Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
„Od Szkoły Przemysłowo – Energetycznej
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9”
Łódź, 21 października 2016 roku

Szanowni Państwo,
przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu
z nich zapomnieliśmy. Jubileusz szkoły
to znakomita okazja do przywołania pamięci
o tych wszystkich, którzy współtworzyli naszą
szkołę, którzy na trwale zapisali się na kartach
jej historii, którzy ją rozwijali i wspierali.
O naszej szkole można mówić wiele i długo. Na przestrzeni 70 lat zmieniała swoje oblicze,
strukturę, nazwę. W istocie jednak pozostała taka sama. Jest nie tylko ważną
i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale także częścią naszego życia.

mgr inż. Henryka Michalska
www.zsp9.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 pracuje w innowacyjnym otoczeniu edukacyjnym,
realizując ambitne programy w obszarze energetyczno-elektroniczno-elektrycznomechatroniczno-informatycznym, we współpracy z wiodącymi w rejonie zakładami
patronackimi. Jego posłannictwem jest kształcenie cenionych absolwentów
wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu
gospodarczo-społecznym, opartym na postępie cywilizacyjno-technicznym
oraz podejmowanie działań dla zrównoważonego rozwoju, w poczuciu społecznej i etycznej
odpowiedzialności za życie swoje i innych ludzi.
Placówka tworzy atmosferę przyjazną dla młodzieży, nauczycieli, pracowników i rodziców.

KADRA KIEROWNICZA SZKOŁY
Dyrektor szkoły
Zastępca dyrektora
Kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Henryka Michalska
mgr Dorota Serwik-Porowska
mgr inż. Paweł Dominikowski

W roku szkolnym 2016/17 naukę w naszej szkole podjęło 520 uczniów.
www.zsp9.pl

Leopold Temerson

1946/1947 – 1951/1952

Józef Krzeszowski

1952/1953 – 1955/1956

Jan Wroński

1956/1957 – 1960/1961

Maciej Majewski

1961/1962 – 1967/1968

Jan Wroński

maj – wrzesień 1968

Zbigniew Osiniak

1968/1969 – 1970/1971

Jan Dawidowski

1971/1972 – 1986/1987

Mirosław Indryszczak

1987/1988 – 2001/2002

Henryka Michalska

2002/2003 – do chwili obecnej

www.zsp9.pl

Sztandar ufundowany z okazji 30-lecia szkoły

Sztandar ufundowany z okazji 50-lecia szkoły

Sztandar ufundowany z okazji zmiany nazwy szkoły
na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 (2002 rok)

W 2012 r.
sztandar szkoły
odznaczony został
Złotym Medalem Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej.
www.zsp9.pl

Nasza szkoła została powołana do życia
w roku 1946 decyzją ówczesnego
Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
21 września 1946 roku w ławkach
3-letniej Szkoły Przemysłowo Energetycznej zasiadło 40 uczniów.

Rozpoczęli naukę pod okiem grona
pedagogicznego kierowanego przez
dyrektora Leopolda Temersona.

Początki nie były łatwe. Zajęcia odbywały się
bowiem w pofabrycznym budynku przy ulicy
Kopcińskiego 29. W czerwcu 1947 roku szkoła
zmieniła nazwę na Państwowe Gimnazjum
Przemysłowo-Energetyczne. 1 września 1948
roku przeniesiona została do budynku przy ulicy
Kilińskiego 172.

