
• technik energetyk



Historia klas patronackich w ZSP nr 9

� grudzień 2008 – podpisanie listu intencyjnego w sprawie kształcenia techników 
branży energetycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 przez władze 
miasta Łodzi oraz przedstawicieli łódzkich firm energetycznych: Dalkia Łódź, 
Engorem i PGE Dystrybucja

� wrzesień 2009 – utworzenie pierwszej klasy patronackiej kształcącej 
w zawodzie technik elektryk o specjalizacji elektroenergetyka 
(30 uczniów)



Historia klas patronackich w ZSP nr 9

� wrzesień 2010 - powstanie kolejnej klasy kształcącej przyszłych techników 
energetyków (28 uczniów)

� wrzesień 2011 - utworzenie klasy kształcącej w zawodzie technik energetyk 
(32 uczniów, w tym 1 dziewczyna)

� wrzesień 2012 –chętnych do klasy patronackiej było aż 166 osób, ostatecznie 
wybraliśmy 31 uczniów;  po raz pierwszy mamy aż 3 przedstawicielki płci 
żeńskiej; jedna z uczennic uzyskała największą liczbę 141 punktów!



DALKIA ŁÓD Ź

• Zatrudnienie - 1 631 osób
• Sieć ciepła - 790,0 km
• Przychody - 922,2 mln zł
• Sprzeda ż:                        

ciepła – 13 962 TJ
energii elektrycznej – 1 584 GWh

•Całkowita moc zainstalowana:
cieplna – 1990 MW
elektryczna – 506 MW



ENGOREMENGOREM Sp. z o.o.Sp. z o.o.
Firma ENGOREM wspólnie z Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i 
Kształcenia Praktycznego (ŁCDNiKP) 
organizuje spotkania rodziców uczniów 
łódzkich gimnazjalistów 
z reprezentantami firm energetycznych.
Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcanie 
młodzieży gimnazjalnej do wyboru szkół
technicznych poprzez umożliwienie im 
poznania pracodawców i zadań zawodowych 
realizowanych na stanowiskach pracy. 

ENGOREM



Uczniowie naszych klas mają możliwość odbywania praktyk oraz 
praktycznej nauki zawodu na terenie firm patronackich.

Praktyki zawodowe



Program stypendialny firmy Dalkia

Firma Dalkia Łódź funduje stypendia 
najlepszym uczniom klas III i IV 
Technikum nr 9.

W roku szkolnym 2011/2012 stypendia
otrzymali: Mateusz Żułtowski oraz 
Wojciech Jaśkiewicz.
Z kolei od września 2012 do stypendystów 
dołączył kolejny zdolny uczeń Karol 
Gąsiorek.



Dalkia Łódź S.A. oraz   Engorem Sp. z o.o. wspierają ZSP nr 9 
poprzez finansowanie remontu sal lekcyjnych 
oraz doposażenia pracowni dydaktycznych.

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla ZSP nr 9



Firmy patronackie dbaj ą także o rozrywk ę swoich 
podopiecznych



Oferta firm patronackich dla uczniów 
i absolwentów 

� Praktyki zawodowe
� Programy stypendialne
� Atrakcyjne warunki zatrudnienia
� Świadczenia socjalne 

i medyczne
� Motywacyjny system 

wynagrodze ń
� Indywidualne podej ście 

do pracownika
� Specjalistyczne szkolenia 

w kraju i za granic ą

� Dostęp do nowoczesnych 
technologii i dobrych praktyk



Przyszło ść zawodowa z energi ą - milion złotych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego dla ZSP nr 9

Wspólny PROJEKT ZSP nr 9, Zakładu Doskonalenia Zawodowego
i Dalkii Łódź we współpracy z firmą Engorem zajął 7. miejsce na liście 
rankingowej Urzędu Marszałkowskiego. 



Przyszło ść zawodowa z energi ą - milion złotych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego dla ZSP nr 9

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia uczniów klas 
energetycznych w latach 2012 i 2013 poprzez:

� dodatkowe zajęcia  z języka francuskiego, matematyki, fizyki i informatyki, 
zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz kursy specjalistyczne 
(autoCAD, spawanie, obsługa wózków i suwnic, obsługa urządzeń
elektroenergetycznych) i warsztaty umiejętności psychospołecznych;

� doposażenie szkoły (zakup stanowisk edukacyjnych);
� wizyty studyjne dla nauczycieli w firmach energetycznych;
� stworzenie Biblioteki Energetyka w szkole (zakup książek i prenumerata 

czasopism branżowych);

� wycieczki szkolne do miejsc związanych z energetyką (elektrownia tradycyjna, 
wiatrowa, biomasowa).



Przyszło ść zawodowa z energi ą - milion złotych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego dla ZSP nr 9

Dzięki Bibliotece Energetyka 
ksi ęgozbiór szkolny został
wzbogacony o najnowsze 
poradniki i opracowania 
dotycz ące energetyki. 
Uczniowie i nauczyciele maj ą
także dost ęp do aktualnych 
czasopism bran żowych.



Przyszło ść zawodowa z energi ą - milion złotych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego dla ZSP nr 9

W specjalistyczny sprz ęt 
o warto ści kilkudziesi ęciu 
tysi ęcy złotych została 
wyposa żona szkolna 
pracownia energetyczna.



Przyszło ść zawodowa z energi ą - milion złotych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego dla ZSP nr 9

Łącząc przyjemne 
z pożytecznym, 
uczniowie poznaj ą
różne rodzaje elektrowni 
i zwiedzaj ą kraj.



Przyszło ść zawodowa z energi ą - milion złotych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego dla ZSP nr 9



Kontakt:Kontakt:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 
im. Komisji Edukacji Narodowej
al. Politechniki 38
93-590 Łód ź
e-mail: info@zsp9.pl
strona internetowa szkoły: www.zsp9.pl
tel./fax: 42 684-39-75

Zapraszamy do współpracy


