasie fortepianu, uczennica szkoły wokalnej Voice and More w Warszawie, 

aktywna uczestniczka wydarzeń i inicjatyw lokalnych, wolontariuszka. 

Osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. Brała udział w I edycji 

programu The Voice Kids, należy do sekcji wokalnej Młodzieżowego Domu 

Kultury w Pabianicach. Swoimi występami uświetnia uroczystości i imprezy 

zarówno szkolne jak i środowiskowe. Była wolontariuszką w różnych akcjach 

charytatywnych, między innymi czytania dzieciom czy pomocy w lecznicy 

dla zwierząt. Obecnie w ramach programu wymiany FLEX uczęszcza do 

Golden West High School w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych.  

Fundatorem stypendium jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.  

  

16.  Paweł Supernat, uczeń XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi. Z wnioskiem o przyznanie 

stypendium wystąpił Pan Wojciech Ulatowski – dyrektor szkoły.   

  

Laureat I miejsca w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego „English 

High Flier”, uczestnik międzynarodowej wymiany polsko-francuskiej 

w ramach programu E-Twinning. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Jest 

aktywnym wolontariuszem działającym na rzecz Fundacji Poducha oraz 

Domu Małego Dziecka w Łodzi. Wymierne sukcesy osiąga także 

w strzelectwie: I miejsce w wojewódzkich zawodach strzeleckich Puchar 

Wiosny, III miejsce w klasyfikacji indywidualnej chłopców Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Szkolnej Lidze Strzeleckiej. Gra na gitarze basowej, 

wraz z własnym zespołem wielokrotnie występował podczas szkolnych 

imprez i uroczystości.   

Fundatorem stypendium jest Pani Grażyna Miller - Prezes Szkoły Mody 

Kosmetologii i Fryzjerstwa „Anagra” w Łodzi.  

  



66 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

 

17.  Danyil Mykhalovskyy, absolwent Publicznego Gimnazjum 

nr 6 w Łodzi. Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpił Pani Zbigniew 

Truszkiewicz – dyrektor szkoły.   

  

Wszechstronnie uzdolniony, mimo bariery językowej, która musiał 

pokonać osiągał bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, ukończył 

gimnazjum z wyróżnieniem. Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum 

nr 6 w Łodzi uhonorowała go statuetką: „Osobowość roku”. Uzyskał tytuł 

laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego. 

Trenuje sporty walki. Jest aktywnym wolontariuszem, brał udział 

w różnorodnych akcjach charytatywnych m.in. w zbiórce dla ofiar wojny 

w Aleppo. Obecnie jest uczniem XII Liceum Ogólnokształcącego w Lodzi.   

Fundatorem stypendium jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.  

  

18.  Julia Ziarkowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi. 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpiła Pani Iwona Sosnowska – 

dyrektor szkoły.   

  

Ze względu na wyjątkowe zdolności matematyczne, począwszy od klasy 

drugiej, realizowała indywidualny tok nauki. Z myślą o niej opracowano 

w szkole innowację pedagogiczną: „Koło matematyczne – wszystko jest 

trudne nim stanie się proste”. W Międzynarodowym Konkursie 

Matematycznym Kangur wielokrotnie zdobywała wyróżnienia. Jest także 

laureatką Ogólnopolskiego konkursu Języka Polskiego Olimpus. Osiąga 

bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. Otwarta na potrzeby innych – 

angażuje się w pomoc młodszym uczniom w nauce.   

Fundatorem stypendium jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.  

  

19.  Barbara Piotrowicz, uczennica Szkoły Podstawowej nr 114 w Łodzi. 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpiła Pani Agnieszka Trapsza-

Lorek – dyrektor szkoły.   

  

Laureatka wielu konkursów szkolnych i pozaszkolnych, przewodnicząca 

szkolnej Rady Wolontariatu, członek Samorządu Uczniowskiego, 

uczestniczka programu „Szkoła demokracji”. Osiąga bardzo dobre i celujące 

wyniki w nauce. Uzyskała bardzo dobry wynik w konkursie  

„Alfik matematyczny”, III miejsce w Międzyszkolnym Turnieju 
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Recytatorskim „Poezja sercu bliska”, III  miejsce w Międzyszkolnym 

Konkursie  Pięknego Czytania.    

Fundatorem stypendium jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.  

  

20.  Eryk Zywert, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie 

Trybunalskim. Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpiła Pani Joanna 

Księżopolska-Szulc – dyrektor szkoły.   

  

Wszechstronny humanista i filozof. Jako stypendysta Krajowego Funduszu 

na rzecz Dzieci uczestniczy w seminariach naukowych organizowanych przez 

znaczące ośrodki naukowe w Polsce. Był także uczestnikiem programu 

„Zdolny uczeń – świetny student” na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskał tytuł laureata I miejsca Konkursu 

„Cyfrowa RP” organizowanego przez Instytut Kompetencji Społecznych, 

tytuł finalisty XXIX Olimpiady Filozoficznej, finalisty Konkursu 

Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Chińskiej. Zakwalifikował się do II etapu 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Dwukrotnie 

uczestniczył w seminariach filmowych organizowanych przez Szkołę 

Filmową w Łodzi.   

Fundatorem stypendium jest Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi 

wraz z Łódzkim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole.  

  

21.  Maja Górska, uczennica Prywatnej Szkoły Podstawowej Krzysztofa 

Augustyniaka w Łodzi. Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpił Pan 

Krzysztof Augustyniak – dyrektor szkoły.   

  

Laureatka międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów skrzypcowych, 

występowała na koncertach w Filharmonii Łódzkiej i podczas szkolnych 

uroczystości. Osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. Uzyskała 

między innymi wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie skrzypcowym 

„Vivaldi 340”, III nagrodę i nagrodę specjalną w Ogólnopolskim Konkursie 

„Talenty skrzypcowe”, II nagrodę w Konkursie Duetów dziecięcych 

„Duettino”. Była wolontariuszką w różnych akcjach charytatywnych.  

Fundatorem stypendium jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.  

   



68 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

 

22.  Andrzej Nowakowski, uczeń Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi. 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpiła Pani Bożena Biniek – 

dyrektor szkoły.   

  

Niezwykle uzdolniony matematycznie, językowo i plastycznie. Osiąga 

bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. Uzyskał tytuł finalisty 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, wyróżnienie 

w Ogólnopolskim Konkursie Galileo z Języka Angielskiego, wyróżnienie 

w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur. Od wielu lat 

uczestniczy w zajęciach Pracowni Działań Twórczych, jego prace plastyczne 

wielokrotnie prezentowane były podczas różnych wystaw. Jest zamiłowanym 

czytelnikiem. Aktywnie działa w różnorodnych akcjach charytatywnych 

i w Samorządzie Uczniowskim. Od wielu lat trenuje pływanie.    

Fundatorem stypendium jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.  
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Bursa Szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szyty na miarę 

Autor: Marzena Podsiedlik 

 

„Realizacja bursianego programu wychowawczo-profilaktycznego 

uwzględniającego indywidualne zainteresowania, zdolności i umiejętności 

wychowanków; wspomagający, wszechstronny rozwój młodzieży. 

Organizujemy w Bursie dużo uroczystości i imprez, wiele wycieczek biorąc 

pod uwagę indywidualną sytuację naszych wychowanków.”  

 

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 zorganizowaliśmy już:  

1. Integracyjne warsztaty grupowe i wrześniowe wycieczki piesze. 

2. „Dzień Chłopaka” – wspólnie odkrywaliśmy talenty nowych 

wychowanków w programie „Mam Talent” przygotowanym przez panią 

Dorotę Rogowską. Mogliśmy podziwiać jak nasi młodzi wychowankowie 

śpiewają, tańczą, grają na instrumentach, recytują wiersze (po polsku i po 

ukraińsku). Wieczór był niezwykle udany, a uśmiechnięci artyści chętnie 

bisowali.  
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Dnia 21.10.18 – odbyła się w Naszej Bursie uroczystość z okazji Dnia 

Komisji Edukacji Narodowej - u nas Dzień Nauczyciela – Wychowawcy. 

Nasi Wychowankowie pod opieką pani Danuty Klimek przygotowali dla 

wszystkich Pracowników Bursy „Koncert Gwiazd”. Poprzednie 
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zorganizowane imprezy pokazały jak wielu mamy utalentowanych i chętnych 

do występów mieszkańców (chętnie śpiewają, grają na instrumentach, 

recytują wiersze, tańczą… ). Formuła tego wieczoru dała szansę występu 

wszystkim, którzy tego gorąco pragnęli i chcieli spróbować pokazać swoje 

umiejętności aktorskie i taneczne przed bursianą publicznością. Stworzony 

program był połączeniem dwóch telewizyjnych programów: mini playbeck 

show i „Twoja twarz brzmi znajomo”. Nasze „Gwiazdy” przygotowywane 

były do występów przez swoje koleżanki ze Szkoły „Anagra”. Dziewczęta 

uczące się fryzjerstwa, kosmetyki czy charakteryzacji świetnie poradziły 

sobie z odpowiednim przygotowaniem Naszych Gwiazd. To dzięki nim na 

scenie w Bursie pojawiły się takie zespoły jak: Ich Troje, Los del Rio, Golec 

Orkiestra, Spice Girls, Trzej Tenorzy, a także Fonsi z piosenką „Despasito”. 

Oczu nie można było oderwać od każdego występu, a ręce same klaskały.  

 

 

 

W części oficjalnej Pani Dyrektor podziękowała za sumienną, 

zaangażowaną pracę i wręczyła nagrody wszystkim pracownikom Bursy. 

Miłe słowa i życzenia płynęły dalej i teraz to Wychowankowie obdarowali 

Wychowawców prezentami: były to własnoręcznie wykonane ramki 

z cytatami o Wychowaniu…. Oraz piękny tort w kształcie bukietu kwiatów. 

Na koniec całego koncertu Wychowawcy przygotowali występ – 

niespodziankę! Przebrani i ucharakteryzowani wbiegli na scenę jako 

legendarny zespół „Abba” – pani Danusia, pani Gosia, pan Maciej i pan Piotr 

z olbrzymim zaangażowaniem wykonali utwór „Mamma mia”.  
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Po pełnej emocji, wzruszeń i wrażeń uroczystości Pani Dyrektor 

poczęstowała młodzież słodkościami a wszystkich Pracowników 

i zaproszonych Gości zaprosiła na degustację tortu i pyszną kawę.  
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3. Wieczór Niepodległościowy - kolejne, ważne i piękne wydarzenie. 

 

 
 

Sam wieczór 11 listopada 2018 był zwieńczeniem długich przygotowań 

i innych działań na terenie bursy i poza nią, bo obchody 100-lecia odzyskania 

Niepodległości przez Polskę były warte takiej oprawy. Poszczególne projekty 

prowadzili wychowawcy z chętnymi do pracy wychowankami, otóż:  

1. Przygotowano wspaniałe dekoracje okien i tablic bursianych 

(pani Dorota, pani Danusia, pani Gosia).  

2. Wykonano prezentacje multimedialne o historii naszej niepodległości, 

zajęli się tym Ci, którzy pasjonują się informatyką i historią (pod czujnym 

okiem pana Piotra). 

3. Zorganizowano spotkania na których każda z pięciu prezentacji była 

pokazana i przeczytana (to w grupie młodzieży ukraińskiej) oraz 

omówiona – młodzież pytała i dzieliła się swoją wiedzą historyczną. 

4. Kulinarne uzdolnienia przydały się przy pieczeniu pysznych babeczek 

niepodległościowych. 

5. Zorganizowano wycieczkę do Muzeum Niepodległości wraz 

z zajęciami warsztatowymi dla chętnych wychowanków. 

6. Biało-czerwone kotyliony (zrobione na zajęciach plastycznych) zdobiły 

każdego uczestnika wieczoru. 
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7. W pięknie udekorowanej świetlicy młodzież, którą przygotowała pani 

Małgorzata Janas przedstawiła nam krótki program artystyczny. Był Hymn 

Polski i Hymn Ukrainy (bo nasi wschodni sąsiedzi też w tych dniach mają 

swoje Święto), były Pieśni Legionów, była prezentacja o Józefie 

Piłsudskim i innych Zasłużonych. Panował podniosły nastrój, a my 

wszyscy czuliśmy dumę z naszych osiągnięć oraz wdzięczność Tym, 

którzy za tę wolność walczyli i oddali życie.  

 

 

 

Osoba rekomendująca: Marzena Podsiedlik, dyrektor bursy  
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AKADEMIA  
TWÓRCZEGO DYREKTORA SZKOŁY  
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Spotkanie Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej 
i Szkoły Zawodowej 

SPOTKALI SIĘ TWÓRCZY DYREKTORZY 

 

Za doskonały pomysł uznali zgodnie wszyscy uczestnicy wspólne 

spotkanie Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej i Akademii 

Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej. Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizowało je w gościnnych 

murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi. Spotkanie 

prowadziły: Dorota Stefaniak – dyrektor ZSP nr 20 i Anna Koludo – 

wicedyrektor ŁCDNiKP, która podkreśliła w swoim wystąpieniu, że skoro 

szkoły podstawowe kształcą przyszłych uczniów szkół zawodowych, to 

bardzo cenna jest możliwość wymiany pomysłów i doświadczeń przed 

obydwie grupy twórczych dyrektorów. 

Najlepszym potwierdzeniem jest tu fakt, że uczestniczący w spotkaniu 

członkowie Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej i Akademii 

Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej: Bożena Będzińska-Wosik (SP 

nr 81), Bogumiła Cichacz (SP nr 70), Krzysztof Durnaś (SP nr 35), 

Małgorzata Gosławska (ZS Gastronomicznych), Józef Kolat (ZS Techniczno-

Informatycznych), Joanna Kośka (ZS Przemysłu Spożywczego), Henryka 

Michalska (ZSP nr 9), Paweł Miszczak (SP nr 44),  Wiesława Sobczyk 

(SP nr 202), Dorota Stefaniak (ZSP nr 20), Ewa Stefańska-Nowak (SP nr 29, 

w zastępstwie dyr. Elżbiety Jurek) – już umówili się na grudzień, aby 

porozmawiać o pomysłach na efektywną współpracę. 

A teraz, w listopadzie, zwiedzili wybrane pracownie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 20, między innymi pracownię maszyn, urządzeń 

i instalacji elektrycznych oraz pracownię elektrotechniki i elektroniki, które 

zaprezentował ich opiekun Damian Mikołajczyk, charakteryzując nowoczesne 

wyposażenie, pozyskane przez szkołę dzięki patronatom firm i projektom 

unijnym. 

Następnie twórczy dyrektorzy zaprezentowali na wspólnym forum 

osiągnięcia i problemy swoich szkół. 

Dyrektor Krzysztof Durnaś podkreślił, że kierowana przez niego Szkoła 

Podstawowa nr 35 wyróżnia się „pracą na miękkich umiejętnościach 

nauczycieli i uczniów”, efektywnie wdrażając ocenianie kształtujące 

i tutoring, czyli indywidualną pracę z ponad setką uczniów. Jest także 

najprawdopodobniej pierwszą w Łodzi „szkołą w chmurze”, ponieważ 
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z możliwości usługi chmurowej Office 365 korzystała na długo przed jej 

upowszechnieniem w całej łódzkiej oświacie. 

Małgorzata Gosławska, która w Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły 

Zawodowej reprezentuje Zespół Szkół Gastronomicznych, mówiła o 12 

projektach unijnych, zrealizowanych przez szkołę w ciągu ostatnich 10 lat, 

o związkach szkoły z miastem i środowiskiem lokalnym, a także 

o eksperymentalnym kształceniu w zakresie kuchni nowoczesnej 

(molekularnej), którego nie obejmują programy. 

Joanna Kośka, dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, 

scharakteryzowała realizowany w jej szkole autorski eksperyment 

pedagogiczny, jakim jest kształcenie w zawodzie „technik kontroli jakości 

i bezpieczeństwa żywności”, nieobecnym w klasyfikacji zawodów szkolnych, 

natomiast zapotrzebowanym przez rynek pracy. 

Józef Kolat, emerytowany dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-

Informatycznych, przede wszystkim zarekomendował do Akademii 

Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej aktualnego dyrektora - Renatę 

Fudałę. W swojej wypowiedzi podkreślił, że nowoczesność szkoły 

gwarantują dobrzy patroni i projekty unijne, a także aktywność nauczycieli 

przedmiotów zawodowych, którzy niestety „wykruszają się” osiągając wiek 

emerytalny, a generalnie nie mają następców. 

Henryka Michalska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, 

mówiła o współpracy z pracodawcami, którzy obejmują patronatami 

większość zawodów, w jakich kształcona jest młodzież (elektryczno-

energetycznych, elektronicznych, mechatronicznych), zapewniając szkole 

sprzęt, a uczniom – stypendia, wycieczki, praktyki i oferty pracy. Bez 

patronatów kształceni są jedynie technicy informatycy. Ten zawód i tak 

jednak cieszy się największą popularnością, szkoła dysponuje siedmioma 

pracowniami komputerowymi, a firmy informatyczne współpracują z nią 

w kształceniu programistów. 

Dyrektor Paweł Miszczak scharakteryzował kierowaną przez siebie Szkołę 

Podstawowa nr 44 jako „szkołę prezentacji” – dzięki funkcjonowaniu 

orkiestry dętej, chóru i kilku grup teatralnych oraz organizacji licznych 

imprez. „To procentuje w wynikach nauczania” - podkreślił. Zwrócił też 

uwagę na fakt, że SP nr 44 jest od 1992 r. „Szkołą promującą zdrowie”, 

a ponadto placówką, której atutem są klasy autorskie i… aktywni rodzice. 

Bogumiła Cichacz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70, przedstawiła 

projekt unijny „Z nami wygrasz wyścig do przyszłości”, który zapewnia 

uczniom 70 godzin tygodniowo zajęć pozalekcyjnych i zapowiedziała 

utworzenie w szkole pracowni ceramicznej, otwartej dla całego lokalnego 

środowiska. Pochwaliła się też sukcesami sportowymi szkoły, dziewiątej 
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w ogólnopolskich rozgrywkach piłki ręcznej, podkreślając pozytywną rolę 

zajęć sportowych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Wiesława Sobczyk, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, 

obejmującego Szkołę Podstawową nr 202 i Przedszkole Miejskie nr 228, 

zwróciła uwagę na skalę kierowanej przez siebie placówki, w której 

94 nauczycieli zajmuje się kształceniem blisko 1000 uczniów 

i przedszkolaków (32 oddziały szkolne i 8 oddziałów przedszkolnych). 