1949 rok - szkołę opuszcza pierwszych 26 absolwentów

Kronika szkolna
z lat 1948 -1949 donosi:

„Rozpoczynają się pierwsze lekcje.
Warunki
są
bardzo
trudne,
bo budynek jest jeszcze nieopalany
z powodu braku nie tylko szyb, ale
i okien na korytarzach. Uczniowie
pomagali
przy
zaopatrywaniu
szkoły w opał […] i innych pracach
związanych z jak najszybszym
doprowadzeniem szkoły do stanu
używalności.”
W 1949 roku uczniowie, w ramach Czynu Pierwszomajowego,
przygotowali teren pod budowę warsztatów szkolnych.
www.zsp9.pl

Na początku lat 50. dokonują się kolejne
zmiany. Szkoła z Państwowego Gimnazjum
Przemysłowo-Energetycznego przekształca
się w Liceum Energetyczne, a następnie
w 4-letnie Technikum Energetyczne.
W latach 1951-1954 utworzono klasy
o nowych, jakże potrzebnych z uwagi
na rozwój przemysłu energetycznego
w
Łodzi, specjalnościach, takich jak
np. urządzenia cieplne czy sieci cieplne.

W latach 1952-1956 istniało już 9 oddziałów.
Naukę pobierało ponad 320 uczniów
pod czujnym okiem kolejnego dyrektora
Józefa Krzeszowskiego.

Jedna z pierwszych tarcz szkolnych
Uczniowie przed zawodami sportowymi

www.zsp9.pl

Za czasów dyrektora Jana
Wrońskiego, w latach 1956-1961,
nastąpił dynamiczny rozwój naszej
placówki.
Od 1 września 1958 roku zajęcia
prowadzone były w obecnym
miejscu, czyli gmachu przy,
pierwotnie, ulicy Skrzywana 11,
a obecnie alei Politechniki 38.

„Wykorzystując
moment
budowy
w
Łodzi
elektrociepłowni powstała koncepcja budowy […]
stałego budynku, który w przyszłości wykorzysta się
dla Technikum. […] W roku szkolnym 1958/59 nasze
Technikum przeniosło się do dwóch części nowego
budynku.”
Kronika szkolna 1958/1959

Także 1 września 1958 roku swoje
podwoje otworzyła Zasadnicza
Szkoła Energetyczna.
Dzieło rozbudowy infrastruktury
szkoły
uwieńczone
zostało
oddaniem do użytku w 1961 roku
nowych warsztatów szkolnych.
www.zsp9.pl

W listopadzie 1958 roku powstała
orkiestra szkolna. Pierwszy występ dała
podczas obchodów 1 maja w 1959 r.
Przez 16 lat orkiestrę szkolną prowadził
Mikołaj Stanisławski
(1958-1974),
następnie przez 20 lat Edward Ślipski
(1974-1998), po nim batutę przejęła
Wiesława Najgebauer.

„W listopadzie zorganizowana została orkiestra
szkolna. […]
Z okazji 1 Maja odbyła się uroczysta akademia,
na której pierwszy raz wystąpiła orkiestra szkolna
dęta przy współudziale chóru oraz zespołu
recytatorskiego.”
Kronika szkolna 1958/1959

www.zsp9.pl

W latach 1961-1971 szkołą kierowali
kolejno: Maciej Majewski, Jan Wroński
i Zbigniew Osiniak.
Za tempem, rozwojem i dynamiką
w latach sześćdziesiątych przemawiają
statystyki, z których wynika, że w roku
szkolnym 1963/1964 w 48 oddziałach
naukę pobierało 1532 uczniów.

1 września 1964 roku szkoła zmieniła nazwę
na Technikum Energetyczne nr 1 w Łodzi.
W tym okresie powstały nowe kierunki
kształcenia związane z potrzebami łódzkiego
przemysłu.

Nowoczesna pracownia zawodowa
Tarcza szkolna z lat 60-tych

www.zsp9.pl

W latach 1971-1987 stanowisko dyrektora piastował
Jan Dawidowski.
W roku 1972 utworzono Liceum Zawodowe nr 2,
które kształciło wykwalifikowanych robotników
dla potrzeb energetyki.
W roku 1976 szkoła zmieniła ponownie nazwę
na Zespół Szkół Energetycznych nr 1 w Łodzi,
a podczas uroczystych obchodów 30-lecia otrzymała,
noszone po dziś dzień, imię Komisji Edukacji
Narodowej.

