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Dobre praktyki w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 

im. Wł. Grabskiego w Łodzi

Osoba rekomendująca: Maria Wajgner – doradca metodyczny w ŁCDNiKP

„Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski”

Autorzy: Renata Tylińska, Agnieszka Urzędowska-Wardencka, Maria Wajgner

Po raz pierwszy, od sierpnia 2011 roku realizowany jest projekt z kom-
ponentem ponadnarodowym. Celem tego projektu jest wzmocnienie atrak-
cyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez nawiąza-
nie współpracy i adaptację dobrych rozwiązań włoskiego partnera, służącej 
podwyższeniu poziomu kompetencji kluczowych i zawodowych 36 uczniów 
kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej, wzmacniających 
ich zdolności do zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Przewidywane 
efekty wdrożenia, to: wzrost motywacji do nauki języka angielskiego oraz 
języka włoskiego oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się nimi; 
podniesienie poziomu wiadomości o regionach turystycznych Polski oraz 
Włoch, wykorzystanie doświadczeń partnera zagranicznego do opracowa-
nia programu zajęć pozalekcyjnych i warsztatów wspierających kształcenie 
uczniów w zakresie obsługi indywidualnej turysty zagranicznego, nawią-
zanie trwałych kontaktów, które owocują propozycjami dalszej współpracy 
w ramach realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł, opracowa-
nie indywidualnych planów działania dla wszystkich uczniów biorących 
udział w projekcie wspierających rozwój ich kariery zawodowej; podwyż-
szenie samooceny uczniów i uczennic klas turystycznych w zakresie szans 
na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy zgodnie z wykształceniem.

Projekt ponadnarodowy „W drodze na europejski rynek pracy”. 
Program sektorowy: LEONARDO DA VINCI

Autorzy: Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

Projekt skierowany jest do uczniów – przyszłej kadry branży hotelar-
skiej. Uczestnikami projektu są uczniowie klas II i III Technikum nr 1, 
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kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa. Partnerem szkoły jest in-
stytucja z Niemiec. Głównym celem projektu jest doskonalenie kształcenia 
zawodowego, a w szczególności: poznanie obiektów hotelarskich różnych 
rodzajów i kategorii funkcjonujących na terenie Niemiec oraz zasad ich 
funkcjonowania, doskonalenie umiejętności związanych z kompleksową 
obsługą gościa hotelowego zgodnie z europejskimi standardami obsługi, 
poznanie i stosowanie procedur oraz technik pracy obowiązujących na 
różnych stanowiskach w europejskim obiekcie noclegowym, doskonale-
nie umiejętności komunikacyjnych w języku niemieckim, w szczególności      
w zakresie słownictwa zawodowego. 

Przewidywane efekty wdrożenia, to: zdobyte doświadczenia zawodowe 
oprócz podniesienia stopnia przygotowania zawodowego do pracy przy-
czynią się do: doskonalenia umiejętności i ukształtowania kwalifikacji ma-
jących na celu ułatwienie rozwoju osobistego oraz możliwości sprawne-
go funkcjonowania na rynku pracy, zachęcenia do nauki języków obcych, 
przełamania barier językowych, kulturowych oraz utrwalonej przez poko-
lenia niechęci do przemieszczania się w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy, 
ukształtowania wśród uczestników postaw mobilnych oraz przedsiębior-
czych, wzbogacenia słownictwa specjalistycznego oraz nawiązania kon-
taktów interpersonalnych z rówieśnikami, podniesienia poziomu poczucia 
własnej wartości i ukazania nowych możliwości oraz przełamania stereoty-
pów myślenia dotyczących braku perspektyw zawodowych.

Ponadnarodowy projekt „EUth-topia – Maybe we can!” w ramach pro-
gramu „Uczenie się przez całe życie”, COMENIUS – wielostronne part-
nerskie projekty szkół

Autorzy: Halina Idzikowska-Błędek, Agata Krysiak

Współpraca w poprzednich projektach pokazała nam, że istnieje potrze-
ba umożliwienia naszym uczniom wyrażania demokratycznych i obywatel-
skich poglądów i wierzymy, że obecny projekt pomoże im to osiągnąć.

Naszym celem jest znaleźć taki sposób prowadzenia kampanii, aby ucz-
niowie mogli wywierać wpływ na społeczeństwo. Uczestnicy sami zdecy-
dują, jakie tematy ich najbardziej interesują i jak przekładają się one na ich 
życie codzienne. Te tematy to: integracja, ochrona środowiska, konflikty 
polityczne i społeczne, ekonomia, kwestie związane ze szkołą i środowi-
skiem lokalnym. Główny nacisk będzie położony na jak najefektywniejsze 
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dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Uczniowie będą korzystać z porta-
li społecznościowych, blogów, korespondencji mailowej, jak również będą 
brać udział w wiecach i pisać petycje. 

Celem projektu jest m.in.: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczy-
cielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozu-
mienia jej wartości, pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych 
umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobi-
stego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. 
Poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której 
uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkow-
skich; zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych. 

Przewidywane efekty wdrożenia to: wystąpienia, listy do polityków, pla-
katy, itp. Rezultaty będą dokumentowane na portalach społecznościowych, 
ale także na ulotkach, dzięki którym uda się dotrzeć do szerokiego grona 
odbiorców. Uczniowie będą pracować w mieszanych, międzynarodowych 
zespołach, aby znaleźć wspólne wartości dla społeczeństw europejskich 
i sposoby dotarcia do ich świadomości. Każda grupa, złożona z uczniów 
z różnych szkół, będzie komunikowała się ze sobą za pomocą forum in-
ternetowego. Uczniowie będą gromadzić informacje na temat problemów 
współczesnego społeczeństwa i zdecydują, które z nich są wspólne dla ich 
krajów. Kampania zostanie przeprowadzona na gruncie lokalnym w każ-
dym kraju, a efekty zostaną przedstawione na forum internetowym.

Organizacja regionalnych konferencji dla dyrektorów i nauczycieli 
szkół hotelarskich i turystycznych

Autorzy: Renata Tylińska, Agnieszka Urzędowska-Wardencka, Maria 
Wajgner - nauczyciele

Od 2009 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelar-
skicm w Łodzi organizujemy regionalne konferencje dla dyrektorów i na-
uczycieli szkół hotelarskich i turystycznych. I Regionalna Konferencja dla 
Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Hotelarskich i Turystycznych odbyła się 
w kwietniu w 2009 roku. W ramach konferencji przeprowadzono szkolenia 
nt: „Organizacja imprez biznesowych w hotelach”. II Regionalna Konfe-
rencja dla Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Hotelarskich i Turystycznych 
odbyła się w marcu 2010 roku – wiodącym motywem były „Nowatorskie 
koncepcje w hotelarstwie”. III Regionalna Konferencja dla Dyrektorów 
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i Nauczycieli Szkół Hotelarskich i Turystycznych odbyła się w kwietniu 
2011 roku. Temat przewodni: Usługi SPA w hotelarstwie – przemijająca 
moda czy długofalowy biznes. 

Przewidywane efekty wdrożenia: promocja szkoły w regionie, pozy-
skanie partnerów do dalszej współpracy, wspólnych projektów, działań 
i przedsięwzięć; wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia w zawodzie 
technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej oraz organizacji praktyk 
zawodowych, egzaminu zewnętrznego z przygotowania zawodowego.

Dobre praktyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Łodzi

Osoba rekomendująca: Krystyna Kielan – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

Projekt „Szkoła nowych umiejętności”

Autorzy: Grażyna Bieńkowska, Jadwiga Wysocka

W okresie od 15.02.2012 roku do 14.02.2014 roku w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi realizowany jest projekt „Szkoła no-
wych umiejętności” współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. 
Adresatami projektu jest 288 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w wieku od 16 do 19 lat uczących się w zawodach technik: ekono-
mista, logistyk, organizacji reklamy. Uczniowie uzyskają umiejętności                                
z zakresu komunikacji interpersonalnej, obsługi kas fiskalnych, urządzeń 
biurowych, grafiki komputerowej i prowadzenia samochodu osobowe-
go poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach kwalifikacyjnych, 
w dodatkowych zajęciach z przedmiotów maturalnych i zawodowych. Po-
przez udział w zajęciach z trenerem technicznym i psychologiem następuje 
wzrost umiejętności autoprezentacji i orientacji zawodowej. 

Nowością w tym działaniu jest wprowadzenie do kształcenia nowoczes-
nych metod nauczania/uczenia się kształtujących osobowość aktywnego 
uczestnika rynku pracy. Przewidywane efekty wdrożenia, to podniesienie 
zdolności młodzieży do przyszłego zatrudnienia poprzez uzyskanie przez 
nich nowych umiejętności zawodowych, poprawę komunikacji interperso-
nalnej oraz wzrost kompetencji kluczowych w zakresie języka ojczystego 
i obcego.
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Projekt „Studio reklamy – TOR do kariery”

Autorzy: Jolanta Trawczyńska – Markiewicz, Róża Niedek – Krako-
wiak, Krystyna Woźniak

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS realizowany od 
2 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku skierowany jest do 60 ucz-
niów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, kształcących się 
w zawodzie technika organizacji reklamy. Główną ideą projektu jest do-
skonalenie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy do wykonywania 
zawodu. Nowością w tym działaniu jest prowadzenie wielu specjalistycz-
nych szkoleń, w większości kończących się otrzymaniem przez uczestni-
ków certyfikatów, między innymi z zakresu: obsługi programu graficznego 
InDesigne (certyfikat); obsługi programu graficznego Flash (certyfikat); 
przygotowanie materiału reklamowego do druku offsetowego (certyfikat); 
fotografii reklamowej; oraz możliwość ukończenia kursu prawa jazdy. Każ-
dy uczestnik otrzymuje zestaw literatury branżowej. Ciekawym przedsię-
wzięciem w ramach projektu jest zorganizowanie praktyki w agencji rekla-
mowej (praca nad konkretnym zleceniem reklamowym).

Przewidywane efekty wdrożenia w ramach projektu to podniesienie 
zdolności młodzieży do przyszłego zatrudnienia w zawodzie technik orga-
nizacji reklamy poprzez uzyskanie nowych umiejętności zawodowych, po-
twierdzonych certyfikatami, rozwinięcie kompetencji kluczowych, nawią-
zanie trwałych kontaktów, które mogą zaowocować propozycjami pracy. 

Dobre praktyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 3 w Łodzi

Osoba rekomendująca: Agnieszka Mikina – doradca metodyczny w ŁCDNiKP

Współpraca Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi z praco-
dawcami

Autor: Janusz Bęben – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
3 w Łodzi
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Współpraca patronacka pracodawców z Zespołem Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 3 we wszystkich prowadzonych w szkole kierunkach kształcenia: 

Technik gazownictwa. Prowadzenie kształcenia modułowego w zawo-
dzie technik gazownictwa we współpracy z Mazowiecką Spółką Gazow-
nictwa sp. z o.o. – jedyna szkoła w Polsce prowadząca kształcenia w tym 
zawodzie (również technikum uzupełniające zaoczne dla dorosłych). Za-
jęcia dla uczniów w wybranych jednostkach modułowych prowadzone są 
na specjalnie przygotowanych stanowiskach dydaktycznych w Oddziale 
Mazowieckiej Spółki Gazownictwa w Łodzi. Prowadzenie projektu POKL 
z komponentem ponadnarodowym (partnerzy z Niemiec i Hiszpanii) dla 
uczniów kształcących się w zawodzie technik gazownictwa (dodatkowe 
zajęcia z języków obcych, zajęcia ze specjalistami z mazowieckiej Spółki 
Gazownictwa). MGS stworzył na swoim terenie warsztaty szkolne, które 
są obecnie ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodach: technik gazownictwa      
i technik urządzeń sanitarnych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Prowadzenie 
kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawial-
nej we współpracy z firmą HERZ Austria. Organizacja specjalistycznych 
warsztatów dla uczniów w siedzibie firmy HERZ w Wieliczce.

Technik urządzeń sanitarnych. Prowadzenie kształcenia w module            
w przedsiębiorstwie patronackim ZWiK, w którym absolwenci szkoły 
znajdują zatrudnienie. Prowadzenie technikum zaocznego dla dorosłych, 
współpraca z przedsiębiorstwem Dalkia.

Technik logistyk. Patronem tego kierunku jest przedsiębiorstwo „Zbysz-
ko”, które doposażyło szkołę w specjalistyczne programy komputerowe 
wykorzystywane w kształceniu zawodowym.

Efektem współpracy patronackiej przedsiębiorstw z Zespołem Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi jest przede wszystkim lepsze przygo-
towanie uczniów w zakresie umiejętności oczekiwanych przez pracodaw-
ców, możliwość odbywania części zajęć w przedsiębiorstwie, możliwość 
rozpoznawania przez pracodawców najlepszych uczniów już podczas na-
uki w szkole i proponowanie im zatrudnienia. Efektem współpracy patro-
nackiej jest również stworzenie specjalistycznych pracowni zawodowych 
wyposażonych przez przedsiębiorstwa patronackie.
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Dobre praktyki w Zespole Szkół Gastronomicznych 
w Łodzi

Osoba rekomendująca: Barbara Kapruziak – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP, kierow-
nik Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP

Zamiłowania, pasje, wyzwania – zajęcia pozaformalne w Gastronomiku

Autorzy: Klaudia Balcerowska, Krystyna Brzezicka 

W Zespole Szkół Gastronomicznych uczniowie mają możliwość roz-
wijania swoich pasji i jednocześnie osiągania dodatkowych kwalifikacji 
w zawodach, które nie są objęte kształceniem formalnym, a umożliwiają 
zajmowanie się profesjonalnie kompleksową obsługą konsumenta w za-
kładach gastronomicznych. Udział w zajęciach dodatkowych po godzinach 
lekcyjnych wymaga rzecz jasna zaangażowania ucznia, ale zorganizowanie 
takich zajęć jest możliwe tylko wtedy, gdy znajdziemy w szkole nauczycie-
la z pasją, pragnącego zaproponować uczniom coś nietypowego, odmien-
nego, coś, co daje możliwość rozwinięcia skrzydeł. 

Z inicjatywy pani Klaudii Balcerowskiej w szkole powstało i prężnie 
działa Koło Barmańskie. Opiekunka Koła zaraziła swoją pasją uczniów, 
którzy przygotowują się do wykonywania zadań zawodowych w barmań-
stwie. Dzięki wysokiemu poziomowi zajęć nie tylko w wydaniu klasycz-
nym, ale również flairowym, czyli efektownym, są w stanie stawić czoła 
zawodowym barmanom w konkursach i olimpiadach sztuki barmańskiej. 
Uczniowie z powodzeniem uczestniczą w konkursach barmańskich ogól-
nopolskich i międzynarodowych, gdzie konkurują z profesjonalistami, czy-
li czynnymi zawodowo barmanami. W tym roku szkolnym Łódzki Meeting 
Barmański - konkurs barmański, do którego przystąpiło 15 uczestników 
z całej Polski zakończył się sukcesem ucznia szkoły, który zajął II miejsce 
w kraju (I miejsce zdobył absolwent szkoły). 

