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O nas – tekst łatwy do czytania i rozumienia 

 

Gdzie znajduje się szkoła? 

Zespół Szkół Politechnicznych znajduje się przy Alejach Politechniki 38 w Łodzi. 

 

To jest wejście na teren szkoły. 

 

    

To jest wejście do budynku szkoły. 
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Szatnia to miejsce, gdzie zostawiasz ubranie. 

To jest wejście do szatni. 

    

 

Sekretariat uczniowski to pokój, do którego dostarczamy pisma, dokumenty. 

Sekretariat uczniowski jest na parterze po prawej stronie od wejścia do szkoły. 

To jest wejście do sekretariatu uczniowskiego. 
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Dyrektor szkoły to osoba, która kieruje szkołą. 

Pokój dyrektora szkoły jest na parterze po prawej stronie od wejścia do szkoły. 

To jest wejście do pokoju dyrektora szkoły. 

 

 

Czego uczy szkoła? 

Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi to szkoła publiczna ponadpodstawowa. 

Szkoła prowadzi kształcenie zawodowe. 

W skład Zespołu Szkół Politechnicznych wchodzą: 

- Technikum nr 9 

- Branżowa Szkoła 1 stopnia numer 9 

Szkoła kształci w Technikum numer 9 w zawodach: 

• technik automatyk  

• technik elektronik  

• technik elektryk  

• technik energetyk  
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• technik informatyk  

• technik mechatronik  

• technik programista  

• technik realizacji nagrań 

Szkoła kształci w Branżowej Szkole 1 stopnia numer 9 w zawodach: 

• elektryk 

• mechatronik 

Nauka w Technikum numer 9 trwa pięć lat.  

Nauka w Branżowej Szkole 1 stopnia numer 9 trwa trzy lata. 

 

Jak zorganizowana jest praca szkoły? 

Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

W szkole zatrudnieni są nauczyciele i pracownicy. 

 

Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego.  

Pedagog szkolny przyjmuje uczniów na pierwszym piętrze. 

To jest wejście do pokoju pedagoga szkolnego. 
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W szkole jest gabinet profilaktyki medycznej. 

Gabinet profilaktyki medycznej jest na pierwszym piętrze. 

To jest miejsce, w którym uzyskasz pomoc medyczną. 

To jest wejście do gabinetu profilaktyki medycznej. 

 

 

W szkole jest biblioteka.  

Biblioteka to miejsce z książkami. 

Biblioteka jest na drugim piętrze w budynku. 

To jest wejście do biblioteki. 
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W szkole jest mały sklep. 

Tu możesz kupić jedzenie. 

Mały sklep jest na parterze na wprost od wejścia do szkoły. 

To jest zdjęcie małego sklepu. 

  

 

Co szkoła oferuje? 

• zajęcia z pracodawcami 

• zajęcia z pomocy psychologiczno pedagogicznej 

• zajęcia pozalekcyjne 

• wycieczki 

• rajdy piesze 

• zajęcia sportowe 

• udział w konkursach 
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Jak się skontaktować ze szkołą? 

1. Telefon: 42 684 11 27 

2. Adres e-mail: kontakt@zsp9.elodz.edu.pl 

3. Adres: Zespół Szkół Politechnicznych, Aleje Politechniki 38,  

93-590 Łódź 

4. Można przynieść pismo do sekretariatu uczniowskiego. 

Sekretariat jest otwarty w godzinach od 7.45 do 15.45. 
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