W 1974 roku szkoła otrzymała Medal
Komisji Edukacji Narodowej

www.zsp9.pl

W latach 1975 – 1976, dzięki
współpracy
z
Ministerstwem
Oświaty i Wychowania, szkoła
została
znacząco
doposażona
w nowoczesne środki dydaktyczne otrzymała
maszynę cyfrową
„ODRA 1003”.
www.zsp9.pl

Obchody 40-lecia szkoły – 1986 rok

www.zsp9.pl

Rok szkolny 1986/1987

www.zsp9.pl

Od 1987 roku szkołą kierował Mirosław
Indryszczak.
W latach 1987-2002 nastąpił dalszy
rozwój szkoły, dostosowano kierunki
kształcenia zawodowego do nowych
tendencji rozwojowych w przemyśle.
Od 1 września 1987 roku nasza szkoła,
jako pierwsza w Polsce, rozpoczęła
kształcenie
w
zawodzie
technik
informatyk. Podstawę dla tego nowego
zawodu stanowił autorski program
nauczania.

W 1989 roku powstało Pedagogiczne
Studium Techniczne.

Od 1989 roku szkoła kształciła techników
informatyków o specjalności systemy
i sieci komputerowe oraz techników
elektryków o specjalności energoelektronika.
We wrześniu 1991 roku szkoła zmieniła nazwę
na
Zespół
Szkół
Elektroniczno
Energetycznych
im. Komisji Edukacji
Narodowej.
Trzy lata później placówka otrzymała dotację
na wyposażenie nowych pracowni dla potrzeb
Liceum Technicznego, które powstało
1 września 1994 roku.

www.zsp9.pl

Uroczyste obchody 50-lecia szkoły
Zespół Szkół Elektroniczno -Energetycznych
otrzymał nowy sztandar, ufundowany
przez absolwentów z okazji jubileuszu szkoły.

Nowy sztandar szkoły został poświęcony
w dniu 11 października 1996 r. podczas
Mszy Św. odprawionej w Bazylice
Archikatedralnej.
www.zsp9.pl

Od września 2002 roku, po raz
pierwszy w historii placówki, szkołą
kieruje kobieta, pani dyrektor
Henryka Michalska.

1 września 2002 roku wskutek reformy oświaty
Zespół Szkół Elektroniczno-Energetycznych zmienił
nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9.

Obok funkcjonującego Technikum Elektronicznego
powstał nowy typ szkoły - Liceum Profilowane,
o profilach: elektronicznym, elektrotechnicznym
i mechatronicznym.
W
ciągu
kolejnych
lat,
odpowiadając
na zapotrzebowanie rynku pracy, szkoła rozpoczęła
kształcenie w zawodach: technik mechatronik,
technik informatyk oraz technik energetyk.
Placówka przystąpiła też do Polskiej Sieci Kształcenia
Modułowego oraz uzyskała certyfikat Akredytacji
Instytucji Szkoleniowej w zakresie projektowania,
realizacji oraz ewaluacji modułowych programów
kształcenia oraz szkolenia zawodowego.
www.zsp9.pl

Oferta edukacyjna szkoły (2016)
Technikum nr 9

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9

Szkoła uzyskała uprawnienia Ośrodka
Egzaminacyjnego dla poszczególnych
zawodów: technik elektronik i technik
elektryk (2006), technik informatyk
(2007), technik mechatronik (2008)
oraz technik energetyk (2010).

www.zsp9.pl

Patronaty naukowe nad szkołą sprawują:

Wydział Elektrotechniki,
Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechniki Łódzkiej

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej
Politechniki Łódzkiej

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
www.zsp9.pl

Firmy partnerskie:
 Veolia Łódź S.A.
 SOLIN Sp. z o.o.
 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

 ASD Systemy Zabezpieczeń
 Transition Technologies S.A. - Łódź

 Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.
 ASCO Numatics Sp. z o.o.
 MPK-Łódź Sp. z o.o.
 Printor Sp. z o.o.

www.zsp9.pl

Łódzki
projekt
edukacyjny
Dziedzictwo
Patriotyczne Armii Krajowej jest wspólnym
przedsięwzięciem edukacyjnym Okręgu Łódź
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
i kilkunastu łódzkich szkół ponadgimnazjalnych,
które podjęły się jego realizacji, kierowane
umiłowaniem Ojczyzny oraz
troską o dobro
wspólne.

