


Po uzyskaniu stosownych zezwoleń w roku 
szkolnym 2013/2014 Politechnika Łódzka 

utworzyła jedną klasę gimnazjum, w której 
rozpoczęło naukę się 25 osób. 

W drugim roku utworzyliśmy dwie klasy. 
PG liczy już 77 uczniów. 



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 są 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 są 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 są 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) 



Cele te są 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  



LP PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

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  turystyczny 
moduł  III  taniec 



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. 
 

W bieżącym roku szkolnym gimnazjaliści licznie 
przystępują do konkursów kwalifikując się 
do kolejnych etapów np. Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych, Konkursu 

Fascynująca Fizyka, zdobywają wysokie miejsca 
w konkursach GALILEO, OIMPUS, ALFIK 

MATEMATYCZNY, konkursach językowych. 



Gimnazjaliści mają już pierwsze sukcesy. 
Uczennice Gimnazjum Politechniki Łódzkiej brały udział  

w  edycji VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  „14 
Międzynarodowe Triennale Tkaniny Artystycznej w oczach Młodego 

Widza”. Jury konkursowe nominowało do nagród 40 prac z 377 
nadesłanych, w tym prace naszych uczennic: Zuzanny Trzmielak, 

„Cień minionej jesieni”, Zuzanny Czesnej, „Jaskinia snów”  
I pracę  Zuzanny Miodek. 



Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone 
w Muzeum Włókiennictwa podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.  

Nasza uczennica Zuzanna Trzmielak zdobyła II miejsce w Polsce. 



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



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



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



W tym roku pierwszoklasiści zbierali na kiermaszu 
kartek fundusze na wsparcie dla mieszkańców 
Domu Małego Dziecka  
w Łodzi.  
 
Gimnazjaliści zorganizowali  
też kiermasz swoich  
wypieków wspierając  
schronisko dla zwierząt. 
 



Spotkanie z paraolimpijczykami  
w ramach Akademii Integracji 



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  



Wyjazd 
integracyjny  



Ognisko integracyjne  
w Arturówku 



Ostatki 

Wycieczki 



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 PLO PŁ i planuje ścieżkę 

kształcenia dla jego uczniów. Pojawienie się 
Publicznego Gimnazjum PŁ jest kolejnym  

ogniwem w cyklu prowadzącym do kształcenia 
kadr inżynierskich w Łodzi. 



REKRUTACJA 



Kryteria naboru stanowią: 
  
Oceny z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, przyrody 
na zakończenie pierwszego semestru klasy szóstej z wniosku, 
oraz ze świadectwa promocyjnego z klasy  piątej. 
 
Ocena zachowania na zakończenie pierwszego semestru klasy 
szóstej z wniosku, oraz ze świadectwa promocyjnego z klasy  piątej 
(minimum bardzo dobra). 
 
Osiągnięcia i sukcesy ucznia w konkursach i olimpiadach (w klasach 
IV-VI) o zasięgu przynajmniej wojewódzkim (matematycznych, 
przyrodniczych, z języka polskiego i języków obcych) oraz certyfikaty 
językowe (m. in. TELC, Cambridge). 



Przeliczanie osiągnięć na punkty 
 
1. Za ocenę z każdego przedmiotu   
   celujący     20 
   bardzo dobry   15 
   dobry   10 
(pozostałe oceny nie są punktowane) 
 
2. Za oceny ze sprawowania 
   wzorowe    20 
   bardzo dobre   10 



Przeliczanie osiągnięć na punkty  
 
3. Za tytuły uzyskane w konkursach i olimpiadach  
 (maksymalnie 50 punktów) 
 
Międzynarodowych  Laureat     20 
    Wyróżniony, bdb. wynik   15 
 
Ogólnopolskich  Laureat     15 
    Wyróżniony,  bdb. wynik   10 
 
Wojewódzkich   I – III miejsce     10 
    Wyróżnienie        5 
 
Certyfikaty językowe        10 



W przypadku kandydatów z jednakową liczbą punktów 
pierwszeństwo przyjęcia mają: 
 
1. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości     
     wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,    
     potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-  
     pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 
 
2. sieroty, oraz osoby wychowywane w rodzinach zastępczych. 
 