W szkole działa również kulinarne koło carvingu, którego opiekunem jest 
pani Krystyna Brzezicka. Uczniowie kształtują tu nowe umiejętności, rozwi-
jają pasje, potrafią dekorować potrawy tak, by stały się ciekawe i nietypowe. 
W tym roku szkolnym 2 uczniów zakwalifikowało się do udziału w Car-
vingowych Mistrzostwach Polski Juniorów. Efekty wdrożenia to osiąganie 
dodatkowych kwalifikacji, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatyw-
ności uczniów oraz podnoszenie jakości kształcenia zawodowego.
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„Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman”

Autor: Klaudia Balcerowska

Od stycznia 2012 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi 
realizowany jest projekt PO KL „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny 
barman”. Oryginalnością projektu jest dostosowanie kwalifikacji uczniów 
do potrzeb rynku pracy. Uczniowie biorący udział w projekcie wykształcą 
umiejętności barmańskie z zakresu oceny towaroznawczej i kultury poda-
wania napojów alkoholowych, organizacji baru, miksologii, sporządzania 
napojów mieszanych w stylu klasycznym i flair. Nowością jest również wy-
kształcenie umiejętności sommelierskich i baristycznych. Przewidywane 
efekty wdrożenia to upowszechnienie wśród młodzieży inicjatywy uczenia 
się przez całe życie, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem 
angielskim w zakresie słownictwa zawodowego, pogłębienie znajomości 
zasad funkcjonowania podmiotu gospodarczego o profilu gastronomicz-
nym, podniesienie inicjatywności, przedsiębiorczości i mobilności na ryn-
ku pracy, zwiększenie umiejętności sommelierskich i baristycznych oraz 
kwalifikacji zawodowych o umiejętności barmańskie.

Dobre praktyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 
im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi

Osoba rekomendująca: Jolanta Kacprzak – doradca zawodowy w ŁCDNiKP

Certyfikowanie umiejętności obsługi kas fiskalnych

Autor: Ewa Słowińska

W marcu 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Kró-
la Bolesława Chrobrego w Łodzi po raz pierwszy zorganizowany został 
kurs obsługi kas fiskalnych. Ideą wprowadzenia certyfikowania ukształto-
wanych umiejętności uczniów było wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły 
o działanie pozwalające na rozwijanie kompetencji zawodowych młodzie-
ży. Nowością w tym projekcie jest doskonalenie umiejętności praktycznych 
uczniów, co ma swoje przełożenie w zwiększeniu ich atrakcyjności, jako 
pracowników dla przyszłych pracodawców. Efekty wdrożenia to ukształ-
towane umiejętności obsługi kas fiskalnych, które sprawią, że uczniowie 
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łatwiej zaistnieją na rynku pracy. Ewaluacja programu wśród jego uczest-
ników pozwala stwierdzić, że dzięki tym kompetencjom i uzyskanemu cer-
tyfikatowi już na etapie uczęszczania do szkoły, mogli podjąć zatrudnienie 
w handlu zarówno w okresie wakacyjnym, jak również w czasie wolnym 
od zajęć szkolnych.

„Profesjonalny handlowiec”. Projekt finansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach EFS

Autorzy: zespół złożony z pracowników Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 5 w Łodzi

 
Projekt jest skierowany do uczniów technikum handlowego. Jego celem 

jest udoskonalenie umiejętności handlowca oraz podnoszenie motywacji do 
podwyższania kwalifikacji. W czasie trwania projektu młodzież ma szansę 
uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez firmy i specjalistów pozy-
skanych na rynku pracy i mających udokumentowane osiągnięcia zawodowe 
w następującym zakresie: kształtowania umiejętności społecznych w pracy, 
obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych i programów CRM, zakładania 
i prowadzenia firmy handlowej, procedur ofertowania i kosztorysowania FI-
DIC, zdobycia prawa jazdy kategorii B oraz odbycia praktyk wakacyjnych    
u pracodawców. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mieli szansę 
na gruntowne ukształtowanie kompetencji zawodowych i ponadzawodowych 
pozwalających im na łatwe odnalezienie się na rynku pracy i zwiększenia 
szans na zatrudnienie w firmach handlowych różnych branż. 

Warsztaty dla gimnazjalistów: „I Ty możesz zostać handlowcem!” oraz 
„Kolejarz zawodem przyszłości”

Autorzy: Ewa Witkowska, Anna Jurek 

Warsztaty skierowane są do uczniów klas trzecich łódzkich gimnazjów. 
Celem ich jest promowanie zawodu handlowca oraz zawodów związanych 
z branżą kolejową technik transportu kolejowego i technik dróg i mostów 
kolejowych, promowanie kwalifikacji zawodowych oraz podkreślanie war-
tości szkoły zawodowej. Uczniowie gimnazjum biorący udział w warszta-
tach poznają specyfikę pracy w zawodzie handlowca oraz w zawodach ko-
lejowych, zapoznają się z metodami pracy i formami kształcenia w szkole.
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Przewidywane efekty wdrożenia, to promowanie kształcenia zawo-
dowego w środowisku gimnazjalistów. Uczniowie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi biorący udział w warsztatach rozwijają 
umiejętności autoprezentacji, budują poczucie własnej wartości, rozwi-
jają cechy przedsiębiorcze.

Dobre praktyki w Zespole Szkół 
Przemysłu Spożywczego w Łodzi

Osoba rekomendująca: Danuta Urbaniak – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

„Od placka drożdżowego do tortu weselnego, 
czyli od ucznia do mistrza”

Autor: Joanna Kośka – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywcze-
go w Łodzi

W Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi wdrożono do rea-
lizacji projekt POKL „Od placka drożdżowego do tortu weselnego, czy-
li od ucznia do mistrza”. Projekt został zrealizowany w roku szkolnym 
2009/2010 i 2010/2011. Cel główny projektu dotyczył przeprowadzenia 
szkoleń zawodowych, warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego oraz 
dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu kształcenia zawodowego 
z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych zapewniają-
cych wysoką jakość kształcenia. Nowością w tym działaniu było uwzględ-
nienie procedury certyfikacji nabytych umiejętności zawodowych uczniów: 
przygotowanie wyrobów z ciasta drożdżowego, przygotowanie ciasteczek 
bankietowych, przygotowanie tortów okolicznościowych na zamówienie. 
Efektami wdrożenia są ukształtowane, podczas zajęć pozalekcyjnych oraz 
szkoleń przeprowadzonych przez profesjonalną firmę szkoleniową, umie-
jętności zawodowe z cukiernictwa. Ułatwienie dostępu do rynku pracy 
dzięki umiejętnościom potwierdzonym certyfikatami. 

„Z pola na półkę sklepową i do domowej spiżarni”

Autor: Joanna Kośka – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywcze-
go w Łodzi
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Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi w roku szkolnym 
2012/2013 wdraża szkolny projekt, którego celem jest integracja między-
przedmiotowa podczas realizacji zagadnień związanych z tematyką do-
tycząca produkcji cukru. W projekcie uczestniczą klasy drugie i trzecie 
technikum w zawodzie technik technologii żywności. Realizacja projektu 
będzie przebiegała z wykorzystaniem metody projektu, a wytyczne do pro-
jektu będą umieszczone m.in. na platformie e-learningowej Moodle. No-
wością w tym działaniu jest podjęcie tematu, możliwego do realizacji rów-
nocześnie na wielu przedmiotach ogólnokształcących jak i zawodowych 
(biologia, chemia, geografia, historia, język polski, język obcy, matema-
tyka, analiza żywności, podstawy przedsiębiorczości, technologia, tech-
nologia informacyjna), tematu, który łączy w działaniu wiele klas i wielu 
nauczycieli. Przewidywane efekty wdrożenia, to upowszechnienie metody 
projektów wśród uczniów i nauczycieli, zastosowanie różnorodnych form 
realizacji projektu, integracja międzyprzedmiotowa w ramach określonego 
tematu. Ponadto ukształtowanie umiejętności skutecznego poszukiwania 
i weryfikowania informacji z różnych źródeł oraz doskonalenie sposobów 
ich prezentowania przez uczniów.

„Akademia młodego cukiernika” i „Akademia młodego piekarza”

Autor: Joanna Kośka – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego

W Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi od 1 lutego 2012 
roku realizowane są dwa projekty POKL „Akademia młodego cukiernika” 
i „Akademia młodego piekarza”. Są to projekty partnerskie, w których li-
derem jest Izba Rzemieślnicza w Łodzi. 

Celem projektów jest:
- udział uczniów w zajęciach organizowanych przez profesjonalne firmy 

szkoleniowe oraz przez mistrzów w zawodzie (odpowiednio: cukiernik        
i piekarz),

- przeprowadzenie warsztatów z zakresu skuteczności osobistej,
- przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych z wykorzysta-

niem nowoczesnych materiałów dydaktycznych zapewniających wysoką 
jakość kształcenia zawodowego,

- zapoznanie uczniów z nowoczesnymi technikami i technologiami 
poprzez udział w wystawach, targach, seminariach.
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W projektach uwzględniono procedurę certyfikacji ukształtowanych 
umiejętności zawodowych uczniów takich jak: produkcja ciasteczek banki-
etowych, kształtowanie elementów dekoracyjnych z czekolady, karmelu,  
mas cukrowych, wytwarzanie pralin, produkcja tortów okolicznościowych na 
zamówienie, kształtowanie drobnych wyrobów piekarskich, kształtowanie 
wyrobów piekarskich okolicznościowych.

Przewidywane efekty wdrożenia to ukształtowanie umiejętności za-
wodowych z cukiernictwa i piekarstwa podczas zajęć pozalekcyjnych oraz 
szkoleń przeprowadzonych przez profesjonalne firmy szkoleniowe oraz 
mistrzów w zawodzie. Wydanie certyfikatów potwierdzających uzyskane 
umiejętności. Ułatwienie dostępu do rynku pracy dzięki zdobytej wiedzy      
i potwierdzonym umiejętnościom.

Utworzenie ekologicznej pracowni biologiczno – chemicznej w ramach 
konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”

Autor: Joanna Kośka – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego

W Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi obecnie trwają 
ostatnie prace przed uruchomieniem pracowni biologiczno-chemicznej, do 
której wyposażenie zakupiono ze środków pozyskanych od Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem 
przedsięwzięcia jest przeprowadzenie w nowocześnie wyposażonej pra-
cowni zajęć z zakresu ekologii według scenariuszy opracowanych przez 
nauczycieli, które mają podnieść świadomość ekologiczną młodzieży. 
Dodatkowo w pracowni będą prowadzone zajęcia z innych przedmiotów 
(w szczególności zawodowe), podczas których uczniowie będą korzystać          
z nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Przewidywane efekty wdrożenia, to wzrost świadomości ekologicznej 
uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego oraz poczucia własnej 
wartości (zajęcia w estetycznej, dobrze wyposażonej pracowni), a także 
odpowiedzialności za podejmowane działania oraz rozwijanie kluczowych 
umiejętności zawodowych, takich jak aktualizowanie wiedzy, wyszukiwa-
nie informacji, dokładność, stosowanie technik multimedialnych w pozy-
skiwaniu i przetwarzaniu wiedzy. 
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Kształcenie modułowe w praktyce edukacyjnej Zespołu Szkół Przemy-
słu Spożywczego w Łodzi

Autor: Joanna Kośka – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego

W Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego realizacja kształcenia mo-
dułowego odbywa się w zawodzie technik technologii żywności. W tym 
zawodzie zgodnie z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowe-
go, wyodrębniono dwie kwalifikacje. W szkole spośród czterech do wy-
boru kwalifikacji, realizowana jest kwalifikacja K1 - Produkcja wyrobów 
cukierniczych. Dobrze wyposażone pracownie, również dzięki projektom 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego, gwarantują nowoczesne stanowiska pracy 
uczniów i umożliwiają organizację edukacji jako systemu uczenia się po-
przez wykonywanie projektów (zadań zawodowych). Także współpraca                   
z zakładami pracy – cukierniami, pozwala na zbliżenie procesu kształcenia 
do rzeczywistego procesu pracy.

Przewidywane efekty wdrożenia, to dostosowanie do wymagań i potrzeb 
gospodarki oraz lokalnego rynku pracy, przez zastosowanie nowych kon-
cepcji i technologii kształcenia: systemu kształcenia modułowego (zada-
niowego). Zapewnienie jakości procesów edukacyjnych ukierunkowanych 
na uzyskiwanie przez uczących się efektów uczenia się.

Dobre praktyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 7 w Łodzi

Osoba rekomendująca: Andrzej Żelasko – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

Projekt „Promocja uzdolnionych uczniów w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 7”

Autor: Andrzej Łaziński – wicedyrektor ZSP nr 7 w Łodzi
Celem projektu jest promowanie uczniów uzdolnionych. Uczniowie uzdol-

nieni w zakresie techniki samochodowej są zapraszani do udziału w dodatko-
wych zajęciach, podczas których wykonują prace modelowo-konstrukcyjne 
oraz poznają ciekawe rozwiązania stosowane w technice samochodowej.  
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W trakcie tych zajęć uczniowie rozwiązują testy oraz oceniane są ich umie-
jętności związane z diagnozowaniem i naprawą pojazdów samochodowych. 
Najlepsi trzej uczniowie zgłaszani są do udziału w Olimpiadzie Techniki 
Samochodowej organizowanej przez MEN, Politechnikę Warszawską, Wy-
dawnictwo Komunikacji i Łączności oraz czasopismo Auto-Moto-Serwis. 
Sukcesy uczniów w Olimpiadzie:

Rok 2001 Adam Paszewski - III miejsce
Rok 2009 Adam Śniegula - V miejsce, Damian Sobański - IX miejsce-

Rok 2011 Radosław Rogala - X miejsceRok 2012 Maciej Kwapiński - VI 
miejsce, Arkadiusz Rutkowski - VII miejsce

Zespołowo ZSP nr 7 w Łodzi zajął w roku 2009 – I, zaś w 2012 - II miejsce.
Przewidywane efekty wdrożenia, to promocja szkoły w środowisku lo-

kalnym, promocja uczniów uzdolnionych (finaliści otrzymują indeksy na 
Politechnikę Warszawską oraz są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), ukształtowanie dodatkowych 
umiejętności związanych z diagnozowaniem pojazdów samochodowych.

Projekt „Akademia kierowcy dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 7 w Łodzi”

Autorzy: Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych 
i Spedytorów

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla 100 ucz-
niów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi. Realizowany pro-
gram rozwojowy ukierunkowany jest na osiągnięcie kwalifikacji i uprawnień 
niezbędnych do wykonywania deficytowego w woj. łódzkim zawodu kie-
rowcy, w tym kierowcy międzynarodowego, oraz na odbycie praktyk zawo-
dowych, w celu wzmocnienia zdolności uczniów do zatrudnienia nie tylko 
na łódzkim, ale polskim i europejskim rynku pracy szczególnie w zawodzie 
kierowcy. W wyniku realizacji projektu uczniowie osiągną kwalifikacje 
zgodne ze znowelizowaną ustawą o transporcie drogowym w stopniu umoż-
liwiającym osiągnięcie kwalifikacji wstępnej oraz zdobycie prawa jazdy kat. 
C. W ofercie projektu jest również podniesienie możliwości posługiwania się 
językiem angielskim branżowym, dla zawodu kierowcy międzynarodowego. 
Uczestnicy projektu będą uczyć się bezpiecznej i ekonomicznej jazdy samo-
chodem ciężarowym. W programie szkolenia przewidziane są też ćwiczenia 
jazdy samochodem ciężarowym na symulatorze, który umożliwia trening                     
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w warunkach ekstremalnych (lód, śnieg, deszcz, mgła). 
Przewidywane efekty wdrożenia, to osiągnięcie kwalifikacji i uzyskanie 

uprawnień niezbędnych do wykonywania deficytowego w woj. łódzkim za-
wodu kierowcy samochodu ciężarowego, zwiększenie możliwości zatrud-
nienia, nabycie umiejętności rozważnego i bezpiecznego uczestniczenia    
w ruchu drogowym oraz ukształtowanie umiejętności prowadzenia pojazdu 
w warunkach ekstremalnych (lód, śnieg, deszcz, mgła), wzrost motywacji 
do nauki i posługiwania się językiem angielskim w branży samochodowej; 
nawiązanie trwałych kontaktów, które owocują propozycjami pracy po za-
kończeniu nauki w szkole.