Podkreśliła bardzo dobrą współpracę ze środowiskiem osiedla Nowosolna: 

Radą Osiedla, Ochotnicza Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń, parafią, 

lokalnymi pracodawcami, lokalnym klubem sportowym, a także Radą 

Rodziców. Scharakteryzowała też realizowany przez szkołę innowacyjny 

projekt „eTornister”. 

Ewa Stefańska-Nowak, wicedyrektor uczestnicząca w spotkaniu 

w zastępstwie dyr. Elżbiety Jurek, podkreśliła, że Szkoła Podstawowa nr 29 

ma bardzo dobrze wyposażoną i estetyczną bazę do prowadzenia zajęć, 

z komputerem, tablicą interaktywną i dostępem do internetu w każdej sali 

lekcyjnej. Można ją określić jako szkołę bezpieczną, ciepłą, rodzinną, pełną 

nowatorskich pomysłów edukacyjnych, dbającą o każdego ucznia 

w zależności od jego potrzeb i możliwości, promującą zdrowy styl życia, 

radosną i ciekawą. 

Dyrektor Bożena Będzińska-Wosik zaprezentowała kierowana przez siebie 

Szkołę Podstawową nr 81 jako pierwszą w Polsce publiczną „szkołę budzącą 

się”, czyli placówkę realizującą międzynarodową ideę budowania szkoły 

przyjaznej uczeniu się, a nie nauczaniu, ideę przejścia od kultury nauczania 

do kultury uczenia się – co ugruntowane jest w konstatacjach neuronauki 

i konstruktywizmu pedagogicznego dotyczących tego, że „człowiek uczy się 

sam”, najbardziej efektywne jest „uczenie się przez doświadczenie” i „nie ma 

edukacji bez relacji”. „Dawne metody niekoniecznie się sprawdzają, 

ponieważ przygotowujemy dzieci do świata, którego jeszcze nie znamy – 

stwierdziła. - Dlatego nauczyciel powinien być w swojej pracy mentorem, 

nakierowanym przede wszystkim na to, aby każdy uczący się miał poczucie 

sprawstwa, był maksymalnie aktywny, myślał krytycznie i potrafił 

odnajdywać się w relacjach międzyludzkich”. 

Na zakończenie spotkania twórczy dyrektorzy zapoznali się z informacjami 

Ewy Koper o inicjatywach Ośrodka Doradztwa Zawodowego Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Marioli 

Zajdlic o inicjatywach Ośrodka Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP oraz 

Anny Gnatkowskiej o Festiwalu Twórczości Technicznej, w którym 

konstruktorskim talentem mogą zabłysnąć zarówno uczniowie szkół 

podstawowych, jak i uczniowie szkół zawodowych. 



82 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

 

Kolejne spotkanie członków Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły 

Podstawowej i Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej odbędzie 

się w Szkole Podstawowej nr 202 na łódzkim osiedlu Nowosolna.  

 

Opracowanie: Tomasz Misiak 
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Spotkanie Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej 
i Szkoły Zawodowej 

INTEGRALNOŚĆ KSZTAŁCENIA – WSPÓLNOTA CELÓW 

 

Integracji kształcenia ogólnego i zawodowego poświęcone było 

przedświąteczne spotkanie Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły 

Podstawowej i Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej, 

powołanych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. W gościnnych murach zlokalizowanego na osiedlu Nowosolna 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 dyrektor Wiesława Sobczyk powitała 

jego uczestników najlepszymi życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku, wigilijnym poczęstunkiem i koncertem kolęd w wykonaniu 

szkolnego chóru i solistów. 
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Merytoryczną część spotkania, w którym oprócz dyrektorów uczestniczyli 

wicedyrektorzy i nauczyciele, a także przedstawiciele ŁCDNiKP, prowadził 

dyrektor Janusz Moos. Stwierdził on w swoim wprowadzającym wystąpieniu, 

że szkoła zawodowa bez szkoły podstawowej nie ma sensu, ponieważ 

edukacja zawodowa rozpoczyna się już w przedszkolu, od zabawy w zawody, 

a w szkole podstawowej powinna być prowadzona jako edukacja 

przedzawodowa, na przykład według wzorów wypracowanych przez 

Pracownię Edukacji Przedzawodowej, funkcjonującą w strukturze ŁCDNiKP. 

Dobrze zatem się stało, że obradujące wspólnie Akademie podjęły – 

w praktycznym wymiarze - temat zorganizowanej przez ŁCDNiKP 

w kwietniu Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół i Centrów 

Kształcenia Praktycznego – „Integralność edukacji ogólnej i zawodowej – 

nowe wyzwania XXI wieku”. 

 

Agata Frączkowska - wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, 

który tworzą Szkoła Podstawowa nr 202 i Przedszkole Miejskie nr 228 – 

zauważyła, że uczniowie SP nr 202 odwiedzają wprawdzie szkoły zawodowe 

i firmy, jest to bowiem praktyką realizowaną w placówce co najmniej od 10 

lat, ale z pewnością powinni również uczestniczyć w warsztatach 

z przedmiotów zawodowych, prowadzonych pod opieką nauczycieli przez 

starszych kolegów, aby mogli „dotknąć zawodu”, zanim wybiorą dalszą drogę 

kształcenia. 
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O tym, że lekcje otwarte, prezentujące „od podwozia” zawody związane 

z branżą samochodową, organizuje Zespół Szkół Samochodowych, 

poinformował dyrektor Andrzej Żelasko. Dotychczas uczestniczyli w nich 

głównie gimnazjaliści, teraz ich odbiorcami staną się natomiast uczniowie 

szkół podstawowych, przede wszystkim ósmoklasiści. 

Ponad 200 uczniów z 13 łódzkich szkół podstawowych uczestniczyło już 

w tym roku szkolnym w zajęciach otwartych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 20 – stwierdziła dyrektor Dorota Stefaniak, 

zauważając na marginesie, że opiekujący się nimi nauczyciele mieli z reguły 

wyobrażenie o „zawodówce” sprzed lat i byli zaskoczeni nowoczesnością 

pracowni, służących w tej chwili kształceniu zawodowemu. 

Dyrektor Bogumiła Cichacz i Anna Brąz, nauczyciel i doradca zawodowy - 

przedstawiły koncepcję Wiosennej Akademii Zawodowej, jakiej 

zorganizowanie planowane jest w Szkole Podstawowej nr 70, aby 

przedstawić różne zawody nie tylko uczniom tej placówki, ale również 

dzieciom z innych zaproszonych – na którąś z wiosennych sobót – łódzkich 

szkół podstawowych. 
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Renata Fudała, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, 

zauważyła, że warsztaty zawodoznawcze potrzebne są nie tylko uczniom 

szkół podstawowych, ale również ich rodzicom, jako osobom, które mają 

często decydujący wpływ na wybór przez dzieci dalszej drogi kształcenia. Jak 

stwierdziła, takie warsztaty miałyby szansę doprowadzić do „odczarowania” 

szkolnictwa zawodowego w społecznej świadomości, a także 

do wypromowania zawodów mało popularnych, bardzo natomiast 

poszukiwanych przez rynek pracy, takich na przykład jak technik mechanik. 

  

  
  

 

Mariola Zajdlic – kierownik Ośrodka Zarządzania w Edukacji oraz Dorota 

Świt – doradca zawodowy ŁCDNiKP, zwróciły uwagę w swoich 

wypowiedziach na funkcjonujące obecnie rozporządzenie MEN w sprawie 

doradztwa zawodowego, a także na to, że żadna szkoła nie zamyka dalszej 

drogi kształcenia, natomiast szkoła zawodowa – niejako po drodze – daje 

zawód. Należy zatem rozmawiać o niej z uczniami szkół podstawowych i ich 

rodzicami językiem korzyści, natomiast młodzieży zapewnić „doświadczenia 

pracy”. 

O takich właśnie doświadczeniach mówił dyrektor Szkoły Podstawowej 

nr 44 Paweł Miszczak, wspominając lata własnej edukacji i uczestnictwo 

w prowadzonych wówczas – w odpowiednio wyposażonych pracowniach - 

lekcjach techniki. Podkreślił, że dla dziecka szczególnie ważne jest, aby 

mogło bezpośrednio coś zrobić. Takie „podstawy rzemieślnicze” procentują 

później nie tylko w momencie wyboru drogi zawodowej, ale również w 

całym dorosłym życiu. O wielostronnych pożytkach płynących z 

organizowania dla dzieci zajęć manualnych, nie tylko w przedszkolu i szkole, 

ale również w domu, na przykład w okresie wakacji, mówiła także Anna 

Koludo, kierownik Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych 

i wicedyrektor ŁCDNiKP. 
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Dyrektor Janusz Moos zauważył, że profesor Tadeusz Nowacki, 

znamienity pedagog, twórca pedagogiki pracy w Polsce, podkreślał  w swojej 

pracy „Tworząca ręka” znaczenie „robót ręcznych”. A te na świadectwach 

szkolnych z okresu międzywojennego były umieszczane na wysokiej trzeciej 

pozycji! 

 

Iwona Antczak, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 35, nawiązując do 

faktu, że obecny pierwszoklasista podejmie karierę zawodową dopiero około 

roku 2040, zwróciła uwagę na konieczność edukacyjnego kształtowania cech 

takich, jak innowacyjność, elastyczność, otwartość na zmiany. 

 

„Czyli do kształtowania gotowości do uczenia się przez całe życie, gdyż 

każdy człowiek, na każdym etapie swojej społecznej egzystencji, jest osobą 

uczącą się” – stwierdził, nawiązując do jej wypowiedzi, dyrektor Janusz 

Moos. Tak to ujmuje pedagogika i edukacja konstruktywistyczna, nastawiona 

na dyskurs, dialogowanie. Jej ogranicznikiem jest system klasowo-lekcyjny, 

działający niczym gorset. „Popatrzcie na swoje szkoły – zaapelował Janusz 

Moos do pozostałych dyrektorów. – Na to, co już zostało zrobione dla 

rozluźnienia tego gorsetu. I co można jeszcze w tym zakresie udoskonalić,  

w imię tworzenia jak najlepszego klimatu edukacyjnego i generowania jak 

najlepszych wspomnień o szkole”. 
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Joanna Kośka, dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, 

charakteryzując takie przedsięwzięcia swojej placówki, jak doroczny Dzień 

Otwarty czy Dzień Mazurka, zwróciła uwagę na potrzebę koordynacji tego 

typu działań w relacji: szkoły podstawowe – szkoły zawodowe. „Misja dla 

szkół zawodowych to pokazać dzieciom, także tym z „trudnych środowisk”, 

jak bardzo zmienił się rynek zawodów” – dodała Bogumiła Cichacz, dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 70. 

Podsumowując dyskusje, dyrektor Janusz Moos stwierdził, że spotkanie 

Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej i Akademii Twórczego 

Dyrektora Szkoły Zawodowej uświadomiło jego uczestnikom nie tylko 

integralność kształcenia, ale także wspólnotę celów edukacyjnych szkół 

podstawowych i szkół zawodowych. 

W programie spotkania znalazło się również zwiedzanie nowoczesnej, 

znakomicie wyposażonej siedziby funkcjonującej w strukturze Zespołu 

Szkolno-Przedszkolego nr 2 Szkoły Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II 

oraz prezentacja realizowanych przez nią programów. Ogólnopolski Program 

Sprawnościowy ODO scharakteryzowała Anna Janik – nauczyciel 

informatyki w SP nr 202, natomiast Program eTornister – Beata Nadarzyńska, 

nauczyciel SP nr 202 i doradca metodyczny ŁCDNiKP. 

  

Opracowanie: Tomasz Misiak 

Zdjęcia: Anna Gnatkowska  
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Szkoła Podstawowa nr 29 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 3 

90-338 Łódź, Przędzalniana 70 

Dyrektor szkoły: Elżbieta Jurek 

 

V Międzynarodowe Forum Pedagogiczne dla nauczycieli języka 
rosyjskiego jako ojczystego i obcego 

 

W dniach 3.12.-4.12.2018 roku w Soczi odbyło się V Międzynarodowe 

Forum Pedagogiczne dla nauczycieli języka rosyjskiego jako ojczystego 

i obcego.  

 

Wśród ponad 400 pedagogów z 20 krajów i 80 regionów Rosji był pan 

Kamil Dyjankiewicz, nauczyciel języka rosyjskiego w Szkole Podstawowej 

nr 29 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 oraz w Gimnazjum nr 35 

i Liceum Ogólnokształcącym nr 47 w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

nr 8  Łodzi.  
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Tegorocznym tematem spotkania była: "Norma językowa. Rodzaje 

i problemy". Podczas dwudniowego pobytu w rosyjskim kurorcie pedagodzy 

uczestniczyli w licznych panelach dyskusyjnych, okrągłych stołach 

i warsztatach, które w szczególności dotyczyły sposobów nauczania języka 

rosyjskiego jako ojczystego i obcego na różnych etapach edukacji. Integralną 

częścią Forum był program konkursowy, podczas którego uczestnicy 

prezentowali swoje programy autorskie.  

W tegorocznej edycji do ścisłego finału weszło ponad 40 projektów, wśród 

których był projekt pana Kamila Dyjankiewicza: Innowacje w nauczaniu 

języka rosyjskiego jako obcego.  

Podczas 20 minutowego wystąpienia rusycysta przedstawił innowacyjne 

rozwiązania, które każdego dnia stosuje na swoich lekcjach. Wykład pana 

Kamila Dyjankiewicza został przyjęty entuzjastycznie, czego efektem była 

chęć wymiany doświadczeń. 

  

 

Opracowanie i zdjęcia: Kamil Dyjankiewicz 
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Szkoła Podstawowa nr 35 

91-013 Łódź, Kutrzeby 4 

Dyrektor szkoły: Krzysztof Durnaś 

 

Lekcja otwarta w Szkole Podstawowej nr 35 w Łodzi 

Autor: Tomasz Bilicki, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie 

 

Doradcy metodyczni i specjaliści uczestniczyli w lekcji otwartej w Szkole 

Podstawowej nr 35 w Łodzi. Klasa z trudem pomieściła wszystkich 

uczestników lekcji otwartej, zorganizowanej 21 stycznia 2019 r. w Szkole 

Podstawowej nr 35 im. Mariana Piechala w Łodzi. Biorącym w niej udział 

ósmoklasistom towarzyszyła bowiem blisko 80-osobowa grupa 

obserwatorów: nauczycieli, uczniów i rodziców. Tak liczną „publiczność” 

przyciągnął zarówno gorący temat lekcji – „Hejt i mowa nienawiści”, jak 

i osobowość prowadzącego, którym był Tomasz Bilicki, nauczyciel wiedzy 

o społeczeństwie w SP nr 35, interwent kryzysowy z certyfikatem 

amerykańskiego University of Maryland i prezes zarządu łódzkiej Fundacji 

Innopolis. 

- To spotkanie to normalna lekcja WOS, taka jak wszystkie, które prowadzę 

z ósmoklasistami. Bez zeszytów, książek, prac domowych, tylko 

z wykorzystaniem kart pracy, w oparciu o metody dydaktyki 

konstruktywistycznej i dydaktyki krytycznej. 

Po takim wstępnym komentarzu, skierowanym do obserwatorów, Tomasz 

Bilicki podjął rozmowę z uczniami, nakierowaną na odróżnienie krytyki od 

hejtu i mowy nienawiści, a skoncentrowaną wokół kluczowego pojęcia 

szacunku. 

Czy każda krytyka to hejt lub mowa nienawiści? Czy mamy prawo 

krytykować? Czy hejt i mowa nienawiści są tym samym, czy w jakiś sposób 

się różnią? Czy wolność słowa jest nieograniczona? Czy cokolwiek 

usprawiedliwia dyskryminację? „Za co”, czyli w jakich kategoriach, ludzie 

bywają dyskryminowani? Czy dyskryminacja może prowadzić do mowy 

nienawiści i dalej do agresji? Na te między innymi pytania odpowiadali 

uczniowie, przede wszystkim sobie, nawet wówczas, gdy odpowiedzi 

kierowali do nauczyciela. 

Oparciem dla dyskusji, oprócz własnych doświadczeń i przemyśleń 

ósmoklasistów, były historie ofiar powodowanych nienawiścią zabójstw 

politycznych: polskiego prezydenta Gabriela Narutowicza, amerykańskiego 
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pastora Martina Luthera Kinga, łódzkiego działacza PiS Marka Rosiaka, 

prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz 69 nastolatków z Norwegii, 

zamordowanych na wyspie Utoya przez Andersa Breivika. 

Tomasz Bilicki zaprezentował uczniom zdjęcia z wyspy Utoya i podjął 

z nimi rozmowę na dwa niezwykle trudne tematy: dlaczego Breivik zrobił to, 

co zrobił oraz dlaczego prawa Breivika, odbywającego karę 21 lat więzienia 

z prawem do bezterminowego przedłużenia, są przez norweski wymiar 

sprawiedliwości szanowane? 

- Jeśli nienawidzicie Breivika to on wygrał czy przegrał? Wygrał, bo on 

zbudował swój świat na nienawiści i chciałby tę nienawiść zaszczepić innym. 

Myślę, że on jest wściekły, że go szanują… - takim torem poprowadził ten 

wątek rozmowy z uczniami Tomasz Bilicki. 

Po czym pokazał im „akt zgonu politycznego” Pawła Adamowicza, w którym 

w rubryce „przyczyna” wpisane zostały: „liberalizm, multikulturalizm, 

głupota”. 

Lekcja zakończyła się grą w „worek przeznaczenia”: każdy uczeń losował 

jedną cechę (m. in. otyłość, niepełnosprawność, pobyt w rodzinie zastępczej) 

i próbował wyobrazić sobie, że budzi się nazajutrz z nią i wszystkimi innymi 

zaletami, jakie w tej chwili posiada. Czy coś zmieniłoby to w jego życiu? Czy 

byłby przez innych traktowany inaczej? A jeśli tak, to dlaczego? Czy 

którakolwiek z tych cech usprawiedliwia dyskryminację? 

