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Zamiast wstępu  

 
Pracownia Edukacji Zawodowej działająca w Ośrodku 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowała 

cykl poradników metodycznych dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego obejmujących zagadnienia: 

1. Zeszyt 1: Jak wdrażać metodę projektów w kształceniu 

zawodowym. 

2. Zeszyt 2: Jak wdrażać metodę tekstu przewodniego 

w kształceniu zawodowym. 

3. Zeszyt 3: Jak organizować zajęcia edukacyjne w kształceniu 

modułowym. 

4. Zeszyt 4: Jak wdrażać edukację normalizacyjną w kształceniu 

zawodowym. 

Powyższy cykl poradników jest ściśle powiązany z kierunkami 

pracy Pracowni Edukacji Zawodowej. Chcemy by inspirowały one 

nauczycieli do poszukiwania nowych sposobów uczenia się, które 

pomogą uczącym przygotować się do uczenia się przez całe życie, 

przyczynią się do przeniesienia odpowiedzialności za efekty 

uczenia się z nauczyciela na uczącego się.  

W poradnikach upowszechniono efekty całorocznej pracy 

nauczycielskich zespołów – zadaniowych, metodycznych, 

innowacyjnych.  

W zeszycie pierwszym zaprezentowano wyniki pracy zespołu 

działającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi – 

pracę nagrodzoną w Konkursie „Najlepszy scenariusz zajęć 

prowadzonych metodą projektów” w roku szkolnym 2013/2014. 

Autorami pracy jest zespół w składzie Włodzimierz Kmiecik 

i Przemysław Tabaka. Opiekunami merytorycznymi zespołu była 

Grażyna Adamiec i Anna Siennicka. 

W zeszycie drugim przestawiono wyniki pracy zespołu 

zajmującego się wdrażaniem metod aktywizujących uczniów 

w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
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metody tekstu przewodniego. Uczestnikami zespołu zadaniowego – 

metodycznego są: Michał Dzielski z Zespołu Szkół 

Gastronomicznych w Łodzi, Artur Jabłoński z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi, Grzegorz Łakomski z Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. Opiekunem 

merytorycznym zespołu jest Jadwiga Morawiec. 

Zeszyt trzeci zawiera sześć scenariuszy oraz wykaz zadań 

zawodowych do zajęć modułowych przygotowanych przez 

nauczycieli kształcenia zawodowego. I tak: Elżbieta Wawrzyniak 

oraz Agnieszka Baranowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim przygotowały 

dla zawodu technik ekonomista 331403 kwalifikacja: A.35. 

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji dwa 

scenariusze: „Podejmowanie działalności gospodarczej. 

Sporządzanie biznesplanu” i „Wykorzystywanie źródeł prawa pracy 

do prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych – urlopy pracownicze”. 

Bożena Stec z tej samej szkoły przygotowała wykaz zadań 

zawodowych dla zawodu technik ekonomista. Monika Pacek oraz 

Artur Filipowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 

w Łodzi przygotowali dla zawodu technik handlowiec 522305 

kwalifikacja: A.22. Prowadzenie działalności handlowej scenariusz 

zajęć na temat „Podstawowe pojęcia dotyczące norm i normalizacji” 

oraz dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży scenariusz na 

temat „Organoleptyczna ocena towarów”. Aneta Gołębiowska 

z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 

przygotowała dla zawodu Technik ekonomista 331403 kwalifikacja 

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

scenariusz na temat „Sporządzenie biznesplanu Tekst przewodni”, 

zaś Katarzyna Rosiak-Misztal z Zespołu Szkół Nr 1 

w Bratoszewicach dla zawodu Technik logistyk 333107 

kwalifikacja A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu 

zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji 

i magazynowania przedstawiła scenariusz na temat „Wskaźniki 

oceny efektywności gospodarki magazynowej”. Opiekunem 

merytorycznym zespołu jest Donata Andrzejczak. 
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Zeszyt czwarty obejmuje wyniki pracy zespołu ds. edukacji 

normalizacyjnej, między innymi scenariusze zajęć dotyczące 

edukacji normalizacyjnej oraz opisy działań na rzecz wdrażania 

edukacji normalizacyjnej w szkołach. Uczestnikami zespołu 

metodycznego są nauczyciele z zawodowych szkół 

ponadgimnazjalnych: Beata Cendrowicz ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi, Artur Filipowski 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi, Maria 

Noworyta-Chlebny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 

w Łodzi, Lucyna Pietras z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 

w Łodzi, Izabela Rosiak z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego 

w Łodzi, Lidia Podgórska z Zespołu Szkół Techniczno-

Informatycznych w Łodzi, Sylwia Sobińska z Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi, Elżbieta 

Wawrzyniak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Tomaszowie Mazowieckim. Opiekunem merytorycznym zespołu 

jest Anna Siennicka. 

Cykl wydawniczy jest otwarty i w przyszłym roku szkolnym 

będzie kontynuowany.  
 

Grażyna Adamiec, Donata Andrzejczak, 
Jadwiga Morawiec, Anna Siennicka 
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Anna Siennicka 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego 
 

Edukacja normalizacyjna w  szkole zawodowej 
 

  „Normy, normalizacja są dla gospodarki jak powietrze i krew dla 

organizmu. Są czymś,  co jest niezbędne i czymś, o czym się nie pamięta lub 

nawet nie wie, a zaczynamy o tym myśleć dopiero wtedy, gdy coś zaczyna 

niedomagać, źle działać”. 

       K. Trzciński  

 

 W roku szkolnym 2013/2014 Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego realizowało zadania 

zaprojektowane i przedstawione w opracowanej przez zespół 

doradców i nauczycieli konsultantów Koncepcji wdrażania edukacji 

normalizacyjnej w szkołach zawodowych. Aby skutecznie działać 

w tym zakresie musieliśmy sami w pierwszej kolejności dotrzeć do 

materiałów i wyposażyć się w odpowiednią wiedzę z zakresu 

normalizacji oraz nabrać przekonań co do jej wpływu na jakość 

życia, rozwój ekonomiczny przedsiębiorstwa i kraju. Dzięki 

współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym udało się to 

osiągnąć. 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego widząc potrzebę zwiększenia świadomości znaczenia 

normalizacji w życiu codziennym, praktyce zawodowej oraz 

w osiąganiu sukcesu ekonomicznego zaangażowało się w realizację 

wdrażania edukacji normalizacyjnej w szkołach inicjując działania 

sprzyjające rozwojowi kreatywności, innowacyjności, 

przedsiębiorczości oraz kształtowaniu postaw konsumenckich 

i obywatelskich nauczycieli i uczniów. Powołany został zespół 

ds. edukacji normalizacyjnej w skład którego weszli  nauczyciele 

z zawodowych szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikami zespołu 

byli nauczyciele przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego 

między innymi w branży ekonomicznej, turystyczno-hotelarskiej, 

spożywczej i budowlanej. W pierwszym etapie prac nauczyciele 

w swoich