W kolejnych edycjach projektu
od 2012 r. do 2016 r. realizowano
wiele działań:
 spotkania z żołnierzami
Armii Krajowej
 konferencje naukowo
- dydaktyczne na UŁ
 konkursy wiedzy o Armii
Krajowej
 wyjazd uczniów szlakiem walk
w Okręgu Łódź AK
 wycieczka na Wykus
 wyjazd do Kostiuchnówki
 wycieczka w miejsca walk
Świętokrzyskich Zgrupowań
Partyzanckich AK
 wyjazd do Sobiboru
 wycieczka szlakiem majora
Hubala

Dzięki projektom i programom unijnym oraz
innym inicjatywom edukacyjnym nasza szkoła
została w ostatnich latach dość znacznie
doposażona w sprzęt technodydaktyczny
komputerowy i multimedialny.
Również we współpracy z pracodawcami
powstały nowocześnie wyposażone pracownie
zawodowe, ogólnokształcące, stanowiska
zawodowe i centra multimedialne.
W ciągu ostatnich lat w szkole przeprowadzono
również szereg prac remontowych, w wyniku
których stała się nie tylko bardziej
funkcjonalna, ale i niezwykle estetyczna
i przyjazna uczniom i nauczycielom.
www.zsp9.pl

Baza dydaktyczna szkoły









pracownie ogólnokształcące
pracownie zawodowe
pracownie Praktycznej Nauki Zawodu
pracownie informatyczne
pracownie językowe
Izba Pamięci i Tradycji Szkoły
sala gimnastyczna, siłownia
biblioteka i czytelnia z dostępem do Internetu

www.zsp9.pl

Programy edukacyjne i projekty szkolne:
 Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół
Zawodowych
 Patrz w niebo, chodź po ziemi – projekt profilaktyczny
 Szkoła Promująca Zdrowie
 Znam swoje prawa
 Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej
 Szkolne drogowskazy – mój uczeń wybiera przyszły zawód
 Moje finanse
 Otwarta firma
 Dzień Przedsiębiorczości
 Karski My Hero
www.zsp9.pl

Projekty i programy europejskie:
 Mikrosterowniki i ich zastosowanie w życiu codziennym - projekt
realizowany w ramach Dwustronnego Partnerskiego Projektu
Szkół w Programie Comenius (2010-2012, 2012-2014)


Automatyzacja i systemy robotyki przyszłością na europejskim
rynku pracy– projekt wymiany polsko-niemieckiej
współfinansowany ze środków PNWM

 Sukces z mechatroniką w tle – projekt współfinansowany
przez UE ze środków EFS w ramach POKL (2011 – 2013)
 Przyszłość zawodowa z energią – projekt współfinansowany
przez UE ze środków EFS w ramach POKL (2012 – 2013)
 Technologie IT kreatorem sukcesu na rynku pracy – projekt
współfinansowany ze środków UE w ramach EFS (2014 – 2015)

www.zsp9.pl

Zajęcia dodatkowe













Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny
Koło Sympatyków Żołnierzy Armii Krajowej
Szkolne Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Klub Promocji Zdrowia
Klub Europejski „Euronika”
Szkolny Ośrodek Kariery
Doradztwo zawodowe we współpracy z firmami
Klub Czytelnika
Świetlica Środowiskowa TPD Łódź-Górna
Kabaret szkolny
Zajęcia w ramach Akademii sieci CISCO
Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnych
i przedmiotów zawodowych
 Zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych
(matury i egzaminów zawodowych)
 Zajęcia sportowe (gry zespołowe, sekcja boksu, siłownia)