Po rozmowie, żegnając się z ósmoklasistami, Tomasz Bilicki poprosił ich, 

aby spróbowali na podstawie lekcji dokonać jakiegoś postanowienia albo 

sformułować refleksję, zapisać na karteczce samoprzylepnej i zostawić 

wychodząc na drzwiach klasy. Uczniowie napisali między innymi: „Nie będę 

wyzywał od Żyda”, „Mowa nienawiści jest niepotrzebna”, „Wszyscy ludzie 

rodzą się wolni i równi”.  

 

Opracowanie: Tomasz Misiak 
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Zespół Szkół Gastronomicznych 

90-011 Łódź, ul. Sienkiewicza 88 

Dyrektor szkoły: Zofia Wrześniewska 

 

XLV Wystawa Stołów Okolicznościowych 

 

Od kilkudziesięciu lat tradycją łódzkiego gastronomika jest Wystawa 

Stołów Okolicznościowych: świątecznych i niekonwencjonalnych. W tym 

roku impreza odbyła się już po raz 45. Zawsze w okresie przedświątecznym, 

kiedy w powietrzu pachnie piernikiem i kompotem z suszu (w gastronomiku 

te zapachy są bardzo wyraźnie wyczuwalne) przez 2 dni można podziwiać 

wspaniałe aranżacje stołów, przygotowane przez uczniów. Początkowo był to 

projekt wyłącznie zawodowy, od kilku lat odbywa się także przy 

zaangażowaniu nauczycieli ogólnokształcących i tym sposobem cała szkolna 

społeczność współorganizuje wystawę. Dodatkowo odbywa się cały szereg 

imprez towarzyszących, w których uczniowie mogą wykazać się swoimi 

umiejętnościami. Koordynatorkami wystawy są nauczycielki przedmiotów 

zawodowych: pani Iwona Wolska i pani Bożena Bocheńska. 

Łącznie wystawiono aż 77 stołów, przygotowanych przez kilkuosobowe 

zespoły uczniów klas drugich i trzecich pod opieką swoich nauczycieli. 

Wśród stołów okolicznościowych dominowały świąteczne – 

bożonarodzeniowe i sylwestrowe. Wszystkie oceniane były przez 

profesjonalne jury, w skład którego weszli zaprzyjaźnieni ze szkołą 

restauratorzy, a wśród nich nasi absolwenci. Oceniano zgodność nakrycia 

z proponowanym menu, estetykę, dobór dekoracji do tematyki stołu.  

Najwięcej głosów oddano na stół: „Utkane z natury”, a następnie na 

tradycyjną aranżację: „Wieczerza wigilijna”. III miejsce zajęła „Wigilia na 

zielono”. 

Prawdziwą kreatywnością wykazali się uczniowie przygotowujący 

aranżacje stołów niekonwencjonalnych. Wśród najciekawszych propozycji 

były: „Casino” (I miejsce), „Żołnierska dola” (II miejsce), „Stół Drwala” 

(III miejsce), wyróżnione „Alicja w Krainie Czarów”, czy „Tajemniczy 

ogród”. Najmłodszym zwiedzającym najbardziej podobał się stół „Kolacja 

u Asterixa, Obelixa i Kleopatry”, natomiast nagrodę publiczności zdobyły 

stoły: „Magiczne święta” oraz „Japońska kolacja by Kenji Fujimoto”. 

Uczniowie mogli się też sprawdzić w konkursie „Najlepszy barman 

szkoły”, przygotowanym przez panią Klaudię Balcerowską i Edytę Cieślak-

Kudłę, które prowadzą koło barmańskie. Zadaniem konkursowym 
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uczestników było opracowanie autorskiej receptury soft drinka i wykonanie 

go w trzech porcjach. Tu liczył się smak, zapach, dekoracja drinka oraz 

technika jego wykonania. A w jury ponownie nasi absolwenci – tym razem 

zawodowi barmani, którzy niegdyś swoją przygodę z barmaństwem zaczynali 

od tytułu „Najlepszy barman szkoły”.  

Drugiego dnia wystawy ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz 

serwisu synchronicznego, przygotowany również przez panie: Klaudię 

Balcerowską i Edytę Cieślak – Kudłę. Tym razem mogliśmy podziwiać 

nowoczesny i dynamiczny układ obsługi gości do utworu „In My Mind” 

Dynoro & Gigi D’Agostino. Uczniowie ubrani w czarne spodnie i koszule 

wykończone wstążkami w kolorze magenty oraz szare błyszczące zapaski 

rytmicznie podawali gościom przystawki, dania główne, desery i napoje. 

Wykorzystali serwis niemiecki i francuski, a na szczególną uwagę zasługiwał 

sposób podania szaszłyków, które były serwowane na talerze gości prosto 

z długich szpikulców. Nowoczesności układowi dodała zastawa stołowa 

i formy ułożenia dań na talerzach.  

Tradycyjnym elementem wystawy jest też konkurs kulinarny „Potrawa 

jednego talerza”. W tym roku odbył się w dwóch kategoriach: zakąska i deser. 

Komisja konkursowa składająca się z absolwentów szkoły, finalistów 

konkursów ogólnopolskich, a obecnie szefów renomowanych łódzkich 

restauracji oceniała oryginalność przepisu, kreatywność, pracochłonność, 

sposób podania, wrażenie estetyczne (wygląd talerza).  

Obok aranżacji stołów swoje miejsce znalazły też prace koła 

carvingowego. Uczniowie pokazali szerszej publiczności, czego nauczyli się 

na kursie pod okiem p. Małgorzaty Rochmińskiej, Emilii Kaźmierczak  

i p. Roberta Sadowskiego, prezentując dekoracje-kompozycje z rzeźbionych 

warzyw i owoców. 

Nie tylko amatorzy sztuki, związanej z gastronomią znaleźli dla siebie coś 

interesującego. Od 6 lat Wystawa Stołów to także Sztuka przez duże „S”, 

dzięki „Akcji Inspiracji”, której pomysłodawczynią i komisarzem wystaw jest 

p. Krystyna Barczak. Tym razem wspólnie z p. Anetą Jamiałkowską - Pabian 

zaproponowały uczniom temat przewodni: MOJA MAŁA I WIELKA 

OJCZYZNA. Źródłem inspiracji dla uczniów była Polska Szkoła Plakatu.  

Uczniowie, przygotowując się do zadania, poznawali działalność takich 

artystów jak Waldemar  Świerzy, Roman Cieślewicz, Andrzej Pągowski, 

Michał Batory czy Ryszard Kaja i wielu innych, którzy uzyskali 

międzynarodowy rozgłos i w tej dziedzinie osiągnęli absolutne mistrzostwo. 

Czy uczniowie klas pierwszych sprostali zadaniu przygotowując swoje 

plakaty? 
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Na to pytanie mogli odpowiedzieć Goście z wielu szkół, zwiedzający 

bardzo licznie wystawę. 

W tym roku całą imprezę połączyliśmy z Dniami Otwartymi, 

dedykowanymi uczniom najstarszych klas szkoły podstawowej i ostatniemu 

rocznikowi gimnazjum. Odwiedzający nas goście, oprócz zwiedzania 

wystawy, oglądania pokazów i szybkiego kursu składania serwetek, pokazu 

zdobienia pierniczków mogli też skorzystać z doradztwa zawodowego. 

Konsultanci ŁCDNiKP byli do dyspozycji uczniów, odpowiadali na ich 

pytania, wskazywali zalety szkolnictwa zawodowego, przybliżali 

perspektywy, związane z wyborem gastronomii, a wszystko w miłej 

atmosferze szkolnej kawiarenki, zaaranżowanej specjalnie na ten czas przez 

szkolny warsztat. Można w niej było spróbować szkolnych słodkości 

i przekąsek.  

Sądząc po ilości odwiedzających, impreza cieszyła się dużym 

zainteresowaniem a jej odbiór był szalenie pozytywny, stąd już teraz 

zapraszamy na kolejną edycję za rok. 

 

Opracowanie: Zofia Wrześniewska - dyrektor szkoły 
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Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców 
Wielkopolskich 

91-845 Łódź, ul. Franciszkańska 137  

Dyrektor szkoły: Joanna Kośka  

  

Blog: Język spożywczy 

Autor: Ewa Zdziemborska-Jatczak 

 

„Wydawać by się mogło, że na zajęciach z przedmiotów zawodowych nie 

miewa się dylematów językowych. Niestety, nie jest to prawda. 

Sen spędzać z oczu może teoretycznie „lekki” problem: 5 gram czy 

5 gramów?” 

Takie dylematy znajdują się na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Przemysłu Spożywczego w blogu, który prowadzi dla uczniów „Wasza 

Procesorka” czyli autorka szkolnego bloga. Autorka bloga jest polonistką, 

nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem języka polskiego. Blog 

stanowi mini poradnię językową i rozstrzyga problemy językowe uczniów 

Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego np. (Ta) Pomarańcza czy (ten/ta) 

pomarańcz?, wyjaśnia znaczenie Co ma piernik do pieprzu? lub zaskakuje 

zagadką Skąd się wzięły bakalie? Zagadki etymologiczne. 

 

A oto przykład: 

 
 

https://spozywcza-lodz.edupage.org/blog1/?jwid=jw11&bid=blog1&wid=jw11_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog1&aid=5
https://spozywcza-lodz.edupage.org/blog1/?jwid=jw11&bid=blog1&wid=jw11_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog1&aid=5
https://spozywcza-lodz.edupage.org/blog1/?jwid=jw11&bid=blog1&wid=jw11_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog1&aid=3
https://spozywcza-lodz.edupage.org/blog1/?jwid=jw11&bid=blog1&wid=jw11_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog1&aid=4
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A może warto wejść na stronę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, bo 

zaprezentowane na blogu  informacje mogą być przydatne każdemu z nas? 

Efekty wdrożenia to: 

 poprawność językowa stosowana w branży spożywczej, 

 rozwijanie zainteresowań dotyczących pochodzenia nazw produktów, 

przetworów, przypraw … 

Wnioski z realizacji 

Blog prowadzony przez nauczyciela języka polskiego jest doskonałym 

narzędziem korygującym błędy i niedoskonałości uczniów związane ze 

stosowaniem języka zawodowego, spożywczego. Budzi również 

zainteresowania uczniów związane z nazewnictwem stosowanym 

w przemyśle spożywczym.  

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: 

Link: https://spozywcza-lodz.edupage.org 

 

Osoba rekomendująca: Danuta Urbaniak, nauczyciel konsultant ŁCDNiKP 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9  
im. Komisji Edukacji Narodowej  

Łódź, al. Politechniki 38  

Dyrektor szkoły: Henryka Michalska  

  

Projekt „zMontuj z nami swoją karierę” prowadzony przez BSH 
Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z.o.o  dla uczniów 

i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi  

  

Firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. zoo od września 2016 

była koordynatorem projektu unijnego „zMontuj z nami swoją karierę”. 

W ramach projektu firma zaplanowała i zorganizowała szereg szkoleń dla 

uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. 

Zakres merytoryczny zajęć prowadzonych w ramach projektu objął 

kompetencje będące jednymi z ważniejszych kryteriów przyjęcia do pracy 

w zawodach technicznych o profilach mechatronicznych. W sumie w ramach 

projektu przeszkolonych zostało 85 uczniów oraz 7 nauczycieli. Wspólne 

działania podjęte we współpracy między BSH Sprzęt Gospodarstwa 

Domowego, a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 9 obejmowały:  

  

1. Zajęcia z zakresu Programowania sterowników PLC w formie 

warsztatów organizowanych przez nauczycieli zawodowców w ZSP9. 

Zakres zajęć to sterowanie z wykorzystaniem wybranego sterownika PLC, 

zasady programowania w języku FDB, LAD i GRAFCET oraz podstawy 

wizualizacji procesów.  

2. Zajęcia z zakresu Montażu urządzeń i systemów mechatronicznych 

w formie warsztatów, także prowadzonych przez nauczycieli 

zawodowców ZSP9. Zakres zajęć to montaż i uruchamianie 

podstawowych układów elektrycznych, pneumatycznych 

i elektropneumatycznych urządzeń i systemów mechatronicznych.  

3. Szkolenia nadające uprawnienia: elektryczne (SEP1), energetyczne 

(SEP2), gazowe (SEP3). Spotkania szkoleniowe były organizowane przez 

firmę zewnętrzną, która wytypowana została za pośrednictwem 

rozeznania rynku. Szkolenia obejmują budowę oraz zasady doboru 

i stosowania wybranych urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych 

i gazowych przepisy BHP. Końcowy etap to formalny egzamin 

przeprowadzony przez certyfikowany podmiot nadający uczestnikom 
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uprawnienia. Certyfikaty, które otrzymali uczniowie ważne są przez 

5 lat.   

4. Warsztaty z AutoCada organizowanego przez firmę zewnętrzną - 

uczniowie nabyli umiejętności posługiwania się programem wspierającym 

tworzenie dokumentacji technicznej. Zajęcia zakończyły się otrzymaniem 

certyfikatu potwierdzającym nabyte umiejętności.   

 Szkolenie z zakresu Profesjonalnych prezentacji w formie warsztatów 

organizowane przez firmę zewnętrzną. Uczniowie posiedli umiejętności 

autoprezentacji. Zajęcia zakończyły się otrzymaniem certyfikatu.  

  

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem do zrealizowania w ramach projektu 

były staże w wymiarze 140h dla każdego z uczniów w firmie BSH Sprzęt 

Gospodarstwa Domowego Sp. z.o.o. Uczniowie współpracowali w działach 

produkcji (głównie obszar utrzymania ruchu), rozwoju lub jakości. Młodzież 

w ramach stażu uczęszczała w szkoleniach z zakresu Lean Manufacturing 

organizowanych przez pracowników firmy. Była to okazja poznać specyfikę 

pracy w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym, natomiast pracownicy firmy 

podziwiali młode talenty mogące być w przyszłości pracownikami 

przedsiębiorstwa. Projekt, który aktualnie dobiega już końca był początkiem 

zatrudniania pełnoletnich uczniów w firmie w formie praktyk płatnych nie 

kolidujących z ich zajęciami w szkole. Młodzież pracuje w wolne dni od 

szkoły – zatrudniana jest na umowę zlecenie. Dodatkowo projekt 

zapoczątkował zbudowanie Programu Dla Absolwentów ZSP 9, którego 

założeniem jest zatrudnianie najbardziej ambitnych uczniów na stanowiska 

pracy wraz z ofertą opłacania studiów oraz szeregu szkoleń.   

  

Opracowanie: Paweł Dominikowski (ZSP nr 9 w Łodzi), Marta Chamernik 

(BSH) 

listopad 2018  
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Oferta kształcenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9  

na rok szkolny 2019/2020 
 

Absolwentom szkół podstawowych szkoła oferuje szerokie spektrum 

zawodów poszukiwanych na rynku pracy. 

Ofertę adresujemy do uczniów szkół podstawowych: 

1. zainteresowaniach technicznych,  

2. sprawnych manulanie, 

3. interesujących się przedmiotami ścisłymi (matematyka, fizyka), 

4. wykazujących się zdolnością logicznego myślenia. 

 

Zawody, w których kształci szkoła: 

Technikum nr 9 (4 lata nauki): 

1. Technik automatyk – patronat: BSH 

Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. 

2. Technik energetyk – patronat: Veolia 

Energia Łódź, współpraca: MPK Łódź sp. 

z o.o. 

3. Technik mechatronik – patronat: BSH 

Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., 

współpraca: MPK Łódź sp. z o.o. 

4. Technik informatyk – współpraca: 

Transition Technologies 

5. Technik elektronik – partonat: P&G, 

współpraca: Printor, MPK Łódź sp. z o.o. 

6. Technik elektryk – patronat: Veolia 

Energia Łódź, ABB Sp. z o.o. 

Branżowa Szkoła I stopnia 

nr 9 (3 lata nauki): 

1. Elektryk 

2. Mechatronik – patronat: 

BSH Sprzęt Gospodarstwa 

Domowego Sp. z o.o. 

3. Elektronik 

 

 

Charakterystyka zawodów Technikum nr 9 

Technik automatyk może pracować: 

1. w przemyśle: wytwarzającym układy instalacji automatyki, 

obrabiarkowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, 

w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu 

produkcyjnym 

http://zsp9.pl/?page_id=8087
http://zsp9.pl/?page_id=446
http://zsp9.pl/?page_id=450
http://zsp9.pl/?page_id=448
http://zsp9.pl/?page_id=442
http://zsp9.pl/?page_id=444
http://zsp9.pl/?page_id=452
http://zsp9.pl/o-szkole/zawody/mechatronik/
http://zsp9.pl/o-szkole/zawody/elektronik/
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2. w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, 

napraw urządzeń instalacji automatyki 

3. w placówkach eksploatujących i serwisujących układy instalacji 

automatyki, maszyny i urządzenia 

4. w stacjach serwisowych i diagnostycznych 

5. w placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych 

i aparatury diagnostycznej 

Technik informatyk może pracować: 

1. w firmach informatycznych,  

2. w obsłudze sieci, baz danych, stron internetowych firm różnych. 

3. może podjąć własną działalność. 