„Transmisja informacji w sterowaniu samochodowych elementów wy-
konawczych”

Autor: Artur Jabłoński – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Od września 2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 po-
wstaje środek dydaktyczny wspomagający proces uczenia się z zakresu 
diagnostyki pojazdów samochodowych. Projekt oparty jest na wspólnej 
pracy nauczyciela z uczniami. Uczniowie na podstawie schematów oraz 
instrukcji nauczyciela konstruują plansze z elementów elektronicznych       
i podzespołów samochodowych. Podczas diagnozowaniu wytworzonego 
przez siebie wyrobu poznają sposób wykorzystania nowoczesnego sprzętu 
diagnostycznego umożliwiającego badanie nowoczesnych układów elek-
tronicznych oraz sposób obsługi komputera diagnostycznego. Dodatkowo 
poznają nowości elektryczne i elektroniczne stosowane w nowoczesnych 
pojazdach samochodowych, montując te elementy osiągają liczne umiejęt-
ności niezbędne współczesnemu elektromechanikowi pojazdów samocho-
dowych. Przewidywane efekty wdrożenia, to pozyskanie nowoczesnego 
środka dydaktycznego wspomagającego proces uczenia się, nabycie przez 
uczniów doświadczenia i praktyki w diagnostyce komputerowej, uzyskanie 
w pracy z uczniami efektów kształcenia możliwych do osiągnięcia tylko w 
sposób wyżej zaprezentowany, wzrost motywacji do uczenia się elektryki 
i elektroniki oraz diagnostyki pojazdów samochodowych, samodzielnego 
rozwiązywania problemów technicznych, korzystania z literatury technicz-
nej i samokształcenia, rozwinięcie cech osobowych i kompetencji, które 
niezbędne sąw życiu społecznym i na rynku pracy.
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Dobre praktyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 9 w Łodzi

Osoba rekomendująca: Maria Stompel – nauczyciel konsultant ŁCDNiKP

Projekt „Automatyzacja i systemy robotyki kwalifikujące się na rynek eu-
ropejski” Dwustronny Partnerski Projekt Szkół w Programie Comenius

Autorzy: Renata Masica i Piotr Pluskota - nauczyciele Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 9 oraz Werner von Siemens Schule w Wetzlar, 

Projekt zrealizowany w latach 2010-2012 w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 9 w Łodzi we współpracy ze szkołą z Niemiec miał na celu 
zintegrowane podejście do procesu uczenia się. Obejmował on różnorodne 
obszary tematyczne oraz dziedziny wiedzy: umiejętności zawodowe (TI 
i inne przedmioty zawodowe z zakresu elektroniki, mechatroniki i elek-
tryki), języki obce, wiedzę dotycząca kultury i gospodarki kraju partner-
skiego oraz wiedzę nt. europejskiego rynku pracy. Każda z dwóch edycji 
obejmowała prace projektowe na terenie Polski z partnerem niemieckim 
oraz wyjazd do Niemiec. W czasie ich realizacji uczniowie pracowali 
w międzynarodowych grupach, budując modele robotów (technologia-ro-
botyka) i tworząc programy pozwalające sterować nimi (informatyka–pro-
gramowanie, automatyzacja). Cele działań to planowanie, konstruowanie, 
analiza i zaprogramowanie zautomatyzowanych systemów robotyki mają-
cych zastosowanie w przemyśle. Osiągnięto je głównie poprzez realizację 
dwóch ścieżek tematycznych: pierwszej ukierunkowanej na praktyczny 
rozwój umiejętności zawodowych zgodnych z kierunkami kształcenia oraz 
drugiej, związanej z poznaniem charakteru, struktur pracy i zatrudnienia 
w wybranych zakładach przemysłowych w Polsce oraz w Niemczech. 

Uzyskane efekty: poszerzono wiedzę z zakresu przedmiotów zawodo-
wych oraz zakres słownictwa języka obcego zawodowego, podniesiono 
umiejętności posługiwania się językami angielskim i niemieckim, stosowa-
nia nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych oraz takie 
kompetencje, jak: praca w grupach, prezentacja wyników pracy na forum; 
nawiązano trwałe kontakty w sferze zawodowej, jak i osobistej; promowa-
no obywatelstwo europejskie poprzez utrwalanie wartości wspólnych dla 
wszystkich mieszkańców Europy, ukształtowano umiejętności potrzebne 
do poruszania się na europejskim rynku pracy.
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„Patrz w niebo, chodź po ziemi”

Autorzy: Renata Masica, Magdalena Binder, Piotr Pluskota – nauczy-
ciele w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9

W latach 2009-2011 w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi 
realizowany był projekt profilaktyczny „Patrz w niebo, chodź po ziemi” 
wdrażany w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
W programie autorskim, wykorzystywano techniki socjoterapii i turystykę 
z elementami survivalu, zakładając, że jest to jedna z alternatywnych form 
mogąca przeciwdziałać zachowaniom destrukcyjnym młodzieży. Założenia 
projektowe skutecznie realizowano również w procesie grupy terapeutycz-
nej, poprzez wprowadzenie treści korygujących i czynników leczniczych. 
Główny cel projektu to tworzenie u młodych ludzi wewnętrznej motywacji 
do zmiany. Efektami wdrożenia są pozytywne zmiany w obszarach zwią-
zanych ze sferą poznawczą i emocjonalną uczestników projektu, wyrów-
nywanie deficytów rozwojowych, wyeliminowanie trudności w radzeniu 
sobie z napięciami i dyskomfortem emocjonalnym, zapobieganie występo-
waniu zespołów ryzykownych i zachowań agresywnych.

Program Edukacji Zdrowotnej

Autor: Renata Waczyńska-Wróblewska – nauczyciel biologii i wycho-
wania do życia w rodzinie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, w oparciu o corocz-
nie przygotowywany Program Edukacji Zdrowotnej, realizowane są pro-
jekty edukacyjne, których celem jest kształtowanie zdrowego stylu życia. 
W działania zaangażowana jest nie tylko społeczność szkoły, ale również 
środowisko lokalne. W corocznej Konferencji Zdrowia prezentują swoje 
dokonania zaproszone szkoły ponadgimnazjalne, a młodzież gimnazjów 
uczy się zachowań prozdrowotnych od swoich starszych kolegów. 

Wychowanie do zdrowia odbywa się w sposób niekonwencjonalny – 
w ramach działań prozdrowotnych powstał w szkole kabaret Ostry Nieżyt 
Gardła, który nie tylko na wesoło pokazywał młodzieży jak, np. ustrzec się 
ptasiej grypy, dbać o higienę osobistą, nie dać zwieść dopalaczom, ale także 
zaczął osiągać sukcesy pozaszkolne. Zdobył wiele nagród na festiwalach 
kabaretowych i konkursach teatrów szkolnych. 
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Przewidywane efekty wdrożenia to wzrost zachowań prozdrowotnych 
wśród uczniów oraz w środowisku lokalnym, zapobieganie uzależnieniom od 
używek i środków psychoaktywnych, promowanie zdrowego stylu życia.

Program Edukacji Patriotycznej „Mądra troska o Ojczyznę”

Autor: Tomasz Szamburski – nauczyciel historii w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 9

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, odwołując się do 
chlubnej tradycji Komisji Edukacji Narodowej, patrona szkoły, realizo-
wany jest autorski program edukacji patriotycznej, którego celem jest po-
budzanie aktywności uczniów, rozwijanie ich zainteresowań historią oraz 
kształtowanie postawy patriotycznej w nowoczesnym świecie. Program re-
alizowany jest w ścisłej współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy 
Armii Krajowej, z przedstawicielami Szarych Szeregów, Związku Sybira-
ków, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. 

Edukacja patriotyczna realizowana jest poprzez spotkania ze świadkami 
historii, obchody uroczystości patriotycznych, żywe lekcja historii. Ucz-
niowie podejmują wiele inicjatyw wpisujących się w propagowanie wie-
dzy historycznej. 

Przewidywane efekty wdrożenia to kształtowanie postawy patriotycznej 
wśród uczniów, rozwijanie zainteresowań historią, kształtowanie aktywno-
ści obywatelskiej.

Organizacja wypraw turystyczno-krajoznawczych
promujących zdrowy styl życia

Autor: Jan Ślewa nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 9

Propagowanie idei czynnego wypoczynku i poznawania atrakcyjnych 
zakątków ziemi łódzkiej wyraża się organizowaniem wypraw promujących 
zdrowy styl życia, rajdów turystyczno-krajoznawczych zachęcających 
do poznawania tajemnic Łodzi i regionu, integrujących młodzież szkoły.        
W latach 2004-2011 dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
9 w Łodzi zorganizowano ponad 100 rajdów pieszych, kilkanaście mar-
szów na orientację, kilka rajdów rowerowych. Uczestniczyło w nich około 
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3000 uczniów. Działalność Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego 
wielokrotnie nagradzana była w konkursach na szczeblu wojewódzkim 
i ogólnopolskim. Uczniowie osiągają sukcesy także w licznych zawodach 
sportowych, np. lekkoatletycznej lidze szkolnej, biegach przełajowych, 
biegach ulicznych, rozstawnych biegach sztafetowych. Przewidywane 
efekty wdrożenia, to kształtowanie postaw prozdrowotnych, kształtowanie 
potrzeby czynnego wypoczynku.

Klub Czytelnika

Autorzy: Jadwiga Jezierna, Małgorzata Starczewska-Moskal – nauczy-
ciele bibliotekarze, Henryka Michalska – dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 9

Panie Jadwiga Jezierna i Małgorzata Starczewska-Moskal są inicjator-
kami Klubu Czytelnika działającego przy bibliotece szkolnej. Jego celem 
jest propagowaniem na terenie szkoły ciekawych wydarzeń kulturalnych 
odbywających się na terenie Łodzi (spektakle teatralne, wystawy, filmy, 
koncerty itp.) oraz organizacja wyjść na spotkania autorskie. W ramach 
działań klubu przeprowadzono badanie preferencji czytelniczych uczniów 
szkoły tak, aby dostosowywać ofertę biblioteki do oczekiwań młodzieży. 
Przewidywane efekty wdrożenia to dostosowanie oferty biblioteki szkolnej 
do potrzeb i oczekiwań uczniów szkoły.

Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

Zespół: Dorota Białkowska, Jadwiga Jezierna, Agnieszka Kłosińska, 
Monika Stępniak-Jankowska – nauczyciele, Henryka Michalska – dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9

Od roku szkolnego 2006/2007 szkoła zajmuje się organizacją projek-
tu w ramach, którego odbywają się trzy konkursy: fotograficzny, literacki             
i plastyczny. Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodo-
wych adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: techników, 
liceów profilowanych i zasadniczych szkół zawodowych z terenu Łodzi        
i województwa łódzkiego. 

Projekt skierowany jest do młodzieży, której pasje artystyczne zwią-
zane są z fotografią, literaturą i sztukami plastycznymi. W organizacji 
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przedsięwzięcia wspierają szkołę: Łódzkie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli i Kształcenia Praktycznego, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Łodzi, Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. 

Przegląd Twórczości ma na celu motywowanie uczniów do podejmo-
wania nowych wyzwań związanych z zainteresowaniami artystycznymi, 
rozwijanie wrażliwości twórczej młodzieży, inspirowanie nauczycieli do 
współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie nowatorskiej pracy z oso-
bami o artystycznych zainteresowaniach. Przewidywane efekty wdrożenia, 
to podjęcie aktywności artystycznej przez uczniów szkół zawodowych oraz 
prezentacja efektów różnych form działalności twórczej młodzieży – prac 
fotograficznych, plastycznych, literackich, wzmocnienie relacji i współpra-
cy z instytucjami lokalnego środowiska na rzecz organizacji Przeglądu.

Współpraca szkoły z pracodawcami

Autorzy: Henryka Michalska - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 9, Paweł Dominikowski - kierownik szkolenia praktycznego 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi podpisał z wieloma 
firmami listy intencyjne oraz umowy patronackie. W ramach współpracy 
z firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. klasy patrona-
ckie uczestniczą w wycieczkach zawodowych, praktykach zawodowych, 
zajęciach dydaktycznych organizowanych przez firmę oraz nieodpłatnych 
kursach języka niemieckiego. W czasie wakacji uczniowie mają możliwość 
uczestniczenia w dodatkowych praktykach zawodowych, za które otrzy-
mują wynagrodzenie. Firma BSH wyposaża uczniów w podręczniki, dla 
najlepszych fundowane są stypendia, natomiast na koniec roku szkolnego 
nagrody. 

Szkoła podpisała również umowę patronacką z firmami: Dalkia Łódź 
S.A., „Engorem” Spółka z o.o., PGE Dystrybucja Oddział Miasto – Łódź. 
Uczniowie mają możliwość poznania przyszłych stanowisk pracy w elek-
trociepłowniach działających na terenie województwa łódzkiego biorąc 
udział w praktykach zawodowych oraz uczestnicząc w zajęciach praktycz-
nych w tych firmach. 

Ze szkołą współpracuje również firma Asco/Joucomatic Sp. z o. o. W ra-
mach tej współpracy przeprowadzane są zajęcia szkoleniowe na terenie fir-
my dotyczące obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie oraz wycieczki 
dydaktyczne dla techników mechatroników.
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Firmy sponsorują remonty pracowni zawodowych oraz doposażają je     
w sprzęt techniczno-dydaktyczny.

Przewidywane efekty wdrożenia, to przygotowanie uczniów do wyko-
nywania zadań zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy, poszerze-
nie wiedzy uczniów o nowoczesnych technologiach, podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego.

Dobre praktyki w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi

Osoba rekomendująca: Ryszard Zankowski – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

„Mechatronik, elektronik, informatyk – zawody z przyszłością”

Autor: Włodzimierz Łużyński – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 10

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi wdrożono do rea-
lizacji projekt „Mechatronik, elektronik, informatyk – zawody z przyszłoś-
cią” współfinansowany przez Unię Europejską. Okres realizacji projektu 
1.09.2011 roku – 31.08.2013 roku. Celem głównym projektu jest podnie-
sienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 10 w Łodzi poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych i przygotowujących do egzaminów zewnętrznych oraz 
wzmocnienie współpracy z pracodawcami. 

Nowością w tym rozwiązaniu jest wewnętrzne wykorzystanie platfor-
my e-learningowej Moodle do prowadzenia zarówno zajęć formalnych jak 
i nieformalnych w zakresie zawodów technik mechatronik, technik elektro-
nik i technik informatyk. 

Przewidywane efekty wdrożenia, to utrwalenie, wśród uczących się, 
umiejętności ponadzawodowych (przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka), 
ogólnozawodowych i zawodowych (kursy przygotowujące do zewnętrz-
nych egzaminów zawodowych) oraz ukształtowanie dodatkowych umie-
jętności zawodowych (zajęcia specjalistyczne wykraczające poza program 
nauczania). Zakładamy duży udział platformy e-learningowej w uzyskaniu 
przewidywanych efektów kształcenia.
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Dobre praktyki w Zespole Szkół 
Przemysłu Mody w Łodzi

Osoba rekomendująca: Grażyna Adamiec – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

Ponadnarodowy projekt „SUN” w ramach programu „Uczenie się 
przez całe życie”, COMENIUS - wielostronne partnerskie projekty szkół

Autor: Halina Włodarczyk – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody.