3. kandydaci, których rodzeństwo uczy się w Liceum lub Gimnazjum   
     Politechniki Łódzkiej, 
 
4. kandydaci z rodzin wielodzietnych. 



Terminarz rekrutacji do PG PŁ na rok 2015/2016 
 
Składanie dokumentów do PG PŁ:  
od 28 lutego do  

20 marca 2015 r., do godz. 12.00 
 

1. wniosek  rodziców/opiekunów prawnych dotyczący wyboru 
szkoły,  

2. oświadczenie w zakresie danych osobowych, 
3. oświadczenie o spełnianiu przez kandydata kryteriów przyjęcia 

do szkoły,  
4. kopię świadectwa z klasy piątej 
5. dokumenty poświadczające osiągnięcia uzyskane w konkursach 

i olimpiadach, certyfikaty 



Przyjmowanie dokumentów  
 
w godzinach pracy Zespołu Szkół Politechniki Łódzkiej 
(poniedziałek – piątek w godz. 8.00–16.00),  
 
oraz dodatkowo w następujących terminach: 
poniedziałek 16 marca 2015 r. w godzinach 16.00 – 18:00 
wtorek 17 marca 2015 r.  w godzinach 16.00 – 18:00 
 
Dyżur informacyjny dot. naboru do PGPŁ:  
18 marca 2015 r. w godz. 16.00 – 18.00 



Lista kandydatów 
zakwalifikowanych do szkoły i lista 

rezerwowa  
zostaną ogłoszone  

24 marca 2015 r. o godzinie 12:00. 



Rodzice zakwalifikowanych  
uczniów  
do dnia 30 marca 2015 r.  
dostarczają do szkoły 
pisemne potwierdzenie  
woli nauki dziecka w szkole. 



Uczniowie zakwalifikowani do 
30 czerwca 2015 r.  
dostarczają do szkoły: 
1. oryginał świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej 
2. oryginał zaświadczenia ze 

sprawdzianu końcowego 
3. kartę zdrowia 
4. 3 zdjęcia do legitymacji szkolnej 



Lista osób przyjętych  
 

3 lipca 2015 r., do godz. 13.00. 



CO DALEJ? 



Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do publicznych szkół 
podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez 
Miasto Łódź 
  
Rekrutacja uczniów do klas I gimnazjów na rok szkolny 2015/2016 
rozpocznie się 2 marca i trwać będzie do 31 marca 2015 r. 
W tym roku odbywać się będzie ona za pomocą systemu 
elektronicznego. Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły 
obwodowej, jak również Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły 
spoza obwodu dostępne będą dla rodziców w systemie 
elektronicznego naboru od dnia 2 marca 2015r. 



Jeżeli kandydat znajdzie się na naszej liście 
przyjętych, rodzice powinni zalogować się 

na stronie miejskiego naboru elektronicznego  
i wypełnić formularz rezygnacji z nauki  

w rejonowym gimnazjum, a po wydrukowaniu  
i podpisaniu dostarczyć go do swojej rejonowej 

szkoły. 
 Zalogowanie się do systemu będzie możliwe po 

wpisaniu adresu:  
 http://lodzgim.podstawowe.vnabor.pl 

http://lodzgim.podstawowe.vnabor.pl/


Koordynator ds. rekrutacji w PGPŁ  
mgr Bogusława Kłos  

Wicedyrektor  
Publicznego Gimnazjum  

Politechniki Łódzkiej. 

liceum@info.p.lodz.pl   lub   bogusiaklos@gmail.com  

mailto:liceum@info.p.lodz.pl
mailto:bogusiaklos@gmail.com


Dziękuję  
za uwagę 