4. ma możliwość zatrudnienia w każdej firmie i instytucji, np. w bankach, 

urzędach i instytucjach publicznych, biurach, korporacjach 

5. w sieciach komórkowych, internetowych, telewizyjnych 

Technik mechatronik może pracować:  

1. w zakładach przemysłowych produkujących rozwiązania 

mechatroniczne, jak i je użytkujących 

2. w biurach konstrukcyjnych, firmach serwisowych 

3. otworzyć własną działalność gospodarczą 

Technik elektronik może pracować:  

1. w zakładach produkcyjnych 

2. w elektronicznych firmach usługowych 

3. często praca odbywa się w komfortowych warunkach na stacjonarnym 

stanowisku wyposażonym w elektroniczną aparaturę pomiarową, 

komputer i narzędzia pozwalające na demontaż urządzeń, 

wykonywanie pomiarów oraz diagnozę i usuwanie uszkodzeń 

Technik elektryk 
1. posiada wiedzę z zakresu projektowania instalacji elektrycznych, 

wytwarzania, eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych, układów 

energoelektronicznych, obsługi programów komputerowych  

wspomagających projektowanie 

2. może również założyć własną firmę zajmującą się wykonywaniem 

instalacji elektrycznych 

3. praca w elektrowniach i zakładach energetycznych w firmach 

projektujących i wykonujących instalacje elektryczne 

Technik energetyk znajduje zatrudnienie na stanowiskach:  

1. monter remontów urządzeń energetycznych, elektromonter, 

elektromechanik, monter sieci i węzłów ciepłowniczych, operator 

urządzeń energetycznych 
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2. zajmuje się eksploatacją instalacji i urządzeń do wytwarzania 

i przesyłania energii cieplnej i energii elektrycznej 

 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 

Mechatronik 

1. montuje, uruchamia, konserwuje i naprawia urządzenia i systemy 

mechatroniczne; podzespoły i zespoły mechaniczne, pneumatyczne, 

hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne w urządzeniach i systemach 

mechatronicznych 

Elektronik 

1. praca odbywa się w komfortowych warunkach na stacjonarnym 

stanowisku wyposażonym w elektroniczną aparaturę pomiarową, 

komputer i narzędzia pozwalające na demontaż urządzeń, 

wykonywanie pomiarów oraz diagnozę i usuwanie uszkodzeń 

Elektryk  

1. posiada wiedzę z zakresu wykonywania instalacji elektrycznych oraz 

montażu maszyn i urządzeń elektrycznych 

2. ma także możliwość przystąpienia do pracy w charakterze 

elektromontera lub elektromechanika 

3. może również założyć własną firmę zajmującą się wykonywaniem 

instalacji elektrycznych 

Absolwenci szkoły - droga kształcenia i rozwoju zawodowego 

Absolwentów technikum Absolwentów szkoły branżowej 

Mogą kontynuować kształcenie na 

wyższych uczelniach: 

1. na Politechnice, zgodne 

z zawodami, w jakich kształci 

szkoła, m.in.: automatyka 

i robotyka, mechatronika, 

informatyka, elektronika 

i telekomunikacja, 

elektrotechnika, energetyka  

2. na ścisłych kierunkach 

Uniwersytetu 

Mogą wybrać inne ścieżki kariery 

zawodowej: 

Mogą: 

1. ukończyć kwalifikacyjne 

kursy zawodowe  

2. kontynuować naukę 

w branżowej szkole II stopnia 

z możliwością zdania matury 

i ukończenia studiów 

wyższych 

Mogą: 

1. podjąć pracę w zawodzie 

w przedsiębiorstwach i firmach 

2. prowadzić własną działalność 

gospodarczą 
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1. kariery specjalisty w zawodzie 

poprzez podjęcie zatrudnienia 

2. kariery związanej z dalszym 

rozwojem kwalifikacji 

zawodowych po ukończeniu 

specjalistycznych kursów  

3. kariery opartej na 

przedsiębiorczości, prowadzącej 

do założenia własnej firmy 

 

Projekty unijne: 

 „Mistrzowie w zawodzie” – kierowany do uczniów w zawodzie technik 

informatyk 

 „Bliżej rynku pracy” – dla zawodów technik elektryk, technik energetyk, 

technik elektronik i technik mechatronik 

 „Technik automatyk – nowoczesny zawód przyszłości” – adresowany do 

techników energetyków i automatyków 

 Uczestnicy projektów biorą udział w warsztatach, np. z lutowania oraz 

programowania. Szkolenia prowadzą firmy zewnętrzne, a uczestnicy 

otrzymują międzynarodowe certyfikaty 

 Mają możliwość odbycia 4-tygodniowego stażu zawodowego (płatnego 

1800 zł) 

 Ze środków projektowych modernizowane są pracownie wyposażone 

w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz pracownia zawodowa 

wyposażona w robot przemysłowy 

 

Współpraca z firmami partnerskimi w zakresie przygotowania do 

poszukiwania pracy: 

1. Firmy P&G, Veolia, BSH organizują warsztaty przygotowujące do 

składania dokumentacji aplikacyjnej – CV i listu motywacyjnego 

2. Pomagają w pozyskiwaniu przyszłych pracowników i w prowadzeniu 

procesu rekrutacyjnego – MPK 
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Jak współpracować ze szkołami podstawowymi? 

 Szkoła postrzega istotną rolę doradcy zawodowego i dyrektora szkoły 

podstawowej w procesie promocji i  rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 Z powodu dużej ilości szkół podstawowych brakuje możliwości, by szkoły 

ponadgimnazjalne dotarły do wszystkich placówek ze swoją ofertą. 

 Ważna jest rola dyrektorów szkół podstawowych w przekazaniu informacji 

i organizacji spotkań dla uczniów, odwiedzanie szkół ponadgimnazjalnych 

(np. Dzień Mechatronika w naszej szkole). 

 

Opracowanie: Henryka Michalska, dyrektor szkoły 
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II miejsce w zestawieniu wyników EWD łódzkich techników 
dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi 

 

Edukacyjna wartość dodana definiowana jest jako przyrost wiedzy uczniów 

w wyniku danego procesu edukacyjnego. Wartość dodatnia EWD wskazuje 

na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania, wartość ujemna na 

niższą niż przeciętna efektywność. 

Badanie EWD, czyli Edukacyjnej Wartości Dodanej, opiera się na 

porównaniu wyników matur z wcześniejszymi rezultatami egzaminu 

gimnazjalnego tych samych uczniów. Takie zestawienie pozwala na 

obiektywną ocenę pracy szkoły. Dla techników EWD jest obliczana na 

podstawie porównania wyników z tego typu szkół w całej Polsce. Istotnym 

elementem wskaźnika jest możliwość określenia, czy szkoła odnosi sukces, 

wspiera, czy też nie wykorzystuje szans lub potrzebuje pomocy. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi według Instytutu Badań 

Edukacyjnych, podległego Ministerstwu Edukacji Narodowej uzyskał 

znaczący łączny przyrost wiedzy. Wskaźniki EWD obliczono na podstawie 

danych egzaminacyjnych z lat 2016-2018.  

Z dumą przyznajemy, że ZSP 9 jest szkołą sukcesu. W tym roku szkoła 

uzyskała wynik EWD na poziomie 9,2 punktów (dla porównania w roku 

ubiegłym było to 8 punktów) i tym samym wśród łódzkich techników  

II miejsce. Szkoła przyjmuje dobrych kandydatów, a uczniowie mają 

przyrost wiedzy i wynik matury lepszy niż przeciętne technika w kraju. 

Przedmioty humanistyczne 
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Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 

 

 

Źródło danych: ewd.edu.pl 
 

Źródło informacji: http://zsp9.pl/edukacyjna-wartosc-dodana-ewd-2016-2018/ 

http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/wykres-szkoly/?id=26892
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Ważne wydarzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 
 

W listopadzie 2018 roku odbył się I etap Olimpiady Wiedzy 

o Ubezpieczeniach Społecznych pod hasłem „Warto wiedzieć więcej 

o ubezpieczeniach społecznych”. Olimpiada jest jednym z elementów 

programu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”, który realizuje m.in. ZSP nr 9 

w Łodzi. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach 

społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna 

przy podejmowaniu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 

Organizatorem programu, jak i Olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, honorowy patronat nad programem objął Minister Edukacji 

Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Osoby biorące 

udział w Olimpiadzie odbyły 2 godzinne powtórzenie przeprowadzone przez 

pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogli usystematyzować 

wiedzę, zadawać pytania ekspertowi oraz rozwiązywać próbne testy. 

(Opiekun Renata Masica, ZSP nr 9 w Łodzi. Źródło informacji: 

http://zsp9.pl/11592-2/) 

I Forum Samorządów Uczniowskich odbyło się w dniu 6 listopada 2018 

roku w siedzibie ŁCDNiKP. Uczniowie odpowiadali na pytania: czy 

Samorząd Uczniowski to fikcja czy rzeczywistość? Czy sprzyja 

zaangażowaniu uczniów w życie szkoły? Czy umożliwia uczniom 

współdecydowanie o jej rozwoju? Samorząd uczniowski to ważny organ 

szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu 

i wpływ na jej funkcjonowanie. Działalność samorządu uczniowskiego może 

być lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną z najważniejszych 

spraw w procesie wychowania w szkole. (Opiekun: Anna Zdanowska, 

opiekun SU, ZSP nr 9 w Łodzi. Źródło informacji: http://zsp9.pl/forum-

samorzadow-uczniowskich/). 

Członkowie Szkolnego Koła Miłośników Fizyki i Astronomii PRYZMAT 

uczestniczyli w wycieczce do Warszawy, podczas której wędrowali śladami 

Marii Skłodowskiej-Curie oraz wysłuchali wykładu „Paradoksy w fizyce” 

skierowanego do uczniów liceów i szkół ponadgimnazjalnych na Wydziale 

Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład z pokazami, prowadzony przez 

dr hab. Krzysztofa Koronę z asystentami, omawiał dualizm korpuskularno-

falowy światła i materii, paradoks bliźniąt i inne z różnych dziedzin fizyki 

(mechaniki, termodynamiki, optyki i innych). Prowadzący postarali się , aby 

słuchacze mogli zrozumieć nawet najbardziej zadziwiające zjawiska. (Ewa 

Marczewska, nauczyciel fizyki, opiekun Szkolnego Koła Miłośników Fizyki 

i Astronomii PRYZMAT w ZSP nr 9 w Łodzi. Źródło informacji: 

http://zsp9.pl/sladami-marii-sklodowskiej-curie/). 
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Od 15 grudnia 2018 do 28 lutego 2019 roku można było oglądać 

w Centrum Nauki i Techniki EC1 wystawy będące częścią programu 43. 

Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wystawa „Kino 

Kresów. Kultura filmowa na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej” 

obejmuje dokumenty, plakaty, bilety i czasopisma filmowe, materiały 

multimedialne i obiekty techniki filmowej z okresu dwudziestolecia 

międzywojennego pochodzące ze zbiorów NCKF. Wystawa „Kazimierz 

Prószyński. Wynalazca i wizjoner” przypomina postać „Kolumba 

kinematografii” i jego wynalazki. Louis Lumière miał o nim powiedzieć: 

„Panowie, ten człowiek jest pierwszy w kinematografii, ja jestem drugi”. 

W 2017 roku Narodowe Centrum Kultury Filmowej zrekonstruowało 

biopleograf – jeden z wynalazków Prószyńskiego. Wystawy zwiedzili 

w ramach zajęć członkowie Szkolnego Koła Miłośników Fizyki i Astronomii 

PRYZMAT. (Ewa Marczewska, nauczyciel fizyki, opiekun Szkolnego Koła 

Miłośników Fizyki i Astronomii PRYZMAT w ZSP nr 9 w Łodzi. Źródło 

informacji: http://zsp9.pl/wernisaz-wystaw-ec1/). 

W październiku 2018 roku w ZSP nr 9 w Łodzi zorganizowano spotkanie 

harcerzy ze Sztafety Rowerowej ,,Ogień Niepodległości” z Hufca ZHP 

Zgierz z uczniami szkoły. Opowiedzieli oni o historii tego przedsięwzięcia. 

Przewiezienie ognia z Kostiuchnówki (Ukraina) na centralne obchody Święta 

Niepodległości w Warszawie jest niezwykłą lekcją patriotyzmu 

a jednocześnie wielką przygodą. (Ewa Marczewska, nauczyciel fizyki, 

opiekun Szkolnego Koła Miłośników Fizyki i Astronomii PRYZMAT w ZSP 

nr 9 w Łodzi. Źródło informacji: http://zsp9.pl/niezwykla-lekcja-

patriotyzmu/). 

 

W listopadzie 2018 roku uczniowie ZSP nr 9 w Łodzi uczestniczyli 

w spotkaniu z Grzegorzem Sękiem, astronomem i fizykiem 

z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. 

Obejrzeli wystawę „Wszystkie kolory żywej Ziemi”. Na wystawie znalazły 

się zdjęcia zamówione przez uczniów podczas udziału w zajęciach 

w Obserwatorium. Zdjęcia zrobione z  Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 

wzbogacone zostały o ciekawe opisy. Podczas spotkań z uczniami pan 

Grzegorz Sęk przedstawił prezentację zatytułowaną „Earthkam – czym to się 

je?” Dotyczyła ona programu, który umożliwia uczniom zamawianie zdjęć 

Ziemi, które wykonywane są z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 

Prelegent opowiedział również dlaczego zdjęcia te są tak ciekawe, dlaczego 

warto spojrzeć na Ziemię  i zastanowić się, co widzimy. Spotkania 

zakończyły się przesłaniem „Bądźcie jak Sally Ride” (autorka i realizatorka 

programu EarthKam, pierwsza Amerykanka w kosmosie). (Ewa Marczewska, 

nauczyciel fizyki, opiekun  Szkolnego Koła Miłośników Fizyki i Astronomii 
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PRYZMAT w ZSP nr 9 w Łodzi. Źródło informacji: http://zsp9.pl/wszystkie-

kolory-zywej-ziemi/). 

W listopadzie 2018 roku grupa uczniów ZSP nr 9 w Łodzi wybrała się na 

Ogólnopolskie Zawody Robotów Sumo Challenge w Zatoce Sportu 

Politechniki Łódzkiej. Zawody zorganizowało Studenckie Koło Naukowe 

Robotyki SKaNeR działające przy Zakładzie Sterowania Robotów Instytutu 

Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki 

i Automatyki (WEEIA) PŁ. Obserwowano zmagania robotów w kategoriach 

takich jak: SUMO, BEAR RESCUE, LINE FOLLOWER, MICROMOUSE, 

LINE FOLLOWER, FREESTYLE. Część z uczniów wzięła udział 

w budowaniu i programowaniu robotów. Spotkano absolwentów szkoły, 

obecnie studentów PŁ i członków SKaNeRa, którzy byli organizatorami, 

sędziami w zawodach, jak również wystawili swojego robota zbudowanego 

z elektro-śmieci w kategorii Freestyle. Pokaz był inspiracją dla uczniów. Mają 

oni nadzieję wziąć udział w przyszłorocznej edycji zawodów. (Ewa 

Marczewska, nauczyciel fizyki, opiekun  Szkolnego Koła Miłośników Fizyki 

i Astronomii PRYZMAT w ZSP nr 9 w Łodzi. Źródło informacji: 

http://zsp9.pl/ogolnopolskie-zawody-robotow-sumo-challenge-2018/). 

XVIII Maraton Pisania Listów Amnesty International trwał od  

29 listopada do 9 grudnia 2018 roku. W 854 miejscach w całej Polsce 

napisano ponad 300 tysięcy listów solidarności i apeli do władz w sprawie 

tegorocznych bohaterek Maratonu. W tym roku bohaterkami Maratonu 

Pisania Listów były kobiety – obrończynie praw człowieka, które na co dzień 

spotykają się z atakami, prześladowaniem i niesprawiedliwością. W Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi napisano 145 listów! (Opiekunowie 

akcji: Dorota Białkowska, Magdalena Binder, Karolina Pel, Anna 

Zdanowska. Źródło informacji: http://zsp9.pl/xviii-maraton-pisania-listow-

amnesty-international-dobiegl-konca/) 
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Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych  
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego  

93-502  Łódź, al. Politechniki 37 

Dyrektor szkoły: Renata Fudała  

  

Po co nam debaty?  ZST-I szuka odpowiedzi 

Autor: Iwona Graczykowska, nauczycielka języka polskiego, przewodnicząca 

Zespołu Wychowawców Klasowych ZST-I 

 

Po co chodzimy do szkoły? Przecież nie po to, aby zdobyć wiedzę, zawód, 

nie. To efekt uboczny przebywania w tej instytucji. Chodzimy/chodziliśmy 

tam, aby spotkać ludzi znanych nam lub jeszcze nie. Niektórym wystarcza 

sama fizyczna obecność drugiej osoby, ale większość chce podzielić się tym, 

co zobaczyła, usłyszała, co wie. Sądzą, że koleżanki i koledzy podzielą ich 

zachwyt, oburzenie, przekonania. Są zaskoczeni, że nie wszyscy i wtedy jest 

dobry czas na przekonanie do swoich racji.  

Jak to zrobić?  Czy potrzebny będzie sędzia, człowiek bezstronny z dużą 

wiedzą, który orzeknie, kto ma rację? A może potrzebny jest kompromis, 

a czasem konsensus?  

Gdy sprawa sporu jest ważna, dotyczy wielu, wtedy potrzebna jest debata, 

publiczna dyskusja. Odbyła się niedawno w naszej szkole ZST-I  

 

Czym jest wolność? Jedni o niej marzą, inni jej się boją. Dlaczego tak 

różnie? Czy to możliwe? Takie pytania postawili przed sobą uczniowie 

klas drugich.  
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A że na lekcjach wychowawczych przećwiczyli trudną sztukę 

dyskutowania, byli gotowi do publicznych wystąpień. Zanim do tego doszło, 

ogłoszono w szkole konkurs na prezentacje na ten temat; spośród wielu 

wybrano najlepsze, stanowiły przyczynek lub/i punkt wyjścia do szkolnej 

debaty.  

Trzeba było opanować emocje, sformułować logiczne argumenty i jasno je 

wyrazić. Niełatwe, a przecież należało przede wszystkim uważnie słuchać 

drugiego człowieka.  

Nie jesteśmy w przestrzeni publicznej przyzwyczajeni do dyskusji, dlatego 

należy przygotować się do niej należycie.  

Prowadzący spotkanie, uczeń z klasy trzeciej pilnował przestrzegania 

zasad. Publiczność –koleżanki i koledzy – włączała się do dyskusji po 

dyskusji panelowej. Jej zasadą jest fakt, że nigdy nie kończy się 

jednoznacznym osądem, ostatecznym wnioskiem, lecz pozostawia każdemu 

z uczestników poczucie wagi jego własnej opinii, słuchaczom daje materiał 

do własnych rozważań. 

Chcemy następnych, tak mówiono po zakończeniu spotkania. Więc będą. 

 

 

 

Debatować można na każdy temat oraz na każdym przedmiocie. 

Debatowanie uczy jasnego wyrażania myśli, formułowania logicznych 

argumentów, ale i uważnego słuchania drugiego człowieka. To bardzo ważne, 

aby młodzi ludzie kształcili w sobie te umiejętności. To ważne dla 

społeczeństwa, abyśmy umieli rozmawiać, spierać się, ale też wspólnie 

budować. To ważne, abyśmy byli społeczeństwem myślącym, twórczym, 
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a dzięki temu szczęśliwym. Ważne, abyśmy zrozumieli, że piękno świata 

i jego rozwój tkwi w różnorodności. 