Po raz pierwszy, od września 2011 roku, w Zespole Szkół Przemysłu 
Mody w Łodzi realizowany jest projekt wielostronny SUN: SKILLS YOU 
NEED FOR SUCCESSFUL TEACHING-LEARNING PROCESS, we 
współpracy z partnerami z Łotwy (180 uczniów; 12 nauczycieli), Włoch 
(170; 12), Francji (80; 10), Hiszpanii (120; 14), Grecji (80; 10). Ideą pro-
jektu jest doskonalenie procesu nauczania-uczenia się, rozwój umiejętno-
ści i kompetencji potrzebnych obywatelowi Europy. Temat przewodni to 
“Słońce i jego wielorakie implikacje w naszym życiu”. Nowością w tym 
działaniu jest doskonalenie strategii i metod nauczania/uczenia się poprzez 
dzielenie się innowacyjnymi metodami oraz stosowaniem ITC z partnera-
mi, obserwacja wpływu czasu na kształtowanie nowoczesnej osobowości. 
Przewidywane efekty wdrożenia, to: wzrost motywacji uczniów do nauki 
języka obcego oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się nimi; po-
szerzenie wiedzy o sposobach kształtowania nowych umiejętności oraz 
zarządzania informacją; rozwinięcie cech osobowych i kompetencji, które 
niezbędne są w życiu społecznym i na rynku pracy; nawiązanie trwałych 
kontaktów, które owocują propozycjami dalszej współpracy przy realizacji 
finansowanych z innych źródeł projektów.

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia dzięki współpracy       
z Politechniką Łódzką”

Autor: Halina Włodarczyk – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody, 
Małgorzata Piechota – kierownik szkolenia praktycznego

Szkoła od wielu lat współpracuje z Politechniką Łódzką, z Wydziałem 
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz z Instytutem 
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Informatyki Stosowanej. Uczniowie kształcący się w zawodzie: technik 
technologii odzieży uczestniczą w zajęciach tematycznych i laboratoryj-
nych organizowanych na terenie PŁ, poznają najnowsze technologie, mają 
możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie. Biorą udział w Ogólnopol-
skim Studenckim Seminarium TEXTIL oraz konkursach towarzyszących 
przedsięwzięciu, zajmując najwyższe lokaty, przygotowują pokazy mody. 
Przyszli technicy cyfrowych procesów graficznych zdobywają doświad-
czenie z zakresu korzystania ze specjalistycznego oprogramowania oraz 
innych niż Windows platform systemowych. Przewidywane efekty wdro-
żenia, to: wzrost motywacji do nauki przedmiotów zawodowych; posze-
rzenie wiedzy uczniów na temat nowych technologii stosowanych w prze-
myśle modowym i poligraficznym, poznanie producentów i pracodawców; 
wzrost liczby absolwentów technikum pragnących kontynuować naukę                        
w zawodzie.

„Samorząd Szkolny kuźnią postaw obywatelskich”. 
Projekt ponadnarodowy

Autorzy: Międzynarodowe Centrum Partnerstwa w Krakowie, partne-
rem w projekcie jest Stowarzyszenie Oświatowe Edukator, Halina Włodar-
czyk – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

W projekcie poza Zespołem Szkół Przemysłu Mody w Łodzi udział bie-
rze 9 szkół z woj. łódzkiego. Są to Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi, 
Publiczne Gimnazjum nr 10 w Łodzi, Publiczne Gimnazjum nr 29 w Łodzi, 
Publiczne Gimnazjum nr 36 w Łodzi, Publiczne Gimnazjum w Grabowie, 
Gimnazjum w Krośniewicach, Gimnazjum w Łęczycy, Gimnazjum w Świ-
nicach Warckich, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Łęczycy. 

Dla dyrektorów i opiekunów Samorządów Uczniowskich zorganizo-
wane będą warsztaty dotyczące: pracy w grupie, komunikacji, motywacji, 
identyfikowania i rozwiązywania problemów wychowawczych, prezenta-
cji dobrych praktyk, opracowania struktury przedsięwzięć szkolnych i lo-
kalnych, budowania samorządnej szkoły. 

Zajęcia dla członków samorządu szkolnego i klasowego nakierowane 
będą na kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich, szczegól-
nie w zakresie: twórczego rozwiązywania problemów, pracy w grupie, roz-
wiązywania konfliktów, komunikacji interpersonalnej, zdobywania poparcia 
dla planowanych projektów, wiedzy o wolontariacie, promocji samorządu 
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w Internecie. Przeprowadzone będą lekcje samorządności (Młodzieżowe-
go Lidera Samorządności) według scenariusza uzgodnionego z Opiekunem 
Samorządu i wychowawcą klasy (wypracowane scenariusze dnia samorzą-
du będą upowszechnione) oraz Młodzieżowe Warsztaty Ożywienia Obywa-
telskiego (dla uczniów z innych szkół na tym samym lub niższym poziomie 
edukacyjnym). Ponadto, planuje się 10 wideokonferencji – będą to spotka-
nia z teoretykami i praktykami społeczeństwa obywatelskiego. Współpraca 
ponadnarodowa będzie dotyczyć wyjazdu do Włoch (1dzień w Szwajcarii 
szkoła włoska współpracuje ze szkołą w Szwajcarii).

Przewidywane efekty wdrożenia to: podniesienie poziomu wiedzy               
i umiejętności Dyrektorów i Opiekunów Samorządu dotyczących wspar-
cia uczniów w podejmowanych działaniach na rzecz społeczności szkol-
nej i lokalnej. Podwyższenie u uczniów umiejętności z zakresu planowania 
przedsięwzięć szkolnych i lokalnych, opracowanie procedury ich wdraża-
nia. Przygotowanie publikacji, w której znajdą się ogólne informacje doty-
czące idei promowania społeczeństwa obywatelskiego, modelowe lekcje 
samorządności oparte na zrealizowanych projektach uczniowskich. W ma-
teriale zostaną wykorzystane również dobre praktyki partnera włoskiego.

„VI Integracyjny Przegląd Piosenki Patriotycznej w ramach XV Festi-
walu Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych” 

Autor: Ewa Tomaszewska – przewodnicząca zespołu nauczycieli kształ-
cenia zawodowego w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

Przegląd Piosenki Patriotycznej organizowany jest w ramach Festiwalu 
Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych. Wpisał się on na stałe   w pro-
gram imprez organizowanych w Zespole Szkół Przemysłu Mody. W tym 
roku szkolnym, po raz szósty w szkole goszczono podopiecznych Domów 
Pomocy Społecznej i uczniów Szkół Specjalnych z Łodzi i okolic, którzy 
zaprezentowali piosenki o tematyce patriotycznej. Przeglądowi towarzy-
szyła wystawa prac o tematyce niepodległościowej przygotowana przez 
podopiecznych CRO DPS z ulicy Przybyszewskiego. W koncercie wystąpił 
również chór szkoły. Przewidywane efekty wdrożenia to spotkanie mło-
dzieży i uczniów Szkół Specjalnych oraz podopiecznych DPS, wzajemne 
poznanie środowisk, otwarcie się młodzieży na potrzeby innych. Pokazanie 
piękna piosenki patriotycznej, rozbudzenie uczuć patriotycznych.
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Laboratorium mody – projekt ponadnarodowy

Autor: Halina Włodarczyk – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody, 
Małgorzata Piechota – kierownik szkolenia praktycznego

Zespół Szkół Przemysłu Mody realizował od 1 lutego 2010 roku do 30 
września 2011 roku przedsięwzięcie, które było pierwszym w wojewódz-
twie łódzkim projektem z komponentem ponadnarodowym, współfinan-
sowane z PO KL. Partnerem projektu była szkoła zawodowa z Włoch. 
Działania podejmowane w ramach projektu adresowane były do uczniów 
uzdolnionych zawodowo. Celem ich było podniesienie zdolności kreatyw-
nych 30 uczniów. Zarówno uczniom jak i nauczycielom zaproponowano 
cykl warsztatów i wizyt. Uzyskane rezultaty, to podwyższenie przez ucz-
niów umiejętności z zakresu stylizacji i wizażu, w tym makijażu scenicz-
nego, wzrost umiejętności projektowania i przygotowywania kolekcji. 
Doskonalono kompetencje, które służą zwiększeniu szans zatrudnienia na 
rynku pracy. Nauczyciele z Włoch obserwowali zajęcia w Zespole Szkół 
Przemysłu Mody i pokaz mody, zwiedzili działającą w szkole profesjonal-
ną pracownie fotograficzną, uczestniczyli w plenerowych zdjęciach przy-
gotowanych w ramach projektu kolekcji. Doświadczenia zdobyte podczas 
realizacji tego projektu zostały wykorzystane w przygotowywaniu jak 
i obecnie w realizacji przez szkołę kolejnego projektu z komponentem po-
nadnarodowym „Od laboratorium mody do lekcji stylu”
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Dobre praktyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 13 im. Sybiraków w Łodzi

Osoba rekomendująca: Anna Siennicka – nauczyciel konsultant ŁCDNiKP

„Ktoś czeka …oddaj krew”

Autorzy: Julitta Rosa – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
13 w Łodzi, Piotr Przybycin – nauczyciel

Już od dziewięciu lat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im. 
Sybiraków w Łodzi organizowana jest akcja „Ktoś czeka … oddaj krew”, 
której celem jest popularyzacja wśród młodzieży krwiodawstwa. Odbywają 
się spotkania i happeningi, umieszczane są plakaty i tablice informacyjne na 
szkolnych korytarzach. Uczniowie dowiadują się o zagrożeniach i potrzebie 
oddawania krwi. Dodatkowym elementem działania są grupowe akcje odda-
wania krwi w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Przewidywane efekty wdrożenia: kształtowanie postawy odpowiedzial-
ności i chęci pomagania innym poprzez świadome oddawanie krwi.

„Pamięć nigdy nie umiera”

Autorzy: Maria Noworyta-Chlebny, Monika Kosakowska, Małgorzata 
Matuszewska – nauczyciele w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13.

Corocznie na przełomie października i listopada realizowany jest pro-
jekt Pamięć nigdy nie umiera. Celem głównym jest przybliżenie uczniom 
historii Polski i utrwalenie pamięci o cierpieniach tysięcy rodaków wywie-
zionych na Wschód. Uczniowie klas pierwszych są organizatorami uroczy-
stości o charakterze patriotycznym, na którą są zaproszeni Sybiracy i inni 
goście. Na okoliczność tej uroczystości wydawany jest Szkolny Śpiewnik 
Pieśni Patriotycznych. To dzięki niemu wszyscy uczestnicy mogą je na 
spotkaniu zaśpiewać. W Śpiewniku, co roku, zebrane są inne pieśni żoł-
nierskie. Uczniowie klas drugich odwiedzają cmentarze łódzkie, porząd-
kują groby byłych pracowników szkoły, Mogiłę Sybiraków i żołnierzy po-
ległych w obronie Polski. Zapalane są znicze, specjalnie wykonane przez 
szkołę. Kolejnym elementem jest stała ekspozycja historyczna wystawiona 
w holu szkoły. Tematem wiodącym tegorocznej ekspozycji jest „Listopad 
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– miesiąc, w którym wracamy pamięcią…”. 
Przewidywane efekty wdrożenia, to kultywowanie tradycji szkoły, bu-

dzenie zainteresowania historią szkoły i Polski, kształtowanie postaw pa-
triotycznych i obywatelskich, budowanie więzi międzypokoleniowej. 

 „Memoriał Stanisława Jagiełły w marszu na orientację”

Autor: Piotr Stasiak

Od 15 lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi organizuje  
w ostatni piątek października mistrzostwa w marszu na orientację. Począt-
kowo była to impreza dla uczniów szkoły, ale szybko zyskała zwolenników 
i przekształciła się w imprezę sportową skierowaną najpierw do łódzkich 
szkół ponadgimnazjalnych, a następnie do gimnazjów. Zawody polegają 
na przejściu w jak najkrótszym czasie trasy według wyznaczonych punk-
tów kontrolnych. Podczas marszu należy nie tylko znaleźć drogę do mety, 
ale także wykonać dodatkowe zadanie, którym może być, np. obliczanie 
azymutu powrotnego i przeliczanie odległości według skali mapy, rozpo-
znawanie fotografii drzew, ptaków, zwierząt, grzybów jadalnych i trujących 
występujących w Lesie Łagiewnickim. 

Ważną rolę w projekcie odgrywa Leśnictwo Miejskie w Łodzi, które przy-
chylnym okiem patronuje imprezie dostarczając uczestnikom piękne i war-
tościowe materiały edukacyjne dotyczące Lasów Państwowych w Łodzi. 

Nowością w tym działaniu jest to, że zawody w marszu na orientację 
są zarazem memoriałem poświęconym Stanisławowi Jagielle, nieżyjącemu 
już wieloletniemu nauczycielowi szkoły. 

Przewidywane efekty wdrożenia, to promocja szkoły w środowisku; do-
skonalenie umiejętności orientacji w terenie, kreatywnego myślenia i takty-
ki rozgrywania marszu; przestrzeganie zasad fair play – godne zachowania 
zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki; aktywne spędzenie czasu 
na świeżym powietrzu, zawieranie nowych znajomości między rówieśnika-
mi z różnych szkół, których łączy wspólna pasja; rozwinięcie takich cech 
osobowych i kompetencji, które sąniezbędne w życiu społecznym: posza-
nowanie kultury, tradycji, historii, rozwiązywanie problemów, umiejętność 
pracy w zespole.
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Dobre praktyki w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi

Osoba rekomendująca: Anna Siennicka – nauczyciel konsultant ŁCDNiKP

Projekt EFS „Budujemy nowoczesną przyszłość – zintegrowany cykl 
szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi”

Autor: Elżbieta Kuskowska – dyrektor szkoły

Od września 2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 re-
alizowany jest Projekt EFS „Budujemy nowoczesną przyszłość”, którego 
beneficjentem jest firma OXFORD SERVICES – Jacek Kieruczenko, obej-
mujący 2 letni cykl szkoleń uczniów z budownictwa ekologicznego, muro-
wania z materiałów ceramicznych i klinkierowych, wykonywania pokryć 
dachowych z materiałów ekologicznych, energetyki odnawialnej, przedsię-
biorczości i języka angielskiego. Szczególnie ważne jest to, że uczniowie 
doskonalą umiejętności wykraczające poza zakres wymagań programo-
wych kształcenia w zawodach budowlanych. Przewidywane efekty wdro-
żenia: zwiększenie dopasowania się do potrzeb rynku pracy i wymogów 
współczesnej gospodarki, a tym samym większe szanse na ciekawszą i lep-
szą pracę poprzez zdobycie nowych kwalifikacji. Rozwinięcie kompetencji 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doskonalenie umiejęt-
ności posługiwania się językiem angielskim.

Dobre praktyki w Zespole Szkół 
Techniczno-Informatycznych w Łodzi

Osoba rekomendująca: Maria Stompel – nauczyciel konsultant ŁCDNiKP

Współpraca z Gillette International Poland Sp. z o.o.

Autorzy: Zespół Szkól Techniczno-Informatycznych w Łodzi

W marcu 2008 roku Zespół Szkól Techniczno-Informatycznych w Ło-
dzi i P&G Gillette International Poland podpisały umowę partnerską. 
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Uczniowie odbywają w firmie praktyki zawodowe, zajęcia specjalizujące 
dla mechatroników, wycieczki dydaktyczne. Możliwość pracy w rzeczy-
wistych warunkach przemysłowych pozwala lepiej przygotować uczniów 
do wykonywania ich przyszłych zadań zawodowych. Skutkuje to również 
najwyższym odsetkiem uzyskanych dyplomów technika mechatronika                      
w Łodzi (70%) i drugim w województwie. Szkoła wraz z firmą czynnie 
realizuje partnerstwo lokalne poprzez promocję szkolnictwa zawodowego. 
W roku 2011 nastąpiło otwarcie pracowni komputerowej, która w całości 
powstała dzięki zakładowi patronackiemu. Szkoła otrzymała nowy sprzęt 
– 20 komputerów oraz pieniądze na wyremontowanie sali. Gillette Poland 
International Sp. z o.o. wspiera też szkołę w działaniach promocyjnych, 
finansując materiały reklamowe, stoiska na Targach Edukacyjnych i inne.