www.zsp9.pl

 WOŚP

 Program krwiodawstwa

Od wielu lat uczniowie uczestniczą jako
wolontariusze w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy. Od 2006 r. przy
szkole funkcjonuje sztab WOŚP, który
działa na rzecz popularyzacji, organizacji
i sprawnego przeprowadzenia społecznej
zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji.

„Młodzież ZSP nr 9 w Łodzi wielokrotnie
udowodniła, że bezinteresowna pomoc innym
ludziom, solidaryzm społeczny, sumienność,
obowiązkowość i zwykła ludzka przyzwoitość
to wartości dla niej niezwykle istotne. Honorowe
krwiodawstwo to niewątpliwie szkoła postaw.”
„Świat Dawcy” (2012, nr 4, s. 8)

www.zsp9.pl

W ostatnich latach nasza szkoła została doceniona
i wyróżniona wieloma certyfikatami i honorowymi
tytułami. Do ważnych wyróżnień można zaliczyć
certyfikat Organizator procesów innowacyjnych,
który szkoła otrzymała w 2011r. Podczas XXIX
Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji
w 2015 r. ZSP nr 9 w Łodzi został wyróżniony
certyfikatem Lider w Edukacji 2015.
W 2016 r. szkoła
otrzymała, nadany
przez ŁCDNiKP,
Certyfikat nr 1/2016 –
MULTIINNOWATOR
za działania na rzecz
ruchu innowacyjnego
w edukacji.
www.zsp9.pl

W 2014 r. szkoła zajęła 3. miejsce w Łodzi
w Rankingu Techników i uzyskała tytuł Srebrna
Szkoła 2014.
W 2015 r. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
potwierdziła, że Technikum nr 9 w ZSP nr 9
w Łodzi znalazło się wśród 100 najlepszych
techników
w
Polsce,
sklasyfikowanych
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2015.
W Ogólnopolskim Rankingu Techników 2015
zajęliśmy 69. miejsce, co przełożyło się
na 6. miejsce w województwie i 3. miejsce
w Łodzi, zaś w Ogólnopolskim Rankingu
Maturalnym Techników 2015 zajęliśmy
3. miejsce w Łodzi (58. miejsce w Polsce).
Szkoła corocznie jest wyróżniana przez Urząd
Miasta za wysoką zdawalność egzaminów
maturalnych.

„Złota Szkoła 2015”

„Srebrna Szkoła 2014”
www.zsp9.pl

Bardzo dziękujemy wszystkim byłym i obecnym nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom,
uczniom i absolwentom, pracodawcom oraz przyjaciołom szkoły
– za wszystko, co powstawało i powstaje, za wspólne działania
dla dobra uczniów i całego środowiska.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę pracowników firmy
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Wyrazy wdzięczności składamy również
na ręce każdego, kto swoim czasem i zaangażowaniem wspierał działania związane
z obchodami 70-lecia szkoły.
„Wszystko płynie – powiedział filozof czasów starożytnych, Heraklit z Efezu. Nikt dwa razy
nie może wejść do tej samej rzeki, nikt nie ma takiej władzy, aby zatrzymać czas. Nieraz jednak
warto dotknąć wspomnień, powrócić do korzeni, aby pokazać młodzieży, że dobro, prawda
i wiara w drugiego człowieka są miarą ludzkiej wielkości i receptą na udane życie."
www.zsp9.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

(Dawna nazwa szkoły: Zespół Szkół Elektroniczno – Energetycznych)
al. Politechniki 38, 93-590 Łódź
e-mail: info@zsp9.pl
Tel./Fax: 42 684-39-75

www.zsp9.pl