Tak, czasami potrzebny jest kompromis, a czasami konsensus. 

 

Rekomendacja: Anna Sierba, wicedyrektor szkoły 
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Ważne wydarzenia w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych: 
 

W dniu 18 grudnia 2018 r. w Muzeum Kinematografii odbyła się Gala 

MIA100 TALENTÓW. Program ten promuje najzdolniejszych uczniów klas 

maturalnych i zachęca ich do studiowania, a później do pracy w Łodzi. 

Uroczystość swoją obecnością uświetnił wiceprezydent Łodzi Pan Krzysztof 

Piątkowski, radni Rady Miasta, oraz prorektorzy łódzkich uczelni. Dwójka 

uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi otrzymała listy 

gratulacyjne, karty rabatowe Młodzi w Łodzi i gadżety reklamowe. (Źródło 

informacji: http://zst-i.pl/8051-2/) 

Super pomysł dla kandydatów do szkoły na sprawdzenie swoich 

predyspozycji zawodowych. Wszystkich kandydatów do Zespołu Szkół 

Techniczno-Informatycznych w Łodzi zaproszono na warsztaty, które 

odbywają się w styczniu, lutym i marcu 2019 roku. Osoby chętne do udziału 

w warsztatach mogą zapoznać się z kształceniem w zawodzie mechanik, 

informatyk, mechatronik. Dla zawodu mechanik, w ramach 20 minutowych 

spotkań do wyboru przygotowano zagadnienia: Mechanika to coś ciekawego 

i nowego; Rodzaje połączeń oraz ich zastosowanie; Wiercenie; Toczenie; 

Gwintowanie ręczne. Dla zawodu informatyk zaproponowano takie tematy, 

jak: Spotkanie z grafiką komputerową (spotkanie 90 minutowe); Tworzenie 

własnej strony internetowej (spotkanie 45 minutowe). Chętni do poznania 

zawodu mechatronik zgłębią w trakcie 45 minutowych zajęć takie problemy, 

jak: Mechatronika to przyszłość; Budowa systemów mechatronicznych; 

Uczymy się programować – podstawy programowania mikrokontrolerów 

Arduino. (Źródło informacji: http://zst-i.pl/warsztaty-dla-kandydatow/) 

19.12.2108 roku w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi 

odbyły się Mistrzostwa w Darta. W zawodach wzięło udział 30 zawodników 

w tym dwie zawodniczki. Zawody zorganizowali i przeprowadzili: Urszula 

Szczepaniak i Andrzej Chrząstek. (Źródło informacji: http://zst-i.pl/dzieje-sie-

zsti-mistrzostwa-darta/) 

Dzieje się!!! – Jasełka w ZSTI. Święta Bożego Narodzenia to 

wielowiekowa tradycja, którą w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych 

w Łodzi pielęgnuje się każdego roku. Aby podkreślić jej wyjątkowy charakter 

21 grudnia 2018 r. przygotowano program artystyczny inspirowany 

,,Opowieścią wigilijną” Karola Dickensa w wykonaniu klasy 1 Ti. 

Przedstawieniu towarzyszyły znane kolędy i pastorałki w wykonaniu 

szkolnego chóru. Całości tej uroczystości dopełniły życzenia, które popłynęły 

od Samorządu Uczniowskiego oraz Pani Dyrektor do wszystkich 

zgromadzonych. Takie bożonarodzeniowe spotkania to nierozerwalna część 

naszej kultury, z którą silnie związani jesteśmy od najmłodszych lat. (Źródło 

informacji: http://zst-i.pl/dzieje-sie-jaselka-zsti/) 
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Projektujemy przyszłość kształcenia zawodowego. W dniu 7 grudnia 

2018 roku w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi odbyło się 

spotkanie Szkoła – Pracodawcy. Wzięli w nim udział przedstawiciele firm: 

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Kamilena, Coats, Ślusarstwo Ogólne 

– Firma Jarosik, Fabryka Pierścieni Tłokowych PRIMA SA, Mecalit Polska, 

Borg Automotive Sp. z o.o., Hutchinson Poland oraz p. Edyta Karpińska 

z Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi. 

Spotkanie miało na celu zainicjowanie szerokiej współpracy przedsiębiorców 

ze szkolnictwem zawodowym. W ramach współdziałania chcemy wdrożyć 

dualny system kształcenia w oparciu o wspólnie wypracowany program. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu powoduje zainteresowanie 

przedsiębiorców kształceniem młodzieży w swoich firmach, by uczniowie 

osiągali umiejętności praktyczne w rzeczywistych warunkach, na 

nowoczesnym sprzęcie, pod kierunkiem specjalistów. Do tego trzeba 

prowadzić kampanię promującą szkoły branżowe, przygotować kadry, 

programy kształcenia i podjąć szereg innych działań. Jesteśmy na początku 

zmian, ale będziemy dalej pracować nad nimi, bo korzyści są obopólne. 

(Źródło informacji: http://zst-i.pl/projektujemy-przyszlosc-ksztalcenia-

zawodowego/) 

Łódzkie szkoły i przedszkola w ramach Tygodnia Edukacji 

Informatycznej w dniach 3-9 grudnia 2018 roku brały udział w Godzinie 

Kodowania (The Hour of Code). Godzina Kodowania jest największą 

inicjatywą edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów, nauczycieli 

i innych osób z całego świata. Cieszy się również dużą popularnością 

w Polsce. Polska plasuje się w pierwszej dziesiątce wśród ponad 170 krajów. 

Celem tej inicjatywy jest przybliżenie uczniom w formie łamigłówek 

informatyki. Oferta łamigłówek i kursów jest bardzo bogata. Łamigłówki 

udostępniane w ramach Godziny Kodowania są ciekawym wprowadzeniem 

do programowania, a inne aktywności mogą służyć do m.in. zgłębiania metod 

informatyki i jej zastosowań. W godzinie kodowania brali udział uczniowie 

Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi. (Źródło informacji: 

http://godzinakodowania.pl/?q=node/7) 

Łódzkie Dni Informatyki - w dniach 21-22 listopad 2018 roku, już po raz 

drugi, rozpoczęło się największe wydarzenie informatyczne w naszym 

województwie. Wydarzenie to organizowane przez Politechnikę Łódzką, ICT 

Polska Centralna Klaster i Uniwersytet Łódzki i jest skierowane do 

studentów, uczniów szkół średnich i specjalistów z branży ICT. 

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-

Informatycznych w Łodzi. Spotkanie rozpoczął wykład: Jak zacząć karierę 

w branży gier komputerowych? Po wykładzie uczniowie uczestniczyli 
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w warsztatach: Komputerowa grafika to też sztuka; Od wirtualnych 

rekonstrukcji po świat gier; Design thinking – rola projektowania w procesie 

tworzenia aplikacji internetowych. Uczniowie wzięli również aktywny udział 

w laboratoriach i showroomach, min.: Laboratorium Motion Capture, 

Laboratorium Jaskinia 3D + drukarka 3D, Laboratorium systemów 

mikroprocesorowych, Pokaz filmów w technologii 3D. (Źródło informacji: 

http://zst-i.pl/lodzkie-dni-informatyki-2/) 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20  im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego  

91-212 Łódź, Warecka 41  

Dyrektor szkoły: Dorota Stefaniak  
 

Rozwijanie zainteresowań historycznych, które kształtują 
właściwą postawę obywatelską 

Autor projektu: Aleksandra Buzar – nauczycielka historii, wiedzy 

o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa 

 

Rozwijanie zainteresowań historycznych, które kształtują właściwą 

postawę obywatelską, to priorytet w działaniach zawodowych pani 

Aleksandry Buzar. Jako historyk, uważa, że dobrze wyedukowany absolwent 

szkoły zawodowej to człowiek o szerokich horyzontach, nie tylko 

wyposażony w wiedzę i umiejętności z branży zawodowej, ale także 

posiadający silny poczucie tożsamości narodowej oraz twardy kręgosłup 

moralny. Nauka o przeszłości, jaką jest historia, daje możliwość zrozumienia 

teraźniejszości, uczy szacunku dla tradycji przodków i pozwala prawidłowo 

funkcjonować w społeczeństwie. Dodatkowo, rozwijanie zainteresowań 

historycznych sprzyja dbałości o kulturę języka i kształtuje umiejętność 

prowadzenia otwartego dialogu. 

Dlatego, należy nieustannie motywować młodzież do poznawania historii 

swojego kraju, ale przekaz ten nie może ograniczać się, tylko, do 

tradycyjnych form nauczania. Inspirowanie do rozbudzania ciekawości 

poznawczej musi mieć interesującą i oryginalną formułę, tak by zaintrygować 

jego odbiorcę. 

Realizując własne założenia dydaktyczne oraz wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom młodzieży szkolnej pani Buzar zainicjowała działania mające 

na celu kształtowanie postaw patriotycznych i angażowanie młodzieży ZSP 

20 w różnorodne działania o tym charakterze. Jednym z głównych 

przedsięwzięć jest cykliczny konkurs o patronie szkoły. 

Pani Buzar jest autorką i organizatorką konkursu o Patronie Szkoły 

Marszałku Józefie Piłsudskim, o charakterze wojewódzkim, którego 

główną ideą jest propagowanie wiedzy na temat jego zasług politycznych 

oraz wojskowych oraz ogromnej roli w procesie odzyskania 

niepodległości. Choć Marszałek Piłsudski jest powszechnie znany, to często 
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dla młodzieży pozostaje postacią odległą i trudną do zrozumienia. Dlatego, 

poprzez konkurs, chciała „ocieplić” wizerunek patrona szkoły, ukazując go 

również jako człowieka „z krwi i kości”, świadomego swych błędów 

i słabości. 

Odbyło się już 6 edycji konkursu: 

1. ,,Wizerunek Marszałka Piłsudskiego we współczesnym polskim 

krajobrazie”, charakter wojewódzki, rok szkolny 2012/2013, 

2. ,,Chlubne lata legionowe – wizerunek Legionów Marszałka 

Piłsudskiego w polskim krajobrazie”, charakter ogólnopolski, rok 

szkolny 2013/2014, 

3. ,,Marszałek i jego drużyna – najbliższe otoczenie Józefa Piłsudskiego”, 

charakter wojewódzki, rok szkolny 2014/2015, 

4. ,,Z Bezdan do Nieświeża – podróże Marszałka Józefa Piłsudskiego”, 

charakter wojewódzki, rok szkolny 2015/2016, 

5. ,,…byście wyrośli na wolnych ludzi – współczesny polski patriotyzm 

z dedykacją dla Marszałka Józefa Piłsudskiego w przeddzień stulecia 

niepodległości, charakter wojewódzki, rok szkolny 2016/2017. 

6. „Wielki Dzień Polaków, Wielki Dzień Komendanta – 11 listopada 1918 

roku. Próba rekonstrukcji wydarzeń w przeddzień stulecia 

niepodległości”, charakter wojewódzki, rok szkolny 2017/2018. 

W ramach przygotowań finałów konkursu o Marszałku Piłsudskim, zostały 

nakręcone dwa filmy patriotyczne z uczniami klasy informatycznej. Pierwszy 

z nich, zatytułowany „…byście wyrośli na wolnych ludzi – współczesny 

polski patriotyzm, powstał w marcu 2017 roku i miał na celu skłonienie 

łodzian do refleksji nad znaczeniem i wartością współczesnego patriotyzmu, 

drugi z nich zatytułowany „Wielki Dzień Polaków, Wielki Dzień 

Komendanta” miał swoją premierę w marcu 2018 roku, a jego celem była 

próba odtworzenia pierwszych dni niepodległości z 1918 roku w Łodzi 

poprzez pryzmat życia swojej rodziny. 

Do udziału w filmach zaproszeni zostali mieszkańcy Łodzi, ale także 

przedstawiciele władz miasta i oświaty. Naszą produkcję uświetnili m.in.: 

 Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi, 

 Pan Tomasz Trela Pierwszy Wiceprezydent Łodzi, 

 Pan Grzegorz Wierzchowski Łódzki Kurator Oświaty, 

 Pan Andrzej Kompa Prodziekan do Spraw Jakości Nauczania Wydziału 

Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, 
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 Pani Dorota Gryta Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu 

Miasta Łodzi. 

Obawy związane z nakręceniem filmu okazały się być bezpodstawne, 

ponieważ chłopcy z klasy informatycznej wykazali się dużym talentem 

dziennikarskim oraz operatorskim w zakresie montażu i postprodukcji 

filmowej. Lider grupy zaangażowanej w przedsięwzięcie odkrył w sobie 

umiejętności dziennikarskie oraz zacięcie artystyczne.  

Wraz z młodzieżą pani Buzar aktywnie uczestniczyła w projekcie 

zatytułowanym „Regionalna edukacja historyczna i wychowanie 

patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej, opartym na łódzkich tradycjach 

walk o niepodległość Polski”, organizowanym w latach szkolnym 2014/2015, 

2015/2016 oraz 2016/2017.  

Udział w projekcie zaowocował nawiązaniem współpracy z Polskim 

Związkiem Strzeleckim oraz Polską Organizacją Wojskową.  

W ramach udziału w projekcie edukacyjnym „Nasza Łódź” prowadziła 

szkolne koło detektywów, które miało charakter zajęć pozalekcyjnych. 

Głównym celem tego przedsięwzięcia było rozwijanie zainteresowań historią 

regionu oraz nauka przez zabawę. 

Efektem pracy koła było opracowanie i wdrożenia scenariusza gry 

miejskiej zatytułowanego „Przez niezwykłe centrum” w roku szkolnym 

2015/2016, którego głównym zamierzeniem było poznanie historii 

i architektury centrum Łodzi, zwłaszcza obszarów rewitalizacyjnych, a także 

promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. Dodatkowo, udział 

w grze dał możliwość rozwijania swoich talentów detektywistycznych. 

Krzewienie patriotyzmu lokalnego daje możliwość budowania poczucia 

realnego wpływu na otaczającą nas rzeczywistość oraz umacniania 

przywiązania do najbliższego otoczenia.  

Szacunek i przywiązanie do małej ojczyzny pozwalają także kształtować 

właściwe postawy prospołeczne, dlatego wszelkie działania promujące 

patriotyzm lokalny będą procentować w postaci budowania silnego, 

nowoczesnego społeczeństwa mającego świadomość swych korzeni. 

Podstawa programowa z historii daje możliwość wplatania treści historii 

regionalnej, ale w dość ograniczonym, w porównaniu do siatki godzin, 

stopniu. 

Dlatego, z własnej inicjatywy, pani Aleksandra Buzar podejmowała 

różnorodne działania edukacyjne w celu rozbudzania wśród uczniów 

znajomości historii Łodzi z uwzględnieniem jej bogactwa kulturowego.  
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Pani Buzar, aby nadać swoim działaniom spójny charakter nawiązała 

współpracę z kilkoma instytucjami, które wspierają ZSP 20 w działaniach 

i projektach patriotycznych. 

 

WSPÓŁPRACA Z MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU 

Wybitny Patron Szkoły zobowiązuje panią Buzar i jej uczniów do 

nieustannego pogłębiania wiedzy na temat jego osiągnięć politycznych 

i wojskowych. Pani Buzar jestem aktywnym członkiem „Klubu Nauczyciela 

Historii”, (uczestniczyłam w konferencji inicjującej jego powstanie 

w październiku 2013 roku), zainicjowanego przez Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku i w ramach jego działalności doskonali swoją 

wiedzę na temat Marszałka Piłsudskiego. Poprzez aktywne członkostwo 

w klubie zachęca młodzież do udziału w konkursach na temat Naszego 

Patrona oraz celebrowania rocznic upamiętniających jego czyny. 

Dodatkowo, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku obejmuje patronat 

honorowy nad każdą edycją konkursu o Marszałku, co przede wszystkim 

dodaje mu prestiżu, a także jest dowodem na naszą ścisłą współpracę. 

 

WSPÓŁPRACA Z MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W ŁODZI 

Pogłębianie wiedzy historycznej wśród uczniów stanowi priorytet w pracy 

pani Buzar, dlatego stara się ona dokonywać tego za pomocą różnorodnych 

form przekazu treści edukacyjnych. 

Nawiązanie współpracy z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

nie tylko poszerzyło jej możliwości dydaktyczne poprzez udział z młodzieżą 

w lekcjach muzealnych, ale także podniosło prestiż konkursu o Marszałku 

Piłsudskim, ponieważ p. kustosz dr Sylwia Wielichowska wspiera inicjatywę 

i od lat zasiada w jury konkursowym.  

Dodatkowo współpraca z Muzeum pogłębia ciekawość poznawczą 

młodzieży, ponieważ uświadamia im, że Józef Piłsudski przebywał w jego 

murach jako więzień carski. 

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTEM HISTORII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 

Pani Buzar jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, bardzo silnie 

związaną z Instytutem Historii, co daje nie tylko silne poczucie kontaktu ze 

światem akademickim i inspiruje panią Buzar do ciągłego pogłębiania swojej 

wiedzy, ale także przynosi realne korzyści uczniom i szkole. Dzięki 

współpracy z Instytutem Historii uczniowie ZSP 20 kilkukrotnie wysłuchali 
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wykładów z dziejów Polski, poznali zasady działania biblioteki akademickiej, 

a także „oswoili się” z uczelnią wyższą. Dodatkowo Instytut Historii 

obejmuje patronat nad konkursem o Marszałku Piłsudskim.  

W szkole, od kilku lat, prężnie działa Koło Legionowe, którego główną 

ideą jest kształtowanie właściwej postawy obywatelskiej u młodych uczniów, 

rozwijanie zainteresowań historycznych oraz wychowywanie w duchu 

szacunku do ceremoniału wojskowego. 

Jako historyk, organizator wojewódzkiego konkursu o Marszałku Józefie 

Piłsudskim oraz współorganizator wielu uroczystości szkolnych o charakterze 

patriotycznym pani Aleksandra Buzar postanowiła zmodyfikować program 

koła, tak by poza wiedzą teoretyczną uczniowie ZSP 20 zdobyli umiejętności 

praktyczne z zakresu ceremoniału wojskowego. 