Przewidywane efekty wdrożenia: podniesienie atrakcyjności kształcenia 
w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, zwiększenie konkurencyj-
ności absolwentów na rynku pracy.

Szkoła promująca zdrowie

Autorzy: Zespół Szkól Techniczno-Informatycznych w Łodzi

W 2005 roku Szkoła uzyskała certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Pro-
mujących Zdrowie. W ramach działań prozdrowotnych promowane są: 
aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymanie czystości otoczenia, 
zachowanie bezpieczeństwa, utrzymanie dobrych relacji z innymi ludźmi, 
radzenie sobie ze stresem, odpoczynek i relaks. Działania te realizowane 
są w ścisłej współpracy z instytucjami i organizacjami (PCK, Stacja Sa-
nitarno- Epidemiologiczna, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego             
i inne). Szkoła realizuje szereg programów profilaktycznych, organizowane 
są liczne konkursy, olimpiady, prelekcje, sesje oraz happeningi o tematy-
ce prozdrowotnej i profilaktycznej. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia, 
co roku, organizowane są imprezy. Działania na rzecz zdrowia obejmują 
nie tylko uczniów szkoły, ale również pracowników, rodziców i całą spo-
łeczność lokalną. 

Przewidywane efekty wdrożenia, to wzrost zachowań prozdrowotnych 
wśród uczniów Zespołu Szkól Techniczno-Informatycznych w Łodzi oraz 
w środowisku lokalnym, zapobieganie uzależnieniom od używek i środ-
ków psychoaktywnych, promowanie zdrowego stylu życia.
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Rozwój talentów technicznych uczniów poprzez szkolne projekty 
i współpracę z Politechniką Łódzką

Autorzy: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi

W szkole wiele zajęć teoretycznych i laboratoryjnych prowadzonych jest 
metodą projektów. W ramach zajęć pozalekcyjnych realizowane są projek-
ty rozwijające zdolności intelektualne i manualne uczniów. Efekty tych 
projektów prezentowane są na forum szkoły. Uczniowie wyróżniający się 
pełnią rolę asystentów na zajęciach laboratoryjnych.

Rozwojowi zdolności technicznych uczniów sprzyja również współpraca 
z Politechniką Łódzką. Szkoła podpisała, jako pierwsza w Łodzi, umowę 
o patronacie naukowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. 
Zainteresowana młodzież uczestniczy w ćwiczeniach laboratoryjnych np. 
z metrologii, materiałoznawstwa, automatyki, elektroniki prowadzonych 
przez pracowników naukowych PŁ. Chętni słuchają wykładów poszerza-
jących ich wiedzę techniczną z różnych dziedzin, prowadzonych na terenie 
szkoły i uczelni. 

Przewidywane efekty wdrożenia, to: rozwój twórczego myślenia, koja-
rzenia abstrakcyjnego, niekonwencjonalnego podejścia do problemu, zdol-
ności technicznych, talentów. 

Podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wykorzystywa-
nie środków z UE

Autorzy: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi

Szkoła realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, 
których celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz 
wzbogacenie bazy dydaktycznej. 

Projekt I – „Kształcę się – pracuję”. Doposażenie szkoły w sprzęt IT 
najnowszej generacji (o wartości 10 100 EUR), dzięki któremu uczniowie 
mogą kształtować specjalistyczne umiejętności z zakresu projektowania      
i programowania układów sterowania mechatronicznego. 

Projekt II – „Projektuję z komputerem – pracuję”. Dopasowanie oferty 
edukacyjnej szkoły do aktualnych potrzeb rynku pracy w województwie łódz-
kim. W wyniku wdrożenia projektu szkoła wzbogaciła się o nowoczesną pra-
cownię wspomagania projektowania (sprzęt IT wraz z oprogramowaniem), 
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a uczniowie uzyskali możliwość kształtowania umiejętności oczekiwanych 
przez lokalnych pracodawców. Wartość projektu: 30 746 EUR.

Projekt III – „Zawodowiec XXI wieku”. Celem projektu jest poszerzenie 
umiejętności zawodowych oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji potwier-
dzonych certyfikatami, uczniów technikum mechanicznego, mechatroniczne-
go i zasadniczej szkoły zawodowej. Budżet projektu: 428 430,40 zł.

PROJEKT IV – „Otwarci na wiedzę”. Projekt obejmuje zajęcia dla ucz-
niów poszerzające ich umiejętności zawodowe, wycieczki i praktyki zawo-
dowe oraz współpracę ze szkołą niemiecką. Zostanie zakupiony sprzęt do 
mechatroniki i oprogramowanie specjalistyczne do informatyki. Realizacja 
projektu nastąpi od września 2012 roku do sierpniu 2014 roku. Wartość 
projektu: ok. 825 tysięcy złotych.

Przewidywane efekty wdrożenia: wyposażenie szkoły w nowoczesną 
bazę dydaktyczną, a uczniów w kompetencje, takie jak: umiejętność sa-
modzielnego rozwiązywania problemów technicznych, obsługi programów 
komputerowych, rozwój umiejętności interpersonalnych, pracy w grupie, 
odpowiedzialności za zadanie, prezentowania siebie oraz dążenie do samo-
rozwoju i kształcenia ustawicznego. Zwiększenie konkurencyjności absol-
wentów na rynku pracy.

I turniej uczniów szkół ponadgimnazjalnych w sportach siłowych

Autor: Katarzyna Jurgas - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespo-
le Szkół Techniczno-Informatycznych 

I Turniej Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych w Sportach Siłowych zor-
ganizowano 4.12.2012 roku w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych 
(dawnej ZSP nr 17) Łódź, al. Politechniki 37. Celem turnieju jest popu-
laryzacja dyscypliny sportów siłowych wśród młodzieży. Uczestnictwo 
nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych integruje środowisko 
uczniowskie i nauczycielskie. Propozycja organizacji turnieju była przed-
stawiona uczestnikom konferencji dnia 26 września 2012 roku i jest rezul-
tatem realizacji projektu „Samodzielne działanie i dokonywanie wyborów 
aktywności ruchowej” w zgodzie z nową podstawą programową wychowa-
nia fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej. 

W I Turnieju Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych w Sportach Siłowych 
wzięło udział 45 uczniów, którzy reprezentowali: Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 22 w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 w Łodzi, 
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Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, Zespół Szkół Techniczno-Infor-
matycznych w Łodzi, IX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, Zespół Szkół 
nr 3 z Kutna, Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 19 w Łodzi. To był dobry początek inicjatywy. W planie 
jest coroczna organizacja następnych turniejów.

Dobre praktyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 19 w Łodzi

Osoby rekomendujące: Maria Michalak - konsultant ŁCDNiKP, 
Marian Róg - kierownik kształcenia praktycznego w ZSP nr 19

Szkoła Kreatywnych Zawodów. Tradycja i nowoczesność

Autorzy: Teresa Łęcka - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 19 w Łodzi oraz Anna Lucińska, Barbara Jasińska, Grzegorz Wójcik

Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Ło-
dzi ma na celu odbudowę kształcenia zawodowego w zawodach: technik 
włókiennik i technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych w ścisłym 
współdziałaniu z przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi bada-
jącymi i wdrażającymi nowoczesne techniki i technologie włókiennicze. 
Nowością w tym projekcie jest skierowanie akcji promocyjnej i informa-
cyjnej o nowoczesnym włókiennictwie do uczniów gimnazjum Łodzi i re-
gionu łódzkiego i do środowiska rodziców, wspomagającej wybór zawodu 
i kształtowaniu drogi zawodowej w branży włókienniczej.

Przewidywane efekty wdrożenia, to podniesienie świadomości środowiska, 
że nowoczesne włókiennictwo jest szansą na rozwój zawodowy. Edukowanie 
środowiska w zakresie nowoczesnych technologii włókienniczych i zastoso-
wania wyrobów włókienniczych we wszystkich dziedzinach gospodarki. 

Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi

Autor: Teresa Łęcka - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19
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Wspólnie z Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyj-
nych InBIT Sp. z o.o. wdrażany jest projekt współfinansowany ze środków 
EFS w ramach Działania 9.2 POKL Podniesienie jakości kształcenia w ZSP 19 
im. Karola Wojtyły w Łodzi dedykowany młodzieży kształcącej się w zawo-
dzie technik włókiennik i technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych. 
Nowością w tym działaniu jest współpraca z przedsiębiorcami, instytutami 
naukowymi – Politechniką Łódzką w promowaniu kształcenia zawodowego, 
a także pomoc firm w modernizacji i unowocześnianiu szkolnych laborato-
riów włókienniczych. Podjęto współpracę ze szkołą z Ukrainy – Technical 
College, kształcącą młodzież w podobnych zawodach. Projektem objętych 
zostanie 75 uczniów klas włókienniczych i innych kierunków.

Przewidywane efekty wdrożenia, to wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z przedmiotów: matematyka, fizyka, 
chemia i języki obce, które poszerzą wiadomości uczniów, zwiększenie 
szans na rynku pracy poprzez wsparcie w budowaniu planu rozwoju za-
wodowego. Rozwój zainteresowań, poprzez uczestnictwo w wykładach, 
warsztatach z zakresu nowoczesnych technologii związanych z przemy-
słem włókienniczym–tekstronika; nanotechnologie oraz w kursie „Młody 
przedsiębiorca”. Wzrost motywacji do nauki języka obcego oraz doskona-
lenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim; poszerzenie wie-
dzy uczniów o sposobach kształtowania nowych umiejętności oraz zarzą-
dzania informacją; rozwinięcie tych cech osobowych i kompetencji, które 
niezbędne sąw życiu społecznym i na rynku pracy; wzrost świadomości                       
i wiedzy o nowoczesnych technologiach włókienniczych.

Dobre praktyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
20 w Łodzi

Osoba rekomendująca: Włodzimierz Drewnowski – ZSP nr 20 w Łodzi

„Akademia Chint”

Autorzy: Zdzisław Jurewicz – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 20 w Łodzi, Małgorzata Höffner – nauczycielka

Akademia Chint powołana została w 2011 roku i jej zadaniem jest pro-
pagowanie umiejętności i wiedzy technicznej wśród młodzieży i dorosłych. 
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Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi ma możliwość 
zapoznania się z nowoczesnymi technologiami w oparciu o produkty firmy 
Chint. Dzięki Akademii powstała pracownia mechatroniczna. Uczniowie 
odbywają wycieczki zawodowe do firm kooperujących z Chintem, podno-
sząc w ten sposób poziom wiedzy i osiągając nowe umiejętności. Co roku 
grupa uczniów z nauczycielami wyjeżdża do Bielska Białej na Międzyna-
rodowe Targi ENERGETAB. Fundowane są nagrody dla najzdolniejszych 
uczniów. Dzięki zaangażowaniu w projekt Akademii Chint uczniowie zdo-
bywają wiedzę merytoryczną dotyczącą nowoczesnych technologii wyko-
rzystywanych w przemyśle elektrycznym i energetycznym. 

„Doskonalenie jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez współpracę 
ze stowarzyszeniami naukowymi SEP i SIMP”

Autor: Zdzisław Jurewicz – dyrektor ZSP nr 20 w Łodzi

Od kilku lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi posiada 
patronat Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Stowarzyszenia Inżynie-
rów Mechaników Polskich. Dla uczniów, organizowane są konferencje, 
spotkania naukowe, prelekcje na temat nowoczesnych rozwiązań w techni-
ce. Główną ideą patronatów jest przybliżenie świata nauki i jednocześnie 
propagowanie uczenia się przez całe życie, w tym na wyższych uczelniach 
technicznych. 

Rezultatami współpracy z SEP-em i SIMP-em jest przede wszystkim 
możliwość uzyskania państwowych uprawnień certyfikowanych, np. ucz-
niowie klas elektrycznych mają możliwość zdobycia uprawnień na grupę 
SEP-owską. 

„Współpraca z Fundacją Centrum Dialogu Kostichnówka”

Autorzy: Zdzisław Jurewicz – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 20 w Łodzi, nauczyciele 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi przywiązuje się 
ogromne znaczenie do wychowania patriotycznego. Patronem szkoły jest 
Marszałek Józef Piłsudski. Uczniowie biorą udział w obozach pod patro-
natem Fundacji Centrum Dialogu Kostichnówka. Pielęgnują polskie gro-
by, odnawiają cmentarze, biorą udział w uroczystościach patriotycznych. 
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Współpracują z rówieśnikami z terenu Ukrainy. Poznają ich zwyczaje 
i kulturę. Biorą udział w zbieraniu darów dla Polonii z okręgu Wołyńskie-
go. Mają możliwość poznania historii Polski.

Spotkanie z żywą historią poszerza horyzonty uczniów, pozwala głębiej 
poznać dzieje Polski a szczególnie Polaków mieszkających w dawnych 
granicach Rzeczypospolitej. Uczniowie nawiązują przyjaźnie, które doty-
czą również młodzieży ukraińskiej. Poznanie innej kultury uczy otwartości 
i tolerancji na innych.

Drzwi Otwartych Pracowni

Autor: Włodzimierz Drewnowski – zastępca kierownika szkolenia prak-
tycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi

Aby propagować szkolnictwo zawodowe i pomóc gimnazjalistom w po-
dejmowaniu niełatwej decyzji związanej z wyborem szkoły ponadgimna-
zjalnej organizujemy pokazowe lekcje w pracowniach zawodowych. Stara-
my się zainteresować kształceniem zawodowym przyszłych informatyków, 
mechaników, elektryków, mechatroników. Krótkie pokazowe zajęcia mają 
charakter warsztatów, podczas których młodzież gimnazjalna może samo-
dzielnie wykonać proste zadanie zawodowe. Przyjmujemy grupy uczniów 
gimnazjów z całej Łodzi po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Przewidywane efekty wdrożenia, to przybliżenie gimnazjalistom oferty 
edukacyjnej szkoły. Zaprezentowanie kierunków kształcenia, które poszuki-
wane są na lokalnym rynku pracy. Propagowanie szkolnictwa zawodowego, 
jako kierunku kształcenia odpowiadającego potrzebom pracodawców, co po-
zwoli dobrze wykształcić odpowiednią liczbę osób na potrzeby rynku pracy.

Wolontariat

Autor: Izabela Czyżewska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi od wielu lat prowa-
dzi działalność w zakresie wolontariatu. Są propagowane i odbywają się 
akcje krwiodawstwa, włączają się w nie zarówno uczniowie jak i nauczy-
ciele szkoły. Młodzież pomaga dzieciom z Domu Dziecka w nauce, nasi 
uczniowie spędzają wolny czas z dziećmi na grach i zabawach. Uczniowie 
w naszej szkole biorą udział także w akcjach zbierania żywności.
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Działania takie to przede wszystkim uczenie się empatii. Rezultatami 
jest dostrzeżenie przez uczniów problemów innych ludzi, zarówno zdro-
wotnych jak i tych zwyczajnych losowych przypadków, które się mogą 
przydarzyć każdemu z nas.

