


Po uzyskaniu stosownych zezwoleń w roku 
szkolnym 2013/2014 Politechnika Łódzka 
utworzyła jedną klasę gimnazjum, w której 
uczy się 25 osób.  



Celem powstania gimnazjum było  

1 
stworzenie jednolitej ścieżki kształcenia od poziomu 

gimnazjalnego do studiów, o spójnym systemie,  
z uwzględnieniem kształcenia liniowego (każdy uczeń na 

poszczególnych etapach kształcenia będzie wiedział  
dokładnie, jakie umiejętności musi posiadać, żeby rozpocząć  

wyższy etap nauki) 

2  
umożliwienie uczniom uzdolnionym w kierunkach 

matematyczno-przyrodniczych poszerzenia wiedzy ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na matematykę, fizykę,  

chemię oraz języki obce 



Celem powstania gimnazjum było: 
3 

przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego w zakresie 
wszystkich wymaganych przepisami przedmiotów  

na najwyższym poziomie 

4 
rozwijanie i propagowanie wśród młodzieży nauki przedmiotów 

ścisłych, wykorzystywanych później w kształceniu 
politechnicznym 



Cele te s  realizowane poprzez: 
zwiększenie liczby godzin matematyki, fizyki, chemii, 
biologii, a także języków obcych, w tym szczególnie języka 
angielskiego 

przedmiot 

Ramowe plany  

nauczania  

dla gimnazjów 

Gimnazjum  

Politechniki  

Łódzkiej 

język polski 14 15 

język angielski 9 10 

matematyka 12 16 

fizyka 4 6 

chemia 4 6 

biologia 4 5 



Cele te będ  realizowane poprzez: 
 

prowadzenie zajęć z fizyki, chemii, biologii  
i języków obcych z podziałem na grupy  

 
wstępne profilowanie klas i zainteresowań uczniów  

(od klas I zwiększona liczba godzin matematyki, 
fizyki, chemii), możliwość prowadzenia niektórych 

zajęć w profesjonalnych laboratoriach PŁ 



Cele te s  realizowane poprzez: 
 

wprowadzenie innej niż standardowo 
przewidziana organizacji czasu pracy 
(do południa przedmioty kluczowe – 

egzaminacyjne, po południu zajęcia rozwijające 
artystycznie, techniczne, zajęcia sportowe,  

a także religia/etyka) 



LP PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PI TEK 

1 polski fizyka angielski/angielski chemia geografia 

2 matematyka polski matematyka polski historia 

3 matematyka matematyka fizyka/chemia polski matematyka 

4 francuski/angielski historia chemia/fizyka francuski/biologia polski 

5 biologia angielski/francuski geografia biologia/francuski angielski/angielski 

6 Przerwa obiadowa (13.00 – 14.15) 

7 religia/etyka wf/wf godz.wych. wf/wf zaj. art./zaj.tech. 

8 religia/etyka wf/wf WDŻR wf/wf zaj. art./zaj.tech. 

Przykładowy plan lekcji dla klas pierwszych 



Zajęcia artystyczne  
moduł  I   grafika  
   komputerowa 
moduł  II          fotografika 
  
Zajęcia plastyczne 
realizacja zagadnień programowych  
ze szczególnym  
uwzględnieniem rysunku 
i malarstwa 



Zajęcia techniczne  
moduł  I  rysunek techniczny, pismo 
moduł  II projektowanie  
 
Wychowanie fizyczne 
realizacja zagadnień programowych  
(ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry 
zespołowe) 
moduł  I   basen 
moduł  II  taniec 



Cele te s  realizowane poprzez: 
 

możliwość rozwoju własnych zainteresowań 
poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, 
w tym dodatkowo nauka języka rosyjskiego 

(za zgodą rodziców) 
 

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom  
na terenie szkoły oraz stworzenie miłej 

atmosfery do nauki  



Od drugiego semestru po wstępnym rozpoznaniu 
przez uczniów swoich zainteresowań będą oni mogli 
dokonać wyboru kół zainteresowań i zajęć 
dodatkowych. 
Oznaczać to będzie między innymi możliwość 
lepszego przygotowywania się do konkursów 
wojewódzkich, olimpiad. 



W naszym gimnazjum uczniowie są bezpieczni. 
 
Mają opiekę: 

  dyrekcji 
  wychowawców 

   nauczycieli 
  pedagoga (psychologa)  
  doradcy zawodowego 

  i starszego ucznia - opiekuna 
 



Gimnazjaliści mają już pierwsze sukcesy. 
 

Nasi uczniowie odnieśli ogromny sukces. 
Kaja Gruntkowska zdobyła 1 miejsce w województwie,  
a Daniel Błaszczyk znalazł się na 2 miejcu w wojwództwie 

w ogólnopolskim konkursie „Alfik matematyczny” 



Gimnazjaliści mają już pierwsze sukcesy. 
 

Zuzanna Miodek i Kaja Gruntkowska 
zakwalifikowały się do II etapu IV Olimpiady  
Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów 



Gimnazjaliści mają już pierwsze sukcesy. 
 U ze i e Gi azju  Polite h iki Łódzkiej rały udział  

w tegorocznej edycji VIII Konkursu plastycznego 

 „  Między arodowe Trie ale Tka i y  Łódź  w oczach 
Młodego Widza”.  

Jury ko kursowe o i owało do agród i wyróż ień  pra  z 77 
adesła y h, w tym prace naszych uczennic: Zuzanny Trzmielak, 

„Cień i io ej jesie i”, Zuza y Czes ej, „Jaski ia s ów” i 
Zuzanny Miodek. 

 Nagrody i wyróż ie ia zosta ą wrę zo e w d iu  lutego  r.  
o godzi ie :  w Muzeu  Włókie i twa pod zas otwar ia 

wystawy pokonkursowej.  

Wystawa zy a ędzie do  ar a  roku.  



Gimnazjaliści myślą nie tylko o sobie. Chętnie biorą 
udział w różnych akcjach charytatywnych. 
 
Wspierali akcję  
„Szlachetna paczka” 



Samodzielnie zorganizowali akcję charytatywną, 
na rzecz mieszkańców Państwowego  Domu 
Dziecka przy ulicy Przyszkole w Łodzi.  
 



Pod kierunkiem 
nauczycielki plastyki 
własnoręcznie wykonali 
kartki świąteczne, 
zorganizowali kiermasz 
tych kartek na terenie 
szkoły, a za zarobione 
pieniążki zakupili 
prezenty i słodycze dla 
38 podopiecznych Domu 
Dziecka. 



Nasze gimnazjum to nie tylko miejsce wytężonej 
pracy – to także szkoła, w której dobrze się 

bawimy i nawiązujemy przyjaźnie, gdzie możemy 
pokazać nasze umiejętności i talenty. 



Wyjazd integracyjny  



Ognisko integracyjne  
w Arturówku 

 



Na wesoło 



Politechnika Łódzka jako jedna z wiodących 
uczelni w kraju, od lat promuje naukę 
przedmiotów ścisłych również wśród dzieci 
organizując dla nich zajęcia na Uniwersytecie 
Dziecięcym, prowadzi PLOPŁ i planuje 
ścieżkę kształcenia dla jego uczniów. 
Pojawienie się gimnazjum PŁ będzie 
kolejnym ogniwem w cyklu prowadzącym 
do kształcenia kadr inżynierskich w Łodzi. 