Objęcie roli współopiekuna Koła Legionowego było wyzwaniem i stało się 

dla nauczycielki inspiracją do uzupełnienia swojej wiedzy z zakresu 

wojskowości oraz nawiązania współpracy z organizacjami militarnymi. 

Opiekę nad kołem pani Buzar dzieli wraz z panem Michałem Mamełką – 

nauczycielem wychowania fizycznego i wspólnie w roku szkolnym 

2017/2018 zmodyfikowali program jego działalności, jednocześnie na stałe 

zapraszając do współpracy pana Krzysztofa Daszyńskiego z Grupy 

Rekonstrukcji Historycznej „Żelazny Orzeł” oraz pana majora Tomasza 

Paprockiego z Polskiej Organizacji Wojskowej, którzy czuwają nad musztrą 

i ceremoniałem wojskowym.  

Dobra praktyka związana z działaniami kształtującymi postawy 

patriotyczne, zaowocowała zaangażowaniem Miasta, instytucji 

i stowarzyszeń, które aktywnie włączają się w nasze przedsięwzięcia. 

Szczególnie cennym jest fakt, że coraz liczniej młodzież angażuje się 

w szkolne działania, które związane są z patronem szkoły. 

 

Osoba rekomendująca: Dorota Stefaniak – Dyrektor ZSP 20 w Łodzi 
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ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO   

90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29  

Dyrektor ŁCDNiKP: Janusz Moos  
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Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego w gronie przyjaciół Muzeum Miasta Łodzi 

Autor: Tomasz Misiak 

 

Miło nam poinformować, że w lutym, na nowej stronie internetowej 

Muzeum Miasta Łodzi, w zakładce „Nasi przyjaciele” pojawi się Łódzkie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Od wielu lat współpracujemy z Muzeum Miasta Łodzi jako placówką, 

której misją również jest edukacja i która przyjęła założenie, że edukacja 

muzealna powinna mieć charakter innowacyjny. Jest zatem edukacją 

rozumianą zgodnie z koncepcjami pedagogiki konstruktywistycznej jako 

uczenie się „przy okazji”, przez uczestnictwo w kulturze. 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 

doceniając edukacyjny i proinnowacyjny wymiar działalności Muzeum 

Miasta Łodzi, w ramach dorocznego Podsumowania Ruchu Innowacyjnego 

w Edukacji - tradycyjnie organizowanego we wnętrzach Pałacu Poznańskich - 

uhonorowało je tytułami i certyfikatami: Skrzydła Wyobraźni (2013), 

Multiinnowator (2015), Afirmator Ruchu Innowacyjnego (2016). 

Ukoronowanie stanowił tutaj przyznany muzeum w 2018 r. Złoty Certyfikat 

Kreatora Innowacji. W 2017 r. tytułem i certyfikatem Partner Przyjazny 

Edukacji uhonorowaliśmy ponadto dyrektora Muzeum Miasta Łodzi – 

Barbarę Kurowską. 

Współpraca Muzeum Miasta Łodzi z Łódzkim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest wyrazem czegoś bardzo 

pięknego: integralności kultury i edukacji – podkreśla dyrektor ŁCDNiKP 

Janusz Moos. – Rozwijając ją obydwie placówki przyczyniają się do 

humanizacji, w skali miasta, nie tylko procesów edukacyjnych, lecz 

generalnie procesów społecznych.  



124 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  

Pracownia Edukacji Zawodowej 

 

„Jak obchodzono stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę 
w łódzkich szkołach zawodowych?ˮ - publikacja 

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przygotował publikację 

Jak obchodzono stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę w łódzkich 

szkołach zawodowych?  

Przygotowano 80 stronicową publikację prezentującą działania podjęte 

przez łódzkie szkoły zawodowe w związku z ustanowieniem roku 2018 

Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jest to 

praca zbiorowa, a autorami większości artykułów są szkolni organizatorzy 

przedsięwzięć. Zebraniem i opracowaniem materiałów dotyczących 

zorganizowanych przez te placówki obchodów stulecia odzyskania 

niepodległości przez państwo Polskie zajmowali się opiekunowie łódzkich 

szkół zawodowych.  

Publikacja prezentuje szeroki wachlarz przedsięwzięć podjętych w celu 

kształtowania postaw patriotycznych uczniów, przedstawiania i upamiętniania 

ważnych wydarzeń wpływających na losy Polski i jej obywateli. Podjęte 

przez szkoły działania mają wymiar interdyscyplinarny i pozwalają 

ukształtować postawy obywatelskie. W zebranym materiale zamieszczono 

bogatą relację fotograficzną, dokumentującą podjęte przedsięwzięcia. 

W publikacji pt. „Jak obchodzono 100-lecie odzyskania niepodległości 

przez Polskę w łódzkich szkołach zawodowych?ˮ zaprezentowano 

wydarzenia, które miały miejsce w: 

 Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich – 

„Jak świętować 100 lat niepodległości Polski w szkole?”; 

 Zespole Szkół Ekonomii i Usług – „W setną rocznicę powrotu Polski 

na mapę Europy” – projekt edukacyjny; 

 Technikum nr 3 w Łodzi – Turniej dla Niepodległej w Technikum nr 3 

w Łodzi; 

 Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi – 100-lecie niepodległości 

w Gastronomiku; 
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 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi – „Rocznica 

odzyskania niepodległości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 

w Łodzi”; 

 Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi – Uroczystości 

upamiętniające 100. rocznicę odzyskania niepodległości, 100. Rocznicę 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 60. rocznicę powstania 

Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego; 

 Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi – „Przedsięwzięcia Zespołu 

Szkół Samochodowych związane z setną rocznicą odzyskania 

niepodległości przez Polskę”; 

 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi – „Obchody stulecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku realizowane przez 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi”; 

 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi – „Obchody 100-

lecia odzyskania niepodległości Polski w ZSP nr 10”; 

 Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi – „Działania związane 

z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 

w Zespole Szkół Przemysłu Mody im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty 

w Łodzi”; 

 Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi  – „Obchody 100-

lecia odzyskania niepodległości w Zespole Szkół Geodezyjno-

Technicznych w Łodzi”; 

 Zespole Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi – „Obchody 100-

lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Zespole Szkół 

Budowlano-Technicznych w Łodzi”; 

 Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi – 

„Dla Niepodległej”; 

 Zespole Szkół Poligraficzny w Łodzi – „Obchody Dnia Niepodległości 

w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi - Ojczyzna to ziemia i groby. 

Naród, tracąc pamięć, traci życie”; 

 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi – „100 rocznica 

odzyskania niepodległości przez Polskę w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi”; 

 Zespole Szkół Rzemiosła w Łodzi – „Obchody setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości w Zespole Szkół Rzemiosła 

w Łodzi”; 
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 Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi – 

„Działania Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych 

w Łodzi z okazji 100- letniej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę”; 

 Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi – „TYDZIEŃ 

DLA NIEPODLEGŁEJ w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych 

nr 2 w Łodzi”; 

 Łódzkiej Szkole Mody Kosmetologii Fryzjerstwa Anagra – „100-lecie 

odzyskania niepodległości w Łódzkich szkołach zawodowych”. 

Opisane wydarzenia są świadectwem wielkiego zaangażowania szkół 

w przybliżenie tradycji i historii naszego narodu oraz rozbudzania postaw 

patriotycznych młodzieży. 

 

Opracowanie: Janusz Moos, Grażyna Adamiec, Donatą Andrzejczak 
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Pracownia Edukacji Zawodowej  
 

Wiedzieć szybciej, więcej, lepiej. 
Przygotowanie do wdrożenia zmian w kształceniu zawodowym 
 

Konsultanci Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

uczestniczyli w kursie zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla 

pracowników placówek doskonalenia nauczycieli na temat Planowanie 

procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zmodyfikowanych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach. 

 

 

 

Podczas kursu przeanalizowano projekty aktów prawnych dotyczących 

kształcenia branżowego, w tym nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

branżowego, podstaw programowych oraz funkcjonowania placówek 

doskonalenia nauczycieli i centrów kształcenia zawodowego. Podkreślono 

znaczenie zintegrowanego systemu kwalifikacji dla podniesienia jakości 

kształcenia branżowego i dostosowania go do standardów europejskich. 

Doskonalono umiejętność planowania i organizowania procesu 

dydaktycznego w kształceniu zawodowym w świetle zmienionego prawa 

oświatowego oraz wspierania dyrektorów i nauczycieli kształcenia 

zawodowego w stosowaniu aktów prawnych dotyczących szkolnictwa 

branżowego oraz organizacji praktycznej nauki zawodu.  

W trakcie kursu konsultanci i doradcy placówek doskonalenia nauczycieli 

z całej Polski wymienili się doświadczeniem związanym z organizowaniem 
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wsparcia szkół oraz organizowaniem form doskonalenia nauczycieli. 

Zaproponowano utworzenie ogólnopolskiej sieci wsparcia dla konsultantów 

i doradców metodycznych prowadzonej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

Uczestniczkami szkolenia były: Donata Andrzejczak, Grażyna Adamiec 

i Maria Stompel. 

 

Opracowanie: Donata Andrzejczak, nauczyciel konsultant w OKZiU 

ŁCDNiKP 
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Pracownia Edukacji Zawodowej  
 

 „O projektach ŁCDNiKP dotyczących rozwoju edukacji 
zawodowej prowadzonych w latach 2009 – 2018” - publikacja 

 

W latach 2009 – 2018 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego zrealizowało 37 projektów współfinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki oraz jeden projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu 

Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Najważniejsze zostały teraz 

zaprezentowane w publikacji zatytułowanej „O projektach Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dotyczących 

rozwoju edukacji zawodowej prowadzonych w latach 2009 – 2018”. Wszyscy 

autorzy syntetycznych charakterystyk poszczególnych projektów – Barbara 

Kapruziak, Paweł Krawczak, Violetta Mirowska, Grażyna Mrówczyńska, 

Julia Mrówczyńska-Pałgan i Maria Okońska - byli bezpośrednio 

zaangażowani w ich realizację. 

Projekt „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” miał na celu 

zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe 

życie. W jego ramach opracowano 29 modelowych programów kształcenia 

dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

Projekt „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – dziś staż, 

jutro praca” to przykład działań zorientowanych na tworzenie warunków do 

współpracy szkół zawodowych z otoczeniem gospodarczym – instytucjami 

rynku pracy i pracodawcami. Zapewnił on uczniom dodatkowe zajęcia 

specjalistyczne i uzyskanie kwalifikacji w zakresie programowania maszyn 

sterowanych numerycznie. 

Projekt „Egzamin zawodowy bez stresu” nakierowany był na wyrównanie 

szans edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków do dobrego 

przygotowania się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

dla uczniów mających trudności w nauce i pochodzących z rodzin 

dysfunkcyjnych. 

Projekt - w trakcie realizacji - „Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna 

Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego drogą do podniesienia 

jakości edukacji zawodowej” ma na celu unowocześnienie bazy techniczno-

dydaktycznej jedynej w regionie łódzkim placówki edukacyjnej, 

umożliwiającej osiągnięcie większości kwalifikacji mechatronicznych na 

poziomie zaawansowanym zarówno uczniom, jak i osobom dorosłym. 
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Projekt „Klucz do zatrudnienia – analiza uwarunkowań i doradztwo 

zawodowe – pilotaż” ukierunkowany był na dostosowanie kształcenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez wypracowanie i wdrożenie 

metodologii programu doradztwa edukacyjno-zawodowego i coachingu, 

utworzenie i doposażenie Szkolnych Punktów Informacji Kariery oraz 

zorganizowanie dla uczniów staży zawodowych w przedsiębiorstwach. 

Projekt „Mechanik taboru tramwajowego” stanowił odpowiedź na 

zdiagnozowane potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 

w Łodzi na pracowników z grupy średniej kadry technicznej, w sytuacji gdy 

żadna szkoła zawodowa w regionie nie przygotowuje uczniów do 

wykonywania zadań zawodowych związanych z naprawą tramwajów 

i budową infrastruktury taboru tramwajowego. 

Projekt „Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja” to odpowiedź na 

zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje absolwentów szkół 

technicznych w zakresie nowoczesnych systemów zarządzania produkcją. 

Jego uczestnicy wzięli udział w innowacyjnych działaniach 

przygotowujących przyszłą kadrę średniego szczebla technicznego 

w obszarze utrzymania ruchu na liniach produkcyjnych. 

Projekt „Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności”  ma na celu 

umożliwienie uczniom uzyskania nowych, atrakcyjnych i pożądanych na 

rynku pracy umiejętności zawodowych w obszarze nowoczesnych metod 

wytwarzania (obrabiarki CNC, modelowanie i drukowanie 3D, projektowanie 

i programowanie układów mechatronicznych) oraz zarządzania produkcją, 

poprzez wykonywanie zadań zawodowych transponowanych z procesu pracy 

w przedsiębiorstwie. 

Projekt – w trakcie realizacji - „Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna 

Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do 

podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych 

numerycznie” ma charakter inwestycyjny i zakłada: remont pracowni CNC 

i metrologii oraz pracowni komputerowej, zakup trzech w pełni 

wyposażonych stacji dydaktycznych do nauki obsługi frezarki CNC, tokarki 

CNC i maszyny metrologicznej oraz zakup sprzętu i oprogramowania 

komputerowego do nauki programowania obrabiarek CNC. 

Uczestnikami projektów unijnych, realizowanych przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w latach 2009 – 2018 

było łącznie – co podkreśla we wstępie do publikacji Maria Okońska – 

aż 12 tysięcy uczniów i nauczycieli. 

Opracowanie: Tomasz Misiak 
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Pracownia Edukacji Zawodowej  
 

Projekty unijne o szczególnym znaczeniu dla procesów 
zarządzania zasobami ludzkimi 

 

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzono jedenaście projektów unijnych 

o szczególnym znaczeniu dla procesów zarządzania zasobami ludzkimi.  

Są wśród nich cztery projekty dotyczące szkolnictwa zawodowego 

(„Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – dziś staż, jutro 

praca”, „Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności”, „Integracja 

przemysłu i edukacji – kontynuacja” oraz „Mechanik taboru tramwajowego”), 

które wymagały przygotowania personelu pedagogicznego do sterowania 

procesem osiągania nowych kompetencji zawodowych w trybie 

pozaformalnym w obszarze mechatroniki – automatyki i robotyki 

i prowadzenia zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na osiągnięcie 

kompetencji zawodowych ważnych dla rynku pracy i zgodnych z założeniami 

czwartej rewolucji przemysłowej.  

W ramach tych projektów utworzono także nowe stacje technodydaktyczne 

dla Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej.  

Dwa projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój - „Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu 

oświaty w woj. łódzkim” oraz „Doskonalenie trenerów wspomagania 

oświaty” - skierowane są do dyrektorów szkół, do pracowników placówek 

doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, do doradców metodycznych oraz 

indywidualnych specjalistów i trenerów z województwa łódzkiego. 
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Pracownia Edukacji Zawodowej  
 

Systemowe modelowe podejście do nowych zawodów 
 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wpiera technika 

i szkoły branżowe w przedsięwzięciach dotyczących opracowania i wdrożenia 

eksperymentów pedagogicznych związanych z kształceniem w zawodach 

i specjalnościach zapotrzebowanych przez rynek pracy. Ponadto konsultanci 

Centrum koordynują prace związane z przygotowaniem opisu i wdrożeniem 

do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowych zawodów, na które 

jest zapotrzebowanie w zakładach produkcyjnych np. technik komputerowego 

sterowania procesami produkcji żywności. W związku z tym we współpracy 

z Konfederacją Lewiatan i Zespołem Szkół Spożywczych przygotowano opis 

nowego zawodu szkolnego spójny ze Zintegrowanym Systemem 

Kwalifikacji. Przygotowanie opisu zostało poprzedzone analizą oczekiwań 

pracodawców na kompetencje jakie powinien mieć absolwent kształcony 

w nowym zawodzie. Ponadto przeprowadzono analizę obowiązujących 

podstaw programowych kształcenia w zawodzie i analizę możliwości 

kształcenia w szkołach. Na podstawie wniosków z analiz przygotowano 

zestaw zadań zawodowych i oczekiwanych efektów kształcenia, opisano 

profil absolwenta szkoły oraz uzasadnienie potrzeby kształcenia poparte 

wynikami badań.  

Należy zaznaczyć, że konsultanci kształcenia zawodowego koordynowali 

każdy etap prac, opracowywali niezbędne dokumenty i prowadzili konsultacje 

i szkolenia dla zespołu zajmującego się tak ważnym dla edukacji zawodowej 

przedsięwzięciem.  

W pracach zespołów autorskich ze strony Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego uczestniczą: Barbara 

Kapruziak i Donata Andrzejczak, konsultanci i jednocześnie współtwórcy 

projektu. 

 

Opracowanie: Donata Andrzejczak 
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Pracownia Edukacji Zawodowej  
 

 „Programowanie i obsługa kas fiskalnychˮ 
 

Zorganizowano dwa kolejne spotkania w ramach pozalekcyjnych zajęć 

edukacyjnych dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych pt.: „Programowanie 

i obsługa kas fiskalnychˮ, podczas których uczniowie ukształtowali 

umiejętność programowania kas fiskalnych, rejestrowania sprzedaży przy 

pomocy kasy oraz sporządzania raportów kasowych. Ponadto uczniowie 

zostali zapoznani z regulacjami prawnymi dotyczącymi konieczności 

ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. Podczas zajęć 

uczniowie rozwijają umiejętność pracy z tekstem  oraz współpracy w grupie. 

Należy podkreślić, że zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów 

i dają im możliwość ukształtowania kompetencji przydatnych na rynku pracy 

podczas podejmowania prac wakacyjnych, dających możliwość wdrażania 

w system pracy zawodowej.  

 

Organizator: Donata Andrzejczak, konsultant we współpracy z Marią 

Wajgner, doradcą metodycznym 
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Pracownia Edukacji Zawodowej  
 

Obradowało Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli CKP 

Patrzymy w przyszłość! 