Dobre praktyki w Zespole Szkół Rzemiosła 
im. Jana Kilińskiego w Łodzi

Osoba rekomendująca: Małgorzata Redlicka – doradca zawodowy w ŁCDNiKP

„Barwne korowody w wyścigu do celu” w ramach programu „Uczymy 
się przez całe życie”

Autorzy: Marta Szczęśniak-Wojtania, Małgorzata Świderska

Główną ideą projektu jest kształtowanie umiejętności i kompetencji za-
wodowych koniecznych na rynku pracy. Prowadzenie różnorodnych przed-
sięwzięć (ich planowanie, realizowanie, prezentacja) z uwzględnieniem 
zasad zrównoważonego rozwoju – to strategia nauczania/uczenia się po-
przez przeżywanie, dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i innowacyjnymi 
rozwiązaniami. Projekt polega na: udziale młodzieży w ogólnopolskich 
olimpiadach zawodowych – Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolni-
czych w bloku architektura krajobrazu, ogrodnictwo; Olimpiadzie BHP 
w Rolnictwie (pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań, budowanie 
własnego potencjału intelektualnego, współzawodnictwo); popularyzowa-
niu wśród młodzieży wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównowa-
żonego rozwoju. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne „Żyjmy w zgodzie 
z przyrodą” oraz „Ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu kulturo-
wego”. Ich ideą jest rozwijanie zainteresowań, zdolności organizacyjnych, 
spostrzegawczości i wyobraźni przestrzennej. Organizowane są wystawy 
tematyczne i okolicznościowe, np.: „Barwy jesieni”, „Złota polska jesień”, 
„Chwasty w uprawach”, dekoracje świąteczne. Wystawy wewnętrzne pre-
zentowano uczniom szkoły i uczniom gimnazjów podczas tematycznych 
wycieczek zawodoznawczych. Informują i inspirują one przy poszukiwa-
niu różnorodnych rozwiązań projektowych w architekturze krajobrazu. 
Ideą przewodnią realizacji zadań projektowych jest rozwijanie aktywności 
młodzieży, ich kreatywności oraz umiejętności pracy w zespole. 
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Przewidywane efekty wdrożenia, to pogłębienie umiejętności zawodo-
wych, doświadczenia zawodowego, świadomości społecznej w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, ochrony zasobów przyrodniczych i kulturo-
wych, promowanie kształcenia w zawodach ogrodniczych, ukształtowanie 
postawy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Uczniowie na-
szej szkoły od wielu lat są finalistami i laureatami olimpiad zawodowych 
(2012 rok – laureat).

„Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu”

Autorzy: Elżbieta Wróblewska – dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła, 
Małgorzata Redlicka – nauczyciel 

Projekt „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu” współfinansowany 
ze środków UE, EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2 POKL był realizowany 
w okresie: luty 2011 – styczeń 2012, druga edycja: wrzesień 2011 – sier-
pień 2012. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich 
doskonalili swoje umiejętności i kształcili nowe w zakresie kompleksowej 
obsługi fryzjerskiej klienta na pozalekcyjnych warsztatach fryzjerskich. 
Zajęcia odbywały się w salonach fryzjerskich pod okiem samych mistrzów 
oraz w nowoczesnych szkolnych pracowniach fryzjerskich. Istotą w tym 
działaniu było kształcenie kwalifikacji w rzeczywistym środowisku pracy, 
w ścisłej współpracy z pracodawcami wg zmodernizowanego programu 
nauczania. Rezultatami są: zmodernizowany program nauczania w zawo-
dzie fryzjer oraz wyposażenie dwóch pracowni fryzjerskich w nowoczes-
ny sprzęt do kształcenia kwalifikacji. Zacieśniła się współpraca szkoły 
z pracodawcami w zakresie kształcenia nowych kadr dla zawodu. Nastąpił 
wzrost motywacji uczących się do podwyższania kwalifikacji, przełamano 
barierę lęku przed samodzielną obsługą klienta.

Projekt edukacyjny „Wychowanie przez sztukę”

Autorzy: Elżbieta Wróblewska – dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła,   
Jolanta Siedlik

Od 2008 roku w Zespole Szkół Rzemiosła w Łodzi realizowany jest projekt 
edukacyjny Wychowanie przez sztukę. Jego głównym celem jest skorelowa-
nie procesu kształtowania postaw moralnych, społecznych, patriotycznych 
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z rozwijaniem wrażliwości estetycznej i wychowywaniem świadomego, 
aktywnego odbiorcy sztuki. Realizacja projektu odbywa się poprzez an-
gażowanie uczniów do udziału w różnorodnych formach aktywności arty-
stycznej (występy teatralne, wokalne, konkursy plastyczne, multimedialne, 
recytatorskie, zajęcia z teorii filmu), które poszerzają wiedzę z dziedziny 
sztuki, a jednocześnie są pretekstem do działań wychowawczych. Nowoś-
cią przedsięwzięcia jest wykorzystywanie technik informatycznych i ko-
munikacyjnych w kształtowaniu postaw etycznych uczniów. Przewidywa-
ne efekty wdrożenia, to wykształcenie nawyku kontaktu ze światem sztuki 
„wysokiej”; zainteresowanie różnymi sposobami ekspresji artystycznej; 
dostrzeżenie związku między sztuką a innymi dziedzinami wiedzy i życia; 
uświadomienie uczniom faktu posiadania różnych talentów; wykształcenie 
postawy aktywnego obywatela współczesnego społeczeństwa.

Projekt PO KL p.t. „Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do 
wymarzonej pracy” 

Autor: Elżbieta Wróblewska – dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła.

W Zespole Szkół Rzemiosła w Łodzi w okresie IX.2011 roku – XI.
2012 roku realizowany jest projekt dla młodzieży kształcącej się w za-
wodzie technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu i ogrodnik, pt. 
Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy w ra-
mach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 
Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodo-
wego” PO KL, współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. W ra-
mach projektu uczniowie uczestniczyli w kursie bukieciarstwa z elementa-
mi florystyki, stażach w kwiaciarniach, kursie na prawo jazdy kat. B oraz 
zajęciach z zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Przewidywane efekty wdrożenia, to zwiększenie praktycznych umiejęt-
ności i wiedzy w zakresie wykonywania kompozycji bukieciarskich i flo-
rystycznych, doświadczenia zawodowego poprzez realizację staży zawo-
dowych u pracodawców; uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie 
prowadzenia samochodu osobowego oraz zdanie egzaminu na prawo jazdy 
kategorii B; poszerzenie wiedzy na temat prowadzenia działalności gospo-
darczej, w tym kwiaciarni.
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Dobre praktyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 22 w Łodzi

Osoba rekomendująca: Jadwiga Morawiec – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

„Klasa turystyczno – hotelarska”, czyli skuteczny sposób łączenia 
kształcenia ogólnego z rozwijaniem zainteresowań młodzieży

Autorki: Ewa Szewczyk, Katarzyna Nowakowska

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi powstała „klasa tu-
rystyczno – hotelarska”. Głównym celem innowacji organizacyjno – pro-
gramowej było skuteczne łączenia kształcenia ogólnego z turystycznymi 
zainteresowaniami młodzieży. Powstał nowatorski program kształcenia 
opierający się na treściach nauczania geografii, historii, języka angielskie-
go, języka niemieckiego i nauczycielskim programie nauczania wiedzy 
o kulturze. Klasy innowacyjne zostały objęte patronatem Wyższej Szkoły 
Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi. Autorzy innowacji pozyskali do współ-
pracy w realizacji przedsięwzięcia także inne instytucje: Centralne Muze-
um Włókiennictwa w Łodzi, PTTK, Hotel Campanile. 

Przewidywane efekty wdrażania, to poznanie zasad pracy przewodnika, 
pilota wycieczek, recepcjonisty i wychowawcy kolonijnego, poszerzenie 
wiedzy o Łodzi i regionie łódzkim poprzez uczestnictwo w zorganizowa-
nych wycieczkach, ukształtowanie niezbędnych umiejętności językowych 
w branży turystycznej i przygotowujących do dalszej nauki na kierunkach 
studiów związanych z geografią, turystyką i hotelarstwem, nawiązanie 
trwałych kontaktów młodzieży z pracownikami naukowymi oraz udział     
w warsztatach i szkoleniach zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Tury-
styki i Hotelarstwa w Łodzi..

„Klasa policyjna”, atrakcyjna oferta edukacyjna dla uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego w ZSP 22 w Łodzi

Autorka: Joanna Fryczak

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi w oparciu o ana-
lizę zainteresowań i oczekiwań gimnazjalistów powstała atrakcyjna oferta 
edukacyjna „Klasa policyjna”. 
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Do realizacji przedsięwzięcia udało się pozyskać przedstawicieli policji 
– szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Międzynarodowym Sto-
warzyszeniem Policji Region Łódź – Górna. Opracowano innowacyjny pro-
gram, którego celem było: przygotowanie uczniów do świadomego wyboru 
drogi rozwoju zawodowego, a także zapoznanie z organizacją i zadaniami 
policji, dostarczenie wiedzy i ukształtowanie umiejętności potrzebnych     
w pracy policjanta, przygotowanie ucznia do praktycznego wykorzystania 
przepisów prawa w sytuacjach kryzysowych. Przewidywane efekty wdro-
żenia, to poszerzenie wiedzy uczniów związanej z pracą policjanta, z zakre-
su prawa, technik interwencyjnych, doskonalenie umiejętności samoobro-
ny i umiejętności strzeleckich, ukształtowanie pozytywnego wizerunku 
policji, propagowanie bezpiecznych zachowań wśród młodzieży poprzez 
m.in. symulację ataku terrorystycznego; nawiązanie trwałych kontaktów 
z policjantami ze stowarzyszenia i zorganizowanie wspólnie, sportowych 
imprez integracyjnych; takich jak „Otwarty Turniej Tenisa Stołowego”, 
„Rajd Rowerowy”.

Dobre praktyki w Zespole Szkół 
Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi

Osoba rekomendująca: Maria Michalak – nauczyciel konsultant ŁCDNiKP, 
Ewa Błasiak – kierownik Laboratorium Praktycznej Nauki Zawodu w ZSZS nr 2

Zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych 
uczniów niepełnosprawnych

Autorzy: nauczyciele Zespołu Szkól Zawodowych Specjalnych nr 2

Od 1 września 2011 roku w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 
2 w Łodzi realizowany jest projekt przygotowujący uczniów do sprawnego 
funkcjonowania społecznego i zawodowego na łódzkim rynku pracy (prze-
widywane zakończenie projektu 31 sierpnia 2013 r.). Bierze w nim udział 
100 uczniów i 16 nauczycieli. 

Zajęcia 5 godzinne realizowane w cyklach spotkań weekendowych, mają 
na celu dostosowanie wiedzy i umiejętności młodzieży niepełnosprawnej 
do potrzeb rynku pracy w zawodach: kucharz małej gastronomii, piekarz, 
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cukiernik oraz podniesienie poziomu kształcenia w zawodach: operator 
maszyn w przemyśle włókienniczym, malarz-tapeciarz oraz krawiec. 

Podczas zajęć, poprzez praktyczne działanie, uczniowie doskonalą me-
tody uczenia się, zdobywają wiedzę i doświadczenie zawodowe, uczą się 
wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy zawodowej oraz posze-
rzają kompetencje informatyczne. Przewidywane efekty wdrożenia: dosko-
nalenie strategii i metod uczenia się poprzez działanie praktyczne - lepsze 
efekty kształcenia, zwiększenie szans na zdanie egzaminu potwierdzają-
cego kwalifikacje zawodowe i podjęcie pracy, poszerzenie wiedzy i kom-
petencji zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy, rozwijanie zdolności 
interpersonalnych i komunikacyjnych, niezbędnych w przyszłej pracy, 
doskonalenie umiejętności obsługi komputera, doskonalenie umiejętności 
wykorzystywania technologii informatycznej i informacyjnej.

„Zawodowo PLUS – wzmocnienie kształcenia zawodowego 
szansą na samodzielność niepełnosprawnych w dorosłym życiu”

Autorzy: Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi, Towarzystwo Inicja-
tyw Europejskich

Od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2012 roku zrealizowano w Zespole 
Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 projekt, którego głównym założe-
niem było zwiększenie zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifi-
kacje zawodowe oraz pomoc we włączaniu naszych absolwentów w rynek 
pracy. Do projektu przystąpiło 180 uczniów i 10 nauczycieli. Podczas zajęć 
projektowych młodzież doskonaliła umiejętności praktyczne, zwiększała 
kompetencje zawodowe niezbędne do pracy w nowoczesnych zakładach 
produkcyjnych i usługowych w zawodach: kucharz małej gastronomii            
i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Nowością działań objętych 
projektem było zdobywanie wiedzy i umiejętności podczas wyjazdów 
studialnych oraz praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami, 
np. trzydniowej praktyki w Ośrodku ZHP w Załęczu – 60 uczniów, czy za-
jęć w restauracji “Nowy Sad” – 80 uczniów. W ramach przeprowadzanych 
zajęć poznawano również historię Łodzi przemysłowej – wycieczki do Bia-
łej Fabryki, Manufaktury, Księżego Młyna, na ul. Piotrkowską. Doskona-
lono umiejętności interpersonalne i komunikacyjne otrzymując wsparcie   
w postaci zajęć z logopedą, psychologiem i doradcą zawodowym. 
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Przewidywane efekty wdrożenia: lepsze przygotowanie do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, doskonalenie posługiwania się 
językiem zawodowym, poszerzanie wiedzy kierunkowej i branżowej, roz-
wijanie kompetencji miękkich, ścisła korelacja między edukacją zawodo-
wa a rynkiem pracy.

„Współpraca z pracodawcą w zakresie kształcenia zawodowego ucz-
niów niepełnosprawnych”

Autorzy: nauczyciele kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Zawodo-
wych Specjalnych nr 2 w Łodzi 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi współpracuje ze 
Spółdzielnią Elektrotechniczną „Pokój” w Łodzi, w zakresie realizacji za-
jęć praktycznych dla kierunku mechanik monter maszyn i urządzeń oraz 
ślusarz. Spółdzielnia jest producentem aparatury niskiego napięcia, posiada 
nowoczesny park maszynowy, posiada wdrożony system Zarządzania Ja-
kością ISO 9001. 

Współpraca z takim partnerem zapewnia uczniom dostęp do najnowszych 
technologii w zakresie produkcji złączek jedno i wielotorowych. Pracowni-
cy Spółdzielni posiadają umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi 
(jest to zakład pracy chronionej), dzięki temu pracodawca zapewnia zajęcia 
każdemu z uczniów uwzględniając istniejącą niepełnosprawność. 

Uczniowie, uczestnicząc w zajęciach praktycznych w cyklu 2 spotkań 
tygodniowo po 6 godzin, mają możliwość kształtowania umiejętności prak-
tycznych w rzeczywistych warunkach pracy, przez wykonywanie zadań za-
wodowych. Ważne jest to, iż pracodawca zawraca szczególną uwagę na ety-
kę zawodu i etos pracy, kształtując u uczniów poczucie odpowiedzialności, 
rzetelności i sumienności w przyszłej pracy zawodowej. 

Przewidywane efekty wdrożenia, to przygotowanie pełnosprawnego 
pracownika branży elektrotechnicznej, rozwijanie kompetencji miękkich 
ze szczególnym uwzględnieniem etosu pracy zawodowej, poszerzenie wie-
dzy kierunkowej i branżowej, lepsze przygotowanie do egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje zawodowe.