 

Pod hasłem „Nowe wymiary działalności centrów kształcenia 

praktycznego” obradowało Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli 

Centrów Kształcenia Praktycznego. Ogólnopolska konferencja odbyła się 

14 grudnia 2018 r. w Łodzi. Przedstawicieli stowarzyszenia z całego kraju 

zaprosiło na nią do swojej siedziby Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Zgromadzonych - wśród których byli goście konferencji: Bogdan 

Kruszakin, przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji i Barbara Suchara, 

przedstawicielka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi - powitał Janusz 

Moos, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego, a zarazem prezes zarządu Stowarzyszenie Dyrektorów 

i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego. Przedstawił on również 

wprowadzający referat – „Rola centrów kształcenia praktycznego we 

wdrażaniu zmian do praktyki edukacyjnej.” 

Dyrektor Janusz Moos podkreślił na wstępie, że konferencja została 

zorganizowana, aby zaktywizować członków stowarzyszenia w obliczu 

zmian, jakimi w przyszłym roku szkolnym mają zostać objęte również centra 

kształcenia praktycznego i poinformował zgromadzonych o złożonej 

z inicjatywy stowarzyszenia interpelacji poselskiej, dotyczącej 

przekształcenia centrów kształcenia praktycznego w centra kształcenia 

zawodowego. Albowiem po zmianie nazwy – argumentował – pojęcie 

„kształcenie praktyczne”, ugruntowane w stworzonej przez Władysława 

Przanowskiego pedagogicznej koncepcji manualizmu, całkowicie zniknęłoby 

z nazewnictwa w polskim systemie edukacji. 

W swoim referacie dyr. Janusz Moos określił centrum kształcenia 

praktycznego jako ośrodek koordynujący procesy edukacyjne tak, aby 

przygotować uczniów do wytwarzania wiedzy, pracy w grupach 

i wykonywania projektów, a także wyposażyć ich w ponadzawodowe 

umiejętności kluczowe. Służy temu system zadaniowy kształcenia, w którym 

jednostka modułowa – zadanie zawodowe jest najważniejszą jednostką 

edukacyjną, a tok kształcenia ma przebieg indukcyjny, od praktyki do teorii. 

Podkreślił też, że centrum kształcenia praktycznego to z założenia placówka 

innowacyjna i przedsiębiorcza, wyposażona w stacje techniczno-dydaktyczne 

odpowiadające standardom aktualnej i wdrażanej technologii przemysłowej, 

promująca Zintegrowany System Edukacji i kwalifikacje rynkowe, edukująca 

dla zatrudnienia, dla życia i dla zdatności. 
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Za najważniejsze osiągnięcia Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli 

Centrów Kształcenia Praktycznego dyr. Janusz Moos uznał uczestnictwo jego 

przedstawicieli w posiedzeniach sejmowej Komisji Edukacji, Nauki 

i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, 

współorganizację pięciu konferencji krajowych „Przemiany w edukacji 

w kontekście relacji: szkoła – rynek pracy”, współorganizację Ogólnopolskiej 

Konferencji Dyrektorów Szkół i Centrów Kształcenia Praktycznego 

„Integralność edukacji ogólnej i zawodowej – nowe wyzwania XXI wieku” 

oraz współudział w przygotowaniu kolejnych pięciu edycji publikacji „Centra 

kształcenia praktycznego w polskim systemie edukacji”. Ważnym zadaniem 

na najbliższą przyszłość powinno być przygotowanie, opublikowanie 

i upowszechnianie w skali kraju katalogu kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, które – na co zwrócono uwagę w dyskusji – powinny być 

intensywniej niż dotychczas promowane, aby zachęcić dorosłych do 

kształcenia ustawicznego. 

Tematem wystąpienia Małgorzaty Siennej – kierownika Ośrodka 

Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP było „Doradztwo zawodowe w praktyce 

centrów kształcenia praktycznego”. Doradca zawodowy został tu określony 

jako wykorzystujący techniki coachingowe promotor rozwoju, który ułatwia 

uczącemu się rozpoznanie własnego potencjału, możliwości kształcenia oraz 

indywidualnych celów edukacyjno-zawodowych. Kontekstem dla tych 

działań jest rynek pracy, ewoluujący w takim kierunku, że przedsiębiorcy 

coraz chętniej nawiązują kontakt z edukacją, mając na uwadze poszukiwanie 

pracowników, jacy będą potrzebni za 10 – 20 lat. Stąd nakierowanie 

doradztwa zawodowego także na preorientację zawodową – w przedszkolach 

i na orientację zawodową – we wszystkich klasach szkół podstawowych. 

Zadaniem doradców zawodowych funkcjonujących w centrach kształcenia 

praktycznego jest pokazywanie uczącym się możliwości kształcenia 

i uzupełniania kwalifikacji oraz wykazywanie, że uzyskanie kwalifikacji dla 

osoby dorosłej jest bardzo proste, o ile tylko wykaże się ona pozytywną 

i aktywną postawą. 

„Centrum kształcenia praktycznego bez doradztwa zawodowego jest 

ubogie – podkreślił dyr. Janusz Moos w komentarzu do wystąpienia. – 

Współczesne centrum kształcenia praktycznego musi prowadzić procesy 

uzewnętrzniające jego działania, doradztwo zawodowe jest tutaj 

przyszłościową funkcją”. 

Anna Koludo – wicedyrektor ŁCDNiKP i kierownik Ośrodka 

Nowoczesnych Technologii Informacyjnych w swojej prezentacji „Łódzkie 

szkoły w chmurze – Office 365” podjęła temat wykorzystania usług 

chmurowych Office 365 w kształceniu, w tym w kształceniu zawodowym. 

Zaprezentowała prowadzony od początku roku szkolnego 2017/2018 proces 
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wdrażania Office 365 we wszystkich 353 placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Miasta Łódź – dla 8 tysięcy nauczycieli i 60 tysięcy 

uczniów. Zwróciła uwagę na fakt, że ośrodki, którym powiaty lub gminy nie 

sfinansowały dostępu do płatnych usług chmurowych, mogą korzystać – 

w węższym zakresie – z bezpłatnej wersji edukacyjnej Office 365 i zaprosiła 

uczestników konferencji na warsztaty, organizowane cyklicznie przez 

ŁCDNiKP w ramach Weekendów z Technologią Informacyjną, a poświęcone 

m. in. „edukacji w chmurze”. 

Koncepcję technologiczną „inteligentnego budynku” przedstawił Mariusz 

Łodowski, właściciel współpracującej z ŁCDNiKP firmy ISA-Serwis. Jego 

wystąpienie zostało zaplanowane jako ilustracja sformułowanej przez 

dyrektora Janusza Moosa tezy, że centra kształcenia praktycznego w swojej 

działalności promują najnowsze technologie i prowadzą procesy edukacyjne 

nakierowane ku przyszłości. 

W dyskusji podsumowującej pierwszą część konferencji reprezentująca 

Wydział Edukacji UMŁ Barbara Suchara zarekomendowała uczestnikom 

z całego kraju kontakt z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego w zakresie informacji i publikacji. Stwierdziła 

także, że „miasto promuje kształcenia zawodowe korzystając z dobrodziejstw 

oferowanych przez ŁCDNiKP”. 

Po krótkiej przerwie, w drugiej części obrad Artur Grochowski – właściciel 

firmy Mechatronik Artur Grochowski – mówił o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji i kwalifikacjach rynkowych, nawiązując do podjętego wspólnie 

z ŁCDNiKP przedsięwzięcia, jakim było opisanie kwalifikacji: 

„programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” i „użytkowanie 

obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”. Zwrócił uwagę na fakt, że 

walidacja i certyfikacja kwalifikacji rynkowych to „sposób potwierdzenia 

zbioru umiejętności oczekiwanych przez przemysł”, a nie konkurencja dla 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, prowadzonych przez centra 

kształcenia praktycznego. Podkreślił ponadto, że instytucja certyfikująca, 

która powinna być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, 

odpowiada wprawdzie przed Ministerstwem Edukacji Narodowej za jakość 

walidacji, nie musi jednak jej sama przeprowadzać, lecz może zlecić ją 

innemu podmiotowi, przygotowanemu do tego kadrowo i technologicznie. 

Otwiera się tutaj szerokie pole do współpracy z centrami kształcenia 

praktycznego. 

Profil działalności powstałego przed 20 laty ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego 

scharakteryzowała w swoim wystąpieniu wiceprezes zarządu Donata 

Andrzejczak, zwracając uwagę na fakt, że szczególnie ważna dla 

stowarzyszenia, jako organizacji społecznej, jest możliwość zabierania głosu 
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w ważnych sprawach dotyczących edukacji, takich na przykład, jak 

planowana od 1 września 2019 r. zmiana uregulowań prawnych dotyczących 

centrów kształcenia praktycznego. 

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia 

Praktycznego – podkreśliła Donata Andrzejczak - znacząco wspomaga proces 

reformowania systemu edukacji zawodowej, m. in. sporządzając stosowne 

raporty i ekspertyzy. Główne cele stowarzyszenia to: promocja centrów 

kształcenia praktycznego jako innowacyjnych placówek edukacyjnych, 

doskonalenie organizacji pracy i wspomaganie prac nad organizacją 

systemów doskonalenia nauczycieli w centrach kształcenia praktycznego, 

wspomaganie procesów wytwarzania i upowszechniania materiałów 

metodycznych - pakietów edukacyjnych dla potrzeb optymalizacji procesu 

kształcenia, a także wspomaganie prac nad modularyzacją kształcenia 

i doskonaleniem wyposażenia centrów kształcenia praktycznego. 

Dziękując uczestnikom i podsumowując obrady dyr. Janusz Moos 

zauważył, że najważniejsze korzyści z udziału w pracach Stowarzyszenia 

Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego można ująć 

w trzech wymiarach, jakimi są: oddziaływanie społeczne, wymiana 

doświadczeń i wspólne przedsięwzięcia proinnowacyjne. Natomiast 

reprezentujący Ośrodek Rozwoju Edukacji gość konferencji - Bogdan 

Kruszakin stwierdził lapidarnie: „Patrzymy w przyszłość!” 

 

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali zestaw materiałów, 

przygotowanych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego, obejmujący cztery numery periodyku „Dobre 

Praktyki. Innowacje w edukacji”, opracowanie „Centra Kształcenia 

Praktycznego w polskim systemie edukacji zawodowej” (zeszyt 5) oraz 

dwutomową publikację „Integralność edukacji ogólnej i zawodowej” pod 

redakcją Janusza Moosa (t. I – „Różne wymiary integracji”) i Zofii Teresy 

Dąbrowskiej (t. II – „Metody i techniki dydaktyczne”). 

 

Opracowanie: Tomasz Misiak 
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Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej 

 

„Stacje techniczno-dydaktyczne w Regionalnym Ośrodku Edukacji 
Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego” - publikacja 

 

Edukacja mechatroniczna w ŁCDNiKP - ośrodek najnowszych 
technologii 

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

jest pierwszą placówką w kraju, która wypracowała model edukacji 

mechatronicznej. Funkcjonujący w strukturze ŁCDNiKP unikatowy 

Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej dysponuje nowoczesnym 

i wciąż unowocześnianym instrumentarium techniczno-dydaktycznym. 

Zostało ono skatalogowane i zaprezentowane w wydanej właśnie pracy 

zbiorowej pod redakcją Janusza Moosa - „Stacje techniczno-dydaktyczne 

w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”. 

„ŁCDNiKP systematycznie modernizuje stacje techniczno-dydaktyczne 

pod kątem najnowszych rozwiązań technologicznych (m.in. technologie 

Industry 4.0). Utworzone instrumentarium techniczno-dydaktyczne służy 

przede wszystkim procesom edukacji związanym bezpośrednio i pośrednio 

z mechatroniką” – pisze we wstępie dyr. Janusz Moos. – „Aktualnie 

ŁCDNiKP dysponuje instrumentarium techniczno-dydaktycznym do 

osiągania kwalifikacji uznawanych przez rynek pracy za najważniejsze dzisiaj 

i w przyszłości. Dla potrzeb rozwoju takich obszarów mechatroniki, jak 

robotyka, automatyka, programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych 

numerycznie CNC i in., zaplanowano i zrealizowano wiele projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz utworzono 

w ostatnich latach nowe pracownie i stanowiska techniczno-dydaktyczne.” 

Autorzy opracowania – Barbara Kapruziak i Włodzimierz Jankowski – 

charakteryzując ogólnie Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej 

podkreślają, że jest on placówką, która kreuje nowoczesny model edukacji 

mechatronicznej poprzez zastosowanie innowacyjnych koncepcji 

dydaktycznych: systemu kształcenia modułowego - zadaniowego 

i technologii e-learningowej. W ROEM mogą się kształcić - uczniowie szkół 

(przede wszystkim zawodowych) z regionu łódzkiego, osoby dorosłe 

pragnące osiągnąć nowe kwalifikacje lub podwyższyć dotychczasowe, 
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studenci, nauczyciele szkół zawodowych, pracownicy przedsiębiorstw. 

Funkcjonowanie ROEM jest ukierunkowane na prowadzenie procesów 

osiągania kompetencji zawodowych zarówno w trybie formalnym, jak 

i pozaformalnym. Wdrożone rozwiązania służą ponadto prowadzonej 

w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

edukacji przedzawodowej oraz procesom ukierunkowanym na modelowanie 

łódzkiego systemu doradztwa zawodowego. 

W Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej zorganizowano sześć 

pracowni mechatroniki, w obrębie których funkcjonuje 18 laboratoriów, 

wyposażonych w stacje techniczno-dydaktyczne odwzorowujące najnowsze 

technologie, również dopiero wprowadzane do przemysłu. Są to laboratoria: 

Podstaw mechatroniki, urządzeń mechatronicznych  1, Urządzeń 

mechatronicznych  2, Robotyki  1 (przemysłowe), Robotyki  2 (mobilne), 

Programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, CNC  1, CNC  2, 

Diagnostyki samochodowej, Układów sterowania silników spalinowych, 

Diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych z napędem 

hybrydowym (w trakcie realizacji), Przetwórstwa tworzyw sztucznych, 

Drukarek 3D, Inteligentnego domu, urządzeń do wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych (w trakcie realizacji), Tekstroniki (w trakcie realizacji), 

Aquatroniki (w trakcie realizacji), Kształcenia na odległość. 

Publikacja „Stacje techniczno-dydaktyczne w Regionalnym Ośrodku 

Edukacji Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego” przedstawia charakterystykę pracowni 

wchodzących w skład ROEM, z uwzględnieniem nie tylko wyposażenia 

technicznego poszczególnych laboratoriów specjalistycznych, ale też ze 

wskazaniem zadań zawodowych wykonywanych przez uczących się oraz 

umiejętności, jakie mogą ukształtować w ramach procesu dydaktycznego, 

prowadzonego w danym laboratorium. Dzięki takiemu ujęciu nie tylko 

dokumentuje „stan posiadania” i poziom technologiczny Regionalnego 

Ośrodka Edukacji Mechatronicznej, ale stanowi również instruktywny 

przewodnik dla wszystkich zainteresowanych wyborem mechatronicznej 

ścieżki edukacyjnej oraz cenny materiał instruktażowy dla systemu doradztwa 

zawodowego.  

 

Opracowanie: Tomasz Misiak 
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Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej 

 

Mechatronik czy znam ten zawód - ćwiczenia praktyczne 
w ROEM 

 

1. Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej ŁCDNiKP jest 

organizatorem warsztatów dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej 

na temat: „Mechatronik czy znam ten zawód - ćwiczenia praktyczne 

w ROEM”.  

Podczas ćwiczeń praktycznych w ROEM prowadzonych przez Mariusza 

Mosińskiego uczniowie poznają środowisko pracy mechatronika. Ponadto 

dowiadują się czym jest mechatronika, i uzyskują również informację jak 

zaplanować ścieżkę edukacyjną w tym zawodzie.  

Organizator: Dorota Świt, specjalista doradca zawodowy 

 

2. W Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej przeprowadzane 

są edukacyjne zajęcia pozaszkolne dla uczniów i nauczycieli szkół 

podstawowych, rozwijające zainteresowania edukacją mechatroniczną.  

Uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania mechatroniki 

w branży medycznej, spożywczej, gastronomicznej, samochodowej oraz 

w gospodarstwie domowym.  

Dla nich również, w Laboratorium Urządzeń Mechatronicznych, Robotyki 

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, wchodzących w skład Regionalnego 

Ośrodka Edukacji Mechatronicznej zorganizowane są krótkie warsztaty 

z wykorzystaniem stacji techniczno-dydaktycznych. 

Koordynatorzy: Jadwiga Morawiec, nauczyciel konsultant we współpracy 

z Danutą Urbaniak, nauczycielem konsultantem  

 

Międzynarodowe Centrum Potwierdzania Kompetencji w obszarze 
programowania obrabiarek sterowanych numerycznie 

 

Utworzono w ŁCDNiKP Międzynarodowe Centrum Potwierdzania 

Kompetencji w obszarze programowania obrabiarek sterowanych 
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numerycznie, którego partnerem strategicznym jest Izba Rzemieślniczo-

Handlowa w Dreźnie (Industrie - und Handelskammer Dresden, IHK).  

Zadaniem Międzynarodowego Centrum Potwierdzania Kompetencji jest 

przygotowanie uczących się do potwierdzania kwalifikacji w obszarze 

programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz 

przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych. 

 

Koordynator: Paweł Krawczak, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 



142 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

 

Pracownia Edukacji Przedzawodowej 

 

Kształcenie przez działanie - zajęcia z techniki 

 

Cyklicznie - w środy i piątki, w Pracowni Edukacji Przedzawodowej 

odbywają się zajęcia z uczniami.  

W bieżącym roku szkolnym wraz z wejściem w życie ustawy o doradztwie 

zawodowym, jest bardzo duże zainteresowanie zajęciami, ze strony doradców 

zawodowych pracujących w szkołach oraz nauczycieli techniki, 

uzupełniających w ten sposób realizację podstawy programowej z techniki.  

 

Papieroplastyki z elementami origami w pracy nauczyciela, jako 
formy wspomagania rozwoju dziecka 

 

Dla nauczycieli zajęć technicznych organizowane są warsztaty metodyczne 

nt. Papieroplastyki z elementami origami w pracy nauczyciela, jako formy 

wspomagania rozwoju dziecka. Podczas zajęć nauczyciele:  

1. poszerzają wiedzę nt. planowania i organizacji efektywnych zajęć 

z wykorzystaniem papieroplastyki, 

2. tworzą kompozycje tematyczne,  

3. dzielą się pomysłami w zakresie wykorzystania technik 

papieroplastycznych w pracy z uczniami, 

4. uczestniczą w obserwacji zajęć pozalekcyjnych, podczas których dzieci 

pracowały techniką origami. 

Organizator: Bożena Piekarska, doradca metodyczny 

 

Ręczna obróbka drewna 

 

Ręczna obróbka drewna to zajęcia adresowane do uczniów szkoły 

podstawowej, jako uzupełnienie realizacji podstawy programowej z techniki. 

Pozwalają uczniom poznać środowisko pracy zawodów związanych 

z różnymi materiałami, w tym przypadku z drewnem.  

Uczniowie wykorzystując narzędzia pracy stolarza samodzielnie 

projektowali i wykonywali przedmioty użytkowe z drewna. W zajęciach 
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uczestniczyło 27 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 205, klasa V.  

Organizatorzy zajęć: Barbara Preczyńska, Bożena Piekarska, doradcy 

metodyczni 

 

Uczniowie poznali narzędzia stolarza; sami wykonali przedmiot użytkowy 

– ostrzałkę do ołówków oraz sporządzili wymaganą dokumentację 

techniczną. Wykorzystali wiedzę z rysunku technicznego w praktyce. 

Pracowali bezpiecznie, ergonomicznie organizowali stanowisko pracy. 

W zajęciach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 30, klasa VIb. 

Organizator zajęć: Barbara Preczyńska, doradca metodyczny 

 

Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych 
z materiałów ceramicznych 

 

Dla uczniów szkół podstawowych organizowane są edukacyjne zajęcia 

pozaszkolne dotyczące Wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych 

i użytkowych z materiałów ceramicznych.  

Celem zajęć jest poznanie właściwości materiału, jakim jest glina, 

opanowanie podstawowych operacji technologicznych, doskonalenie 

sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za wykonanie zadania.  

Przykładowo, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 55 oraz uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej nr 3 wytwarzali przedmioty dekoracyjne z materiałów 

ceramicznych.  

Organizator: Bożena Piekarska, doradca metodyczny we współpracy 

z Barbarą Preczyńską, doradcą metodycznym 

 

Kreatywne Boże Narodzenie 

 

Dla nauczycieli organizowane są warsztaty pt.: Kreatywne Boże 

Narodzenie, których celem jest kultywowanie tradycji twórców ludowych 

związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Uczestnicy dzielą się swoimi 

doświadczeniami, przedstawiają swoje propozycje prac. Tworzą małe formy 

przestrzenne oraz odwzorowują wzory twórców ludowych.  
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Przedświąteczne zajęcia cieszą się zawsze dużym powodzeniem. 

Przygotowują nauczycieli do kształtowania umiejętności manualnych 

uczniów, prezentowania prac i organizacji wystaw prac uczniowskich.  

Organizator: Barbara Preczyńska, doradca metodyczny 

 

Kartka okolicznościowa na różne sposoby 

 

Dla nauczycieli techniki, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic 

zorganizowano warsztaty pt. „Kartka okolicznościowa na różne sposobyˮ. 

Podczas zajęć zostały zaprezentowane trzy techniki tworzenia kartek 

okolicznościowych do wykorzystania w pracy z dziećmi: technika Irisfolding, 

technika pergaminowa (koronka z papieru) i kartka z wykorzystaniem 

szablonów prac uczniów.  

Nauczyciele dzielili się własnymi doświadczeniami i uczyli się od siebie 

wzajemnie. Tworzyli wzory, a następnie poznanymi technikami wykonywali 

kartki.  

Organizatorzy zwracali uwagę na organizację warsztatu pracy, bezpieczne 

posługiwanie się narzędziami i przyborami, wykorzystanie i oszczędność 

materiałów. Czynności manualne zaprezentowane podczas warsztatów i różne 

techniki twórcze będzie można wykorzystać na każdym etapie kształcenia. 

Organizator: Barbara Preczyńska, doradca metodyczny 
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OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO 
 

Akademia Młodego Przedsiębiorcy 

 

W listopadzie 2018 roku odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym 

spotkanie Akademii Młodego Przedsiębiorcy pt. Jak otworzyć własną firmę? 

– z wizytą w Urzędzie Miasta Łodzi. Zajęcia zorganizowano w Biurze 

Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie 

Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi we współpracy z Maciejem 

Maciejewskim, kierownikiem oraz Grażyną Moszczyńską, głównym 

specjalistą w Oddziale Ewidencji Działalności Gospodarczej. Uczestnicy 

spotkania – uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych mieli możliwość 

zapoznania się z aktualnymi przepisami i procedurami rejestracji własnej 

działalności gospodarczej oraz zasadami i efektami konkursu Młodzi w Łodzi 

– Mam Pomysł na Start-up.  

 

Organizatorzy: Agnieszka Mikina, Maria Wajgner, doradcy metodyczni 

ds. przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej 

 

Pozaszkolne zajęcia dla uczniów - liderów Szkolnych Ośrodków 
Kariery 

 

Rozpoczęto pozaszkolne zajęcia dla uczniów - liderów Szkolnych 

Ośrodków Kariery w ramach XVI edycji Akademii Liderów Kariery.  

Podczas warsztatów uczestnicy poznają informacje dotyczące regionalnego 

rynku pracy, uczą się organizacji i współpracy w grupie oraz sztuki 

prezentacji, doskonalą techniki twórczego myślenia i działania. Efektem 

pracy uczestników zajęć są projekty edukacyjne związane tematycznie 

z rynkiem pracy prezentowane podczas konferencji promującej działania 

Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP. W zajęciach Akademii Liderów 

Kariery uczestniczą uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Organizatorzy: Agnieszka Mikina, Maria Wajgner, doradcy metodyczni 

ds. przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej 
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Pracownia Edukacji Humanistycznej 

 

XII Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno- Oratorski „Na ścieżkach 
życia – Tischnerowskie drogowskazy” 

 

Po raz dwunasty odbył się w Łodzi Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno- 

Oratorski „Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy” 

organizowany przez XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa 

Tischnera przy współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego, Polskim Towarzystwem Filozoficznym, 

Uniwersytetem Łódzkim oraz Stowarzyszeniem „Drogami Tischnera”. Celem 

Konkursu jest popularyzacja twórczości ks. prof. Józefa Tischnera, 

głoszonych przez niego wartości etycznych i estetycznych. Młodzi uczestnicy 

Konkursu mają też możliwość doskonalenia swych umiejętności 

interpretacyjnych, oratorskich i retorycznych, co jest szczególnie ważne 

w świetle nowej podstawy programowej. 

W tym roku do finału Konkursu zakwalifikowano dwadzieścia wystąpień 

uczniów z Ligoty, Wadowic, Rabki - Zdroju oraz Łodzi (XXIII LO 

im. ks. prof. J. Tischnera, XXVI LO im. K. K. Baczyńskiego, XXV LO 

im. S. Żeromskiego, II LO im. G. Narutowicza, XXXI LO im. L. Zamenhofa) 

i Zgierza (ZS nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka). Przed jury – w którego 

składzie znaleźli się: prof. Witold Glinkowski z Uniwersytetu Łódzkiego, 

prof. Maciej Woźniczka z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

w Częstochowie, kustosz Małgorzata Wiktorko z Muzeum Sztuki w Łodzi 

oraz dr Joanna Błażejewska – wygłosili swe przemówienia najlepsi z nich. 

Z wielkim zainteresowaniem słuchano ich interpretacji Tischnerowskich 

myśli. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Zuziak - uczennica Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Ligocie, drugie miejsce wywalczył uczeń XXIII LO 

w Łodzi – Piotr Muhammad, trzecie miejsce jury przyznało Marii Smolarz 

z XXVI LO w Łodzi. Ola Zuziak – uczennica wygaszanego gimnazjum 

im. ks. prof. J. Tischnera – zaproponowała słuchaczom niezwykle osobistą, 

emocjonalną interpretację słów Księdza Profesora: „Źródłem naszego pytania 

o więź dziś jest przenikający nas niepokój rozbicia. Jesteśmy dziś świadkami 

– a nawet ofiarami – zrywania więzi. Te pęknięcia idą także pomiędzy nami 

i poprzez nas. Płyniemy po falach historii jak popękana lodowa kra, która 

jeszcze wczoraj była zwarta taflą lodową, a dziś jest tylko topniejącą bryłą. 

Czy jesteśmy jeszcze dziś jednym narodem? Czy jesteśmy jednym 

Kościołem?”  
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Finałowym wystąpieniom przysłuchiwali się goście Konkursu – 

przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkiego Kuratorium Oświaty, 

ŁCDNiKP, dyrektorzy łódzkich szkół,  a wśród nich: Jolanta Chełmińska – 

były wojewoda łódzki, obecnie prezes Łódzkiego Oddziału PCK, Szymon 

Wróbel - reżyser i dziennikarz, prof. Mieczysław Ronkowski – wykładowca 

Politechniki Gdańskiej, Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP oraz była dyrektor 

XXIII LO – Jolanta Swiryd. Zwycięzcom gratulował i nagrody – wraz 

z Barbarą Makowską, obecną dyrektor XXIII LO – wręczał Kazimierz 

Tischner – brat ks. prof. Tischnera, prezes stowarzyszenia „Drogami 

Tischneraˮ, ojciec Rodziny Szkół Tischnerowskich. 

Uczestnicy Konkursu z Rodziny Szkół Tischnerowskich nie tylko 

wygłaszali swe przemówienia, ale wraz ze swymi opiekunami, w ramach 

projektu, mieli też możliwość poznania Filmowej Łodzi. 

 

Koordynator ze strony ŁCDNiKP: Ewa Sztombka, doradca metodyczny 
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Pracownia Edukacji Humanistycznej 

 

Tischnerowskie drogowskazy - publikacja 

 

Nakładem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego ukazała się publikacja podsumowująca XI Ogólnopolski 

Konkurs Filozoficzno-Oratorski „Na ścieżkach życia - Tischnerowskie 

drogowskazy”, organizowany przez XXIII Liceum Ogólnokształcące 

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi, we współpracy z ŁCDNiKP. Finaliści 

edycji 2017/2018 interpretowali myśli ks. Tischnera zawarte w „Etyce 

Solidarności”. „Wybór nie był przypadkowy – pisze we wstępie Ewa 

Kowalska, nauczycielka języka polskiego w XXIII LO. – Dziś, jak nigdy 

dotąd, potrzeba młodym i nam samym mądrości płynącej z kart tej publikacji, 

zrodzonej przecież w trudnych latach osiemdziesiątych.” 

Zadaniem uczestników finału było – jak co roku - przygotowanie 

i wygłoszenie wystąpienia, będącego własną interpretacją wybranej myśli 

Józefa Tischnera. Jurorzy - prof. Witold Glinkowski, prof. Maciej Woźniczka, 

dr Joanna Błażejewska i kustosz Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi 

Małgorzata Wiktorko – oceniali poprawność merytoryczną i językową 

wypowiedzi oraz zastosowanie środków retorycznych. W gronie laureatów 

znaleźli się uczniowie Gimnazjum nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera 

w Krakowie, II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera 

w Rabce Zdroju, III Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa 

Tischnera w CKZiU w Wadowicach, Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi, II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza w Łodzi, XXVI Liceum 

Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi oraz 

XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi. 

Za najlepsze uznano wystąpienie reprezentantki XXIII LO. 

Publikacja ŁCDNiKP, zatytułowana „XI Ogólnopolski Konkurs 

Filozoficzno-Oratorski Na ścieżkach życia – Tischnerowski drogowskazy 

2017/2018”, zawiera teksty wszystkich finałowych wystąpień konkursowych. 

Uzupełnia je „Wspomnienie o Józefie Tischnerze” autorstwa Renaty 

Frontczak oraz „Hymn rodziny Szkół Tischnerowskich”. 

 

Opracowanie: Tomasz Misiak 
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OŚRODEK EDUKACJI REGIONALNEJ I OBYWATELSKIEJ 

 

Certyfikat Regionalnego Punktu Informacyjnego 

 

Podczas spotkania przedstawicieli Regionalnych Punktów Informacyjnych 

Programu Erasmus+ został wręczony przez Zarząd Fundacji Rozwoju 

Edukacji certyfikat Regionalnego Punktu Informacyjnego Łódzkiemu 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

 

Projekt Dziecięca Łódź Bajkowa - nowe wyzwania 

 

Przygotowano i przeprowadzono kolejne zajęcia terenowe dla uczestników 

projektu Dziecięca Łódź Bajkowa. Poznawanie przez działanie. Dzieci 

poznawały historię animacji, postaci i bohaterów bajek produkowanych 

w łódzkiej wytwórni, a także historię Łodzi.  

Jako pierwsza grupa projektowa zobaczyli najnowszą rzeźbę na szlaku - 

postać animacji lalkowej - misia Coralgola. Wiele emocji wzbudził ten nowy 

pomnik. W zajęciach wzięło udział 52 uczniów.  

 

Organizator: Katarzyna Gostyńska, nauczyciel konsultant 
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OŚRODEK NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 
INFORMACYJNYCH 

 

Nowe sekcje w Akademii Młodych Twórców 

 

Zainaugurowano działalność następnej sekcji Akademii Młodych Twórców. 

Jej członkowie zajmować się będą konstruowaniem balonu stratosferycznego 

oraz tworzeniem specjalnego, autorskiego oprogramowania aparatury 

umieszczonej w balonie. Aparatura i jej oprogramowanie pozwoli dokonać 

podczas lotu balonu pomiarów różnych wielkości fizycznych. Ponadto 

zorganizowano i przeprowadzono zajęcia w Akademii Młodych Twórców 

w grupach: „Konstruowanie i programowanie robotów mobilnychˮ, 

„Programowanie w Scratchuˮ, „Programowanie w PHPˮ i „Programowanie 

w C++ˮ. Podczas zajęć kontynuowano prace nad tworzeniem własnych 

programów komputerowych.  

W zajęciach w w/w grupach oraz w nowopowstałej sekcji uczestniczyło 

55 uczennic i uczniów.  

 

Koordynacja: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant 

 

Grupa Konstruktorów i Programistów Dziecięcej Akademii 
Młodych Twórców 

 

Zorganizowano i przeprowadzono kolejne zajęcia w grupie Konstruktorów 

i Programistów Dziecięcej Akademii Młodych Twórców. Dzieci kształtowały 

umiejętności programowania z pomocą gry edukacyjnej Scottie Go.  

Podczas zajęć warsztatowych w Akademii Młodych Twórców członkowie 

grupy „Misja stratosferycznaˮ zajmowali się projektowaniem i realizacją 

sonaru używającego fal dźwiękowych do nawigacji, komunikacji i określania 

pozycji skonstruowanego balonu stratosferycznego.  

Członkowie grupy „Programowanie i konstruowanie robotów mobilnychˮ 

zajmowali się budową, programowaniem i uruchamianiem robotów Lego. 

Opracowali konstrukcję pojazdu czterokołowego i napisali prosty program 

jazdy do przodu. Następnie korzystając z gotowej instrukcji zbudowania 

pojazdu gąsienicowego z dedykowanym dla niego programem zmodyfikowali 

ten program dostosowując go do różnorakich zadań.  
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Uczestnicy zajęć Twórczej Szkoły Komputerowej kontynuowali budowę 

tabel baz danych w SQL (grupa „Programowanie w PHPˮ) oraz poznawali 

sposoby wczytywania tekstu (grupa „Programowanie w C++ˮ).  

W zajęciach w w/w grupach uczestniczyło 40 uczennic i uczniów.  

 

Koordynacja: Sławomir Szaruga, konsultant 

 

Klub Kodowania 

 

Wsparcie szkół w organizacji zajęć z zakresu kodowania i programowania. 

Do najważniejszych działań należą tutaj: prowadzenie projektu „Umiem 

programować” w gimnazjach - łącznie dla 255 uczniów, zorganizowanie zajęć 

doskonalących dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wdrożenie środka 

dydaktycznego „Niezbędnik kodowania” w dziesięciu szkołach 

podstawowych, zorganizowanie dla nauczycieli informatyki i zajęć 

komputerowych kursów i warsztatów z zakresu programowania 

w środowiskach Scratch i Baltie, w grach edukacyjnych Scottie Go 

i Minecraft oraz przeprowadzenie zajęć dotyczących robotów 

programowalnych mBot i Mindstorms. 
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Słowa pomocne - publikacja 

 

„Obcując z poezją wszyscy robimy się doskonalsi” – pisze dyrektor Janusz 

Moos we wstępie do najnowszej publikacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, wyjaśniając w ten sposób decyzję 

wydania… zbioru wierszy. Ich autorem jest Tomasz Misiak - specjalista do 

spraw promocji łódzkiego systemu edukacji w ŁCDNiKP, a zarazem 

publicysta, tłumacz literatury i autor tekstów piosenek, z których najbardziej 

znana - „To nie sztuka wybudować nowy dom” z muzyką Włodzimierza 

Korcza – stała się przebojem Alicji Majewskiej. 

„Słowo do słowa. Notatnik poetycki” to poetycki debiut Tomasza Misiaka, 

który dotychczas wiersze „nie do zaśpiewania” pisywał wyłącznie do 

szuflady. Jak sam przyznaje - przez dobrych 20 lat, miał zatem z czego 

dokonać wyboru, aby zaprezentować czytelnikom te najlepsze, a w każdy 

razie te ulubione. Jest ich w zbiorze czterdzieści sześć: po części lirycznych, 

po części refleksyjnych... I dwa teksty piosenek, zamieszczone ze względu na 

sentyment autora do poezji śpiewanej. 

Wiersze ze zbioru „Słowo do słowa” to formułowane przez dojrzałego 

człowieka – rocznik 1957 – „pytania egzystencjalne”, z próbami odpowiedzi. 

Czego dotyczą? Wiadomo: życia, czasu, szczęścia, człowieka, miłości, 

piękna, sztuki, przyrody, przemijania… Czyli tego, co nas wszystkich 

najbardziej w istocie obchodzi, chociaż nie zawsze chcemy się do tego 

przyznać, nawet sami przed sobą. Chyba więc dobrze, że ktoś robi to za nas, 

notując słowa w formie poetyckie, a życiowo – po prostu pomocne. 