��DOBRE PRAKTYKI

DOBRE PRAKTYKI 
ZGŁOSZONE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI

 
AKADEMII DOBRYCH PRAKTYK 
W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM 

pod redakcją Alicji Oleskiej
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DOBRA PRAKTYKA nr 1

FERIE ZIMOWE DLA GIMNAZJALISTÓW

Obszar działań: promocja szkoły
Cel/zaplanowane efekty: 

zaprezentowanie gimnazjalistom oferty edukacyjnej szkoły w powiązaniu 
z prezentacją warunków techniczno-dydaktycznych szkoły partnerów wspo-
magających szkolny system kształcenia zawodowego,
zapewnienie wykonania naboru do szkoły. 

Działania składające się na DOBRĄ PRAKTYKĘ:
opracowanie harmonogramu zajęć dla gimnazjalistów podczas ferii (w tym 
zorganizowanie wycieczek do zakładów pracy i wyższych uczelni, z którymi 
współpracuje szkoła i wspólne spożywanie posiłków),
poszukanie sponsorów, ustalenie funduszy i form sponsorowania zajęć,
uzgodnienie/doprecyzowanie terminów spotkań ze sponsorami i firmami współ-
pracującymi – współorganizatorami ferii dla gimnazjalistów,
zapewnienie warunków do bezpiecznego zrealizowania ferii,
upowszechnienie oferty zajęć feryjnych – rozesłanie informacji pisemnej do 
gimnazjów,
zorganizowanie grupy gimnazjalistów chętnych do uczestnictwa
realizacja ferii zgodnie z harmonogramem,
monitorowanie przebiegu ferii i reagowanie na ewentualne zakłócenia,
dokumentowanie działań i upowszechnienie informacji o uczestnikach i prze-
biegu ferii (np. na stronie internetowej szkoły).

Warunki realizacji: dobrze przygotowana do prezentacji szkoła oraz siedziby 
partnerów wspomagających szkołę, atrakcyjna forma oferty edukacyjnej szkoły

Beneficjenci: uczniowie gimnazjów
Data wdrożenia/rozpoczęcia: ferie zimowe 2009/2010

Autor/koordynator: 
Grzegorz Wójcik – nauczyciel, Teresa Łęcka – Dyrektor Szkoły

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły
Adres szkoły: 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115

Opracowała: Barbara Jasińska
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DOBRA PRAKTYKA nr 2

KONKURS: „CZYTAM I WIEM”

Obszar działań: dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów
Cel/zaplanowane efekty: 

doskonalenie u uczniów umiejętności pracy z tekstem i czytania ze zrozumie-
niem, na rzecz poprawy zdawalności egzaminów zewnętrznych (zawodowych 
i matury),
zwiększenie korelacji międzyprzedmiotowej i wzmocnienie współpracy mię-
dzy nauczycielami różnych przedmiotów.

Działania składające się na DOBRĄ PRAKTYKĘ:
opracowanie/doskonalenie regulaminu konkursu opisującego m.in. sposób 
przeprowadzania konkursu oraz oceniania i nagradzania jego uczestników,
opracowanie tekstów będących przedmiotem konkursu oraz sformułowanie 
do nich pytań/zadań konkursowych,
upowszechnienie w szkole informacji o ustalonych terminach konkursu, 
zachęcenie uczniów do rzetelnego przygotowywania się do konkursu,
przeprowadzenie konkursu w klasach i wyłonienie finalistów,
sformułowanie wniosków o efektach konkursu, 
ewaluacja tekstów i pytań/zadań konkursowych na rzecz ich doskonalenia,
opracowanie raportu i przedstawienie go Radzie Pedagogicznej.

Warunki realizacji: konkurs przeprowadzany jest w szkole, raz w miesiącu, 
przez cały rok szkolny

Beneficjenci: wszyscy uczniowie klas pierwszych i drugich technikum oraz za-
sadniczej szkoły zawodowej

Data wdrożenia/rozpoczęcia: wrzesień 2009 rok

Autor/koordynator: 
Aleksandra Kleśta – Przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Zawodowych,
Katarzyna Korzewska – Przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Ogólnokształcących

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
Adres szkoły: 91-845 Łódź, ul. Franciszkańska 137

Opracowała: Aleksandra Kleśta

1.
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DOBRA PRAKTYKA nr 3

PODNIESIENIE KWALIFIKACJI I ATRAKCYJNOŚCI 
ABSOLWENTÓW NA RYNKU PRACY 

Obszar działań: dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów
Cel/zaplanowane efekty: 
przeprowadzenie szkoleń zawodowych wykraczających poza program naucza-

nia, prowadzących do poszerzenia wiadomości i umiejętności uczniów, a tym sa-
mym podniesienia ich kwalifikacji i zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy.

Działania składające się na DOBRĄ PRAKTYKĘ:
rozpoznanie potrzeb pracodawców dotyczących posiadanych przez absolwen-
tów szkoły wiadomości i umiejętności,
rozpoznanie zainteresowań uczniów i ich potrzeb w zakresie dodatkowych 
szkoleń zawodowych,
wybranie/ustalenie tematu/dziedziny szkolenia,
wybranie nauczyciela odpowiedzialnego za działania organizacyjne dotyczące 
przygotowania warunków i realizacji szkolenia,
poszukanie firm/osób prywatnych prowadzących szkolenia zawodowe w wy-
branym/ustalonym zakresie,
uzgodnienie terminu, czasu trwania i warunków przeprowadzenia szkolenia,
przyjęcie zgłoszeń od uczniów chętnych do uczestnictwa w szkoleniu,
przeprowadzenie i udokumentowanie przebiegu i efektów szkolenia.

Beneficjenci: uczniowie wszystkich kierunków kształcenia wszkole oraz na-
uczyciele kształcenia zawodowego

Data wdrożenia: rok szkolny 2008/2009

Autor/koordynator: 
Komisja Przedmiotów Zawodowych pod przewodnictwem Iwony Wolskiej 

– Przewodniczącej KPZ

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Gastronomicznych GASTRONOMIK
Adres szkoły: 90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza 88

Opracowała: Iwona Wolska

•
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DOBRA PRAKTYKA nr 4

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI (27 września )

Obszar działań: dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów
Cel/Zaplanowane efekty: 

umocnienie tradycji cyklicznych obchodów Światowego Dnia Turystyki na 
terenie szkoły ze względu na turystyczno – hotelarskie profile kształcenia, 
zaangażowanie młodzieży klas turystycznych do organizacji imprez szkol-
nych i pozaszkolnych,
umacnianie współpracy nauczycieli wewnątrz zespołu nauczycieli przedmio-
tów zawodowych.

Działania składające się na DOBRĄ PRAKTYKĘ:
uczestniczenie młodzieży klas turystycznych w Jarmarku Wojewódzkim odby-
wającym się w 1. weekend września, a poprzedzającym Światowy Dzień Tu-
rystyki (zebranie materiałów branżowych, inspiracjai szukanie pomysłów),
zaplanowanie przebiegu obchodów Światowego Dnia Turystyki w szkole 
– opracowanie harmonogramu i regulaminu imprezy,
podział zadań wśród nauczycieli przedmiotów turystyczno-hotelarskich oraz 
uczniów klas turystycznych,
zaproszenie gości: pracodawców z branży turystyczno-hotelarskiej, przedsta-
wicieli instytucji nadrzędnych oraz zaprzyjaźnionych szkół i placówek oświa-
towych,
upowszechnienie informacji o obchodach w mediach i na stronie internetowej 
szkoły,
monitorowanie przebiegu imprezy, reagowanie na ewentualne zakłócenia,
dokonanie ewaluacji przebiegu obchodów, sformułowanie wniosków o cha-
rakterze doskonalącym.

Warunki realizacji: corocznie w dniu 27 września lub w dniu oscylującym wo-
kół (w przypadku sobót i niedziel)

Beneficjenci: uczniowie klas turystycznych i hotelarskich
Data wdrożenia/rozpoczęcia: 27 września 2008 roku 

Autor/koordynator: 
Anna Krawczyk – Przewodnicząca Zespołu Nauczycieli Kształcenia Zawodowego
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich
Adres szkoły: 91-008, Łódź, ul. Drewnowska 171

Opracowała: Anna Krawczyk
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DOBRA PRAKTYKA nr 5

WIZYTY STUDYJNE W CENTRUM KARIER 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FUNDACJI TUS

Obszar działań: aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Cel/zaplanowane efekty: 

zapoznanie uczniów z zakresem działalności Centrum Karier Osób Niepełno-
sprawnych oraz strukturą organizacyjną organizacji pozarządowej i specyfiką 
pracy trzeciego sektora,
przybliżenie uczniom specyfiki pracy pracownika biurowego (w tym dokumen-
tacji, oprogramowania i zasad obsługi beneficjentów) oraz jego zakresu zadań 
zawodowych, funkcjonowania rynku pracy dla osób niepełnosprawnych,
uświadomienie uczniom znaczenia aktywizacji zawodowej i społecznej w 
kontekście pracy osoby niepełnosprawnej.

Działania składające się na DOBRĄ PRAKTYKĘ: 
ustalenie terminu i harmonogramu kolejnej wizyty studyjnej,
przygotowanie organizacyjne uczniów do wizyty,
zorganizowanie bezpiecznego przejazdu uczniów ze szkoły do CKON i z po-
wrotem,
zapewnienie bezpiecznego udziału uczniów w warsztatach aktywizujących: 
OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA NA RYNKU PRACY,
dokonanie ewaluacji wizyty studyjnej (rozmowy z uczniami, nauczycielami 
i pracownikami CKON dotyczące przydatności, sprawności i efektywności 
organizacyjnej przedsięwzięcia),
sformułowanie ewentualnych wniosków o charakterze doskonalącym organi-
zację kolejnych wizyt studyjnych.

Warunki realizacji: 
zapewnienie bezpiecznych warunków wizyty studyjnej,
dobra komunikacja w układzie szkoła – CKON. 
Beneficjenci: uczniowie kształcący się w zawodzie technika prac biurowych
Data wdrożenia/rozpoczęcia: 2010 rok 

Autor/koordynator: 
Aneta Fortuna-Szymczyk – Wicedyrektor Szkoły i Przewodnicząca Zespołu 

Przedmiotów Zawodowych
Nazwa szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 
Adres szkoły: 91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24

Opracowała: Aneta Fortuna-Szymczyk
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DOBRA PRAKTYKA nr 6

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI 

Obszar działań: współpraca z rynkiem pracy
Cel/zaplanowane efekty: 

doskonalenie i rozwijanie umiejętności uczniów z zakresu kształcenia zawo-
dowego,
doskonalenie zawodowe nauczycieli,
budowanie korzystnych relacji w układzie szkoła – pracodawca. 

Działania składające się na DOBRĄ PRAKTYKĘ:
zawieranie umów z zakładami pracy, 
opracowanie harmonogramu kształcenia praktycznego,
monitorowanie realizacji harmonogramu, w tym frekwencji w trakcie praktyk 
zawodowych, 
organizowanie szkoleń dla uczniów i nauczycieli na terenie zakładów pracy,
udział pracodawców w przedsięwzięciach edukacyjnych szkoły, w tym wspie-
ranie szkoły w surowce i półprodukty podczas konkursów na szczeblu szkol-
nym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
udział pracodawców podczas zebrań z rodzicami, 
dokumentowanie przebiegu praktyk zawodowych (zeszyt praktyk),
upowszechnianie informacji o przebiegu i efektach współpracy z 
pracodawcami(np. na stronie internetowej szkoły)

Warunki realizacji: przez cały rok szkolny 
Beneficjenci: uczniowie szkoły oraz nauczyciele 
Data wdrożenia/rozpoczęcia: 2003 rok

Autor/koordynator: 
Katarzyna Wojtalik – Kierownik kształcenia praktycznego

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 
Adres szkoły: 91-845 Łódź, ul. Franciszkańska 137

Opracowała: Marta Matuszewska-Sitek
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DOBRA PRAKTYKA nr 7

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU SZKOŁY

Obszar działań: promocja szkoły
Cel/zaplanowane efekty: 
promocja szkoły, zapewnienie naboru uczniów do szkoły 

Działania składające się na DOBRĄ PRAKTYKĘ:
praca z uczniem zdolnym m.in. na rzecz efektywnego udziału i reprezentowa-
nia szkoły w konkursach, zawodach i olimpiadach przedmiotowych,
coroczne organizowanie DRZWI OTWARTYCH dla zaprezentowania oferty 
edukacyjnej szkoły, a także jej wyposażenia techniczno-dydaktycznego,
opracowywanie i dystrybucja promującego szkołę „Informatora dla gimna-
zjalistów”,
organizowanie cyklicznych AKCJI DIAGNOSTYCZNYCHw zakresie bada-
nia stanu technicznego pojazdów samochodowych, skierowanych do środowi-
ska lokalnego i nie tylko,
udział szkoły w projektach EFS zapewniających m.in. podnoszenie kompeten-
cji zawodowych oraz prawo jazdy kategorii C dla uczniów, 
prezentowanie osiągnięć szkoły podczas konferencji, seminariów organizo-
wanych dla łódzkiego środowiska edukacyjnego,
wykonywanie przez uczniów prac modelowo-konstrukcyjnych, prezentowa-
nych m.in. podczas wojewódzkiego konkursu zawodowego organizowanego 
przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
dokumentowanie i prezentowanie osiągnięć szkoły w mediach oraz na stronie 
internetowej szkoły.

Warunki realizacji: dobrze przygotowana do prezentacji szkoła i jej oferta eduka-
cyjna, aktywność nauczycieli, dobre kontakty z mediami (prasa, radio, TV, internet)

Beneficjenci: społeczność szkolna, uczniowie gimnazjumi rodzice
Data wdrożenia/rozpoczęcia: wrzesień 2009 roku

Autor/koordynator: 
Andrzej Łaziński – nauczyciel, Ireneusz Mielczarek – Dyrektor Szkoły

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 
Adres szkoły: 91-335 Łódź ul. Prożka 3/5

Opracował: Andrzej Łaziński
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DOBRA PRAKTYKA nr 8

CERTYFIKOWANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

Obszar działań: dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów
Cele/zaplanowane efekty: 

podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 17 w 
Łodzi,
zaprojektowanie i zrealizowanie warsztatów, zajęć specjalizacyjnych oraz do-
datkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (i nie tylko) zainteresowanych 
swoim rozwojem zawodowym,
wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności ułatwiające podjęcie pra-
cy lub dalsze kształcenie zawodowe, w tym posługiwanie się podstawowym 
narzędziem pracy projektanta w wielu gałęziach przemysłu – AutoCAD 2D i 
3D,
zwiększenie szans uczniów na pozytywne zdanie zewnętrznych egzaminów 
zawodowych.

Działania składające się na DOBRĄ PRAKTYKĘ:
zorganizowanie akcji promocyjnej dotyczącej możliwości certyfikowania 
umiejętności – (materiały reklamowe, akcja rekrutacyjna w zaprzyjaźnionych 
szkołach zawodowych),
zorganizowanie w wyznaczonym terminie spotkania rekrutacyjnego dla po-
tencjalnych uczestników warsztatów, zajęć specjalizacyjnych, dodatkowych 
zajęć pozalekcyjnych, (protokoły z rekrutacji, utworzenie grup docelowych),
opracowanie harmonogramu/planu zajęć oraz przygotowanie niezbędnej do-
kumentacji (listy uczestników z danymi osobowymi, wnioski o zweryfikowa-
nie umiejętności, wzory certyfikatów, testy certyfikujące), a także materiałów 
szkoleniowych i pakietów edukacyjnych dla uczestników (aktualnie dokony-
wana jest modyfikacja ich treści),
wydruk materiałów dla uczestników lub przesłanie ich drogą mailową,
prowadzenie systematyczne, zgodnie z harmonogramem/planem, zajęć odno-
towywanych w dzienniku zajęć dodatkowych,
monitorowanie przebiegu zajęć edukacyjnych,
wypełnienie wniosków o przystąpienie do egzaminu certyfikującego,
powołanie Komisji Certyfikującej ukształtowane podczas zajęć umiejętności,
przeprowadzenie egzaminu certyfikującego,
sporządzenie wykazu certyfikatów opatrzonych odpowiednimi numerami (sta-
nowiącego wraz ze wzorami certyfikatów oraz wnioskami o przystąpienie do 
egzaminu certyfikującego element dokumentacji Zespołu Nauczycieli Kształ-
cenia Zawodowego),
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wydrukowanie certyfikatów i podpisanie ich przez Dyrektora Szkoły oraz 
członków Komisji Certyfikującej,
wręczenie certyfikatów podczas wybranych uroczystości szkolnych.

UWAGA: analogiczne zajęcia realizowane w ramach projektu unijnego (rok 
szkolny 2009/2011) związane były ponadto z prowadzeniem biura przez koordyna-
tora projektu, dokonywaniem niezbędnych zakupów, podpisywaniem stosownych 
umów, dokonywaniem wymaganych rozliczeń, przeprowadzeniem ewaluacji (bada-
nie ankietowe), a także z zewnętrznym nadzorem nad realizacją projektu.

Warunki realizacji: 
kadra pedagogiczna posiadająca określone kwalifikacje specjalistyczne,
3 sale komputerowe (w tym 2 sale mające sieć lokalną) oraz sala multimedial-
na wyposażone w sprzęt specjalistyczny (44 komputery, 2 laptopy, 2 serwery, 
3 drukarki laserowe, 1 drukarka atramentowa A4 i wielkoformatowa A2, 2 
skanery, 2 rzutniki multimedialne), 
oprogramowanie: Windows XP Professional, Microsoft Office 2003, Auto-
CAD2008,
sale warsztatowe wyposażone w 2 stanowiska do spawania oraz maszyny do 
obróbki ręcznej i obróbki skrawaniem,
materiały pomocnicze, pakiety edukacyjne dla uczestników, podręczniki, po-
radniki, modele dydaktyczne.

Beneficjenci: 
uczniowie (i nauczyciele) z ZSP nr 17 w Łodzi oraz z zaprzyjaźnionych szkół: 

ZSP nr 7 w Łodzi oraz ZSP nr 9 w Łodzi,
grupy studentów z Politechniki Łódzkiej oraz pracownicy ze związanych ze 

szkołą zakładów pracy.
Data wdrożenia/rozpoczęcia: rok szkolny 2001/2002

Osiągnięte efekty:
opracowanie autorskich pakietów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych 
dla uczniów,
opracowanie testów certyfikujących, teoretycznych i praktycznych,
utworzenie nowej pracowni komputerowej wyposażonej w 15 stanowisk dla 
uczniów i 1 stanowisko nauczycielskie (wraz z odpowiednim oprogramowa-
niem oraz serwerem), zakup laptopa, 2 drukarek, projektora, rzutnika pisma, 
ekranu, doposażenie pracowni w zestawy poradników i podręczników dla 
uczniów (dzięki aplikowaniu o dotacje z funduszy unijnych w ramach pro-
gramu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Działanie 9.2 na realizację 
projektu: „Zawodowiec XXI wieku”),

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
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wydanie 203 certyfikatów umiejętnościowych z zakresu:
AutoCAD 2D projektowanie na płaszczyźnie – 113 certyfikatów,
AutoCAD 3D modelowanie przestrzenne – 41 certyfikatów, 
Inventor – projektowanie części mechanicznych – 5 certyfikatów,
Proces projektowania części maszyn – 5 certyfikatów,
Spawanie techniką MAG – 22 certyfikaty,
Spawanie techniką MIG (rok szkolny 2006/07 oraz 2007/08) – 10 certyfikatów,
Obróbka plastyczna (rok szkolny 2004/2005) – 1 certyfikat,
Pedagogika (rok szkolny 2006/2007) – 2 certyfikaty,
Socjologia (rok szkolny 2006/2007) – 2 certyfikaty,
Psychologia ogólna i rozwojowa (rok szkolny 2006/07) – 2 certyfikaty,
ukształtowanie umiejętności projektowania z użyciem programów komputero-
wych i tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej,
doposażenie Warsztatów Szkolnych w 2 stanowiska do spawania.

Uwaga: 
W roku szkolnym 2001/2002, pierwszym roku eksperymentu pedagogicznego     

w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (jeszcze przed połączeniem szkół mechanicz-
nych i utworzeniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi) wydane zo-
stały uczniom 23 zaświadczenia potwierdzające ukształtowanie wybranych umie-
jętności zawodowych.

W roku szkolnym 2011/2012 Szkoła wygrała dotację na realizację kolejnego 
projektu unijnego: „Otwarci na wiedzę”, co umożliwi przeprowadzenie kolejnych 
zajęć dodatkowych zakończonych certyfikacją umiejętności m.in. z zakresu wytwa-
rzania części maszyn na obrabiarkach skrawających oraz grafiki komputerowej 
i projektowania obiektowego (dzięki zakupowi oprogramowania i wyposażenia do 
pracowni informatycznej).

Autor/koordynator:
AutoCAD – Ewa Ciećwierz, Anna Daniel, 
spawanie – Jacek Pastuszka,
pedagogika, socjologia i psychologia w roku szkolnym 2006/2007 – Elżbieta 

Hak-Podsiadły. 

Uwaga: Koordynator projektu finansowanego z funduszy unijnych w latach 
2009-2011 oraz planowanego na rok szkolny 2012/2013 – Anna Sierba.

Nazwa szkoły:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17
Adres szkoły: 93-502 Łódź , al. Politechniki 37

Opracowała: Ewa Ciećwierz

•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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DOBRA PRAKTYKA nr 9

REGIONLANY KONKURS WIEDZY O HOTELARSTWIE

Obszar działania: dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów ukierunkowana na 
wzbogacanie wiedzy uczniów na temat pracy w hotelarstwie

Cel/zaplanowane efekty: 
wyłonienie „Najlepszego hotelarza” w regionie łódzkim – ucznia laureata 
konkursu,
wpojenie uczniom zasad dobrej organizacji pracy i poszanowania potrzeb dru-
giego człowieka.

Działania składające się na DOBRĄ PRATYKĘ:
przygotowanie dokumentacji konkursowej, w tym regulaminu konkursu, 
upowszechnienie regulaminu i zaproszenie do udziału w konkursie uczniów 
ze szkół branży hotelarskiej z regionu łódzkiego,
sporządzenie planu/harmonogramu działań nauczycieli – organizatorów kon-
kursu,
poszukanie sponsorów nagród konkursowych wśród łódzkich hoteli,
przygotowanie i przeprowadzenie I etapu konkursu,
przygotowanie i przeprowadzenie II etapu konkursu,
monitorowanie przygotowań i przebiegu konkursu,
przeprowadzenie badań ewaluacyjnych (badanie ankietowe wśród uczestni-
ków konkursu),
modyfikowanie konkursowych działań techniczno-organizacyjnych adekwat-
nie do wniosków wynikających z badań ewaluacyjnych.

Beneficjenci: uczniowie klas drugich i trzecich technikum hotelarskiego 
Data wdrożenie/rozpoczęcia: grudzień 2010 roku

Autor/ koordynator: Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich
Adres szkoły: 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 171 

Opracowała: Justyna Pasternak

1.

2.

•
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DOBRA PRAKTYKA nr 10

WARSZTATY NA TEMAT: CIEKAWOŚĆ ŚWIATA 
POMYSŁEM NA SUKCES ZAWODOWY

Obszar działania: promocja szkoły 
Cel/zaplanowane efekty: 

popularyzacja wiedzy z zakresu bankowości, hotelarstwa i turystyki,
prezentacja kierunków kształcenia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycz-
no-Hotelarskich w Łodzi.

Działania składające się na DOBRĄ PRATYKĘ:
przygotowanie dokumentacji warsztatowej, w tym programu warsztatów,
przygotowanie i wysłanie zaproszeń do trzech gimnazjów łódzkich,
przygotowanie i wysłanie zaproszeń do Dyrektora Oddziału IV PKO BP            
w Łodzi i Oddziału Regionalnego, 
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych (odbywających się 
rotacyjnie, każde przez 45 minut, równocześnie w trzech salach dydaktycz-
nych),
dokonanie oceny efektów pracy warsztatowej uczniów takich jak: programu 
wybranej imprezy turystycznej i hasła najlepiej promującego wybraną ofertę 
Banku PKO BP w Łodzi,
uhonorowanie drobnymi upominkami uczniów pracujących podczas warszta-
tów najefektywniej,
opracowanie sprawozdania z organizacji i przebiegu warsztatów oraz przed-
stawienie go Radzie Pedagogicznej.

Beneficjenci: uczniowie trzecich klas wybranych gimnazjów z Łodzi
Data wdrożenie/rozpoczęcia: luty 2009 roku

Autor/ koordynator: 
Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich
Adres szkoły: 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 171 

Opracowała: Ewelina Szychowska

1.
2.
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DOBRA PRAKTYKA nr 11

TWORZENIE NOWOCZESNYCH STANOWISK DYDAKTYCZNYCH

Obszar działań: wyposażenie techniczno-dydaktyczne szkoły – pracownia me-
chatroniki i elektroniki

Cel/zaplanowane efekty: poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez 
umożliwienie uczniom kształtowania umiejętności zawodowych na nowoczes-
nych stanowiskach dydaktycznych (ćwiczeniowych) m.in. z zakresu mechatroniki 
i elektroniki 

Działania składające się na DOBRĄ PRATYKĘ:
opracowanie ogólnej koncepcji pracowni dydaktycznej oraz strategii jej two-
rzenia,
przygotowanie projektów ćwiczeń laboratoryjnych,
przygotowanie projektów stanowisk dydaktycznych do realizacji zaprojekto-
wanych ćwiczeń, 
pozyskanie materiałów i urządzeń do zbudowania zaprojektowanych stano-
wisk dydaktycznych (kontakty z pracodawcami i firmami, zakupy),
przygotowanie uczniów do wspólnego zbudowania stanowisk dydaktycznych 
według przygotowanych projektów (przeszkolenie uczniów w zakresie mon-
tażu i uruchamiania stanowisk dydaktycznych, zapoznanie ich z projektami, 
wspólna analiza i modyfikacja założeń bądź samych projektów),
sprawdzenie ukształtowanych/udoskonalonych umiejętności praktycznych 
uczniów – próba generalna przed montażem, 
podział na grupy robocze oraz montaż stanowisk dydaktycznych wspólnie       
z uczniami, 
uruchomienie nowych stanowisk dydaktycznych i próbne wykonanie na nich 
zaprojektowanych ćwiczeń, 
opracowanie struktury dokumentów (instrukcji, sprawozdań, itp.) stanowią-
cych obudowę metodyczną do zaprojektowanych ćwiczeń.

Warunki realizacji: zapewnienie finansowania realizacji projektu i utrzymywa-
nia pracowni w sprawności technicznej

Beneficjenci: uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi

Termin wdrożenia/rozpoczęcia: stanowiska zostały wykonane i uruchomione    
w roku szkolnym 2010/2011

•

•
•
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Osiągnięte efekty:
utworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej do kształtowania 
umiejętności praktycznych z zakresu mechatroniki i elektroniki,
przyrost kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) uczniów biorących udział w two-
rzeniu/budowaniu stanowisk dydaktycznych, 
zmniejszenie skłonności uczniów do dewastacji stanowisk dydaktycznych 
dzięki powstaniu pewnego rodzaju „więzi emocjonalnych uczniów z pracow-
nią”, w której tworzeniu/budowaniu uczestniczyli. 

Autor/ koordynator: 
Ferdynand Höffner – autor koncepcji utworzenia pracowni i projektów stano-

wisk dydaktycznych

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20
Adres szkoły: 91-212 Łódź, ul. Warecka 41

Opracował: Ferdynand Höffner

•

•

•
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DOBRA PRAKTYKA nr 12

PRAKTYKI ZAGRANICZNE UCZNIÓW

Obszar działań: współpraca z edukacyjnymi partnerami zewnętrznymi na rzecz 
zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów w całej Europie

Cel/zaplanowane efekty: ukształtowanie umiejętności zawodowych uczniów 
(potwierdzonych certyfikatami) w zakresie: suchej zabudowy wnętrz, połączeń 
elementów drewnianych, konstrukcji ciesielskich, szalunków drewnianych i sy-
stemowych, wykonywania napraw konstrukcji betonowych i sztukaterii, wykony-
wania podłóg na różnych podłożach, wykonywania okładzin ceramicznych, wyko-
nywania instalacji sanitarnych, wykonywania przyłącza domowego, prowadzenia 
systemów rur ciśnieniowych za pomocą urządzeń technicznych.

Działania składające się na DOBRĄ PRAKTYKĘ: 
opracowanie koncepcji projektu ukierunkowanego na organizację zagranicz-
nych praktyk zawodowych dla uczniów,
pozyskanie do współpracy partnerów zewnętrznych,
pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu,
zawarcie umów o współpracę z pozyskanymi partnerami,
opracowanie programów praktyk uczniowskich ukierunkowanych na ukształ-
towanie/doskonalenie wybranych umiejętności praktycznych,
zorganizowanie wyjazdów zagranicznych na praktyki zawodowe uczniów,
opisanie i upowszechnienie informacji o przebiegu i efektach zrealizowanych 
praktyk.

Uwaga: powyższe działania składają się na realizację projektów ZSP nr 15 w Ło-
dzi w ramach PROJEKTU LEONARDO DA VINCI, w tym cykliczne przeprowadza-
nie miesięcznych praktyk uczniów w Centrach Praktyk Zawodowych w Niemczech.

Beneficjenci: uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej
Data wdrożenia/rozpoczęcia: rok szkolny 2005/2006

Autor/koordynator: 
Elżbieta Kuskowska – Dyrektor Szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi im. dr Stefana 
Kopcińskiego

Adres szkoły: 90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 5/11

Opracowała: Elżbieta Czyż-Dąbrowska
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DOBRA PRAKTYKA nr 13

WYKONYWANIE ZDJĘĆ DO KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO: ZABYTKI ŁODZI 

Obszar działań: dodatkowa oferta edukacyjna
Cel/zaplanowane efekty: 

poznanie zabytkowych miejsc w Łodzi,
doskonalenie umiejętności dobierania sprzętu fotograficznego i wykonywania 
zdjęć architektury, 
wymiana doświadczeń o charakterze zawodowym pomiędzy uczniami,
uczestnictwo uczniów we współzawodnictwie dającym możliwość zaprezen-
towania i zweryfikowania umiejętności zawodowych. 

Działania składające się na DOBRĄ PRAKTYKĘ:
zaplanowanie miejsca i dogodnej pory na wykonanie zdjęć,
zaobserwowanie wpływu warunków atmosferycznych na bryłę budowli,
rozpatrzenie motywu fotografii pod względem zastosowania odpowiedniej 
perspektywy i kadrowania,
wybór sprzętu i zastosowanie odpowiednich parametrów względem warun-
ków atmosferycznych panujących w momencie wykonywania fotografii,
przygotowanie i wysłanie na konkurs najlepszych prac fotograficznych.

Warunki realizacji: plener przeprowadzany raz w roku na terenie Łodzi, miesiąc 
przed konkursem

Beneficjenci: uczestnicy zajęć plenerowych – uczniowie technikum 
Data wdrożenia/rozpoczęcie: marzec 2010

Autor/koordynator: 
Jolanta Proszak - nauczyciel fotografii 

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły
Adres szkoły:90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115

Opracowała: Jolanta Proszak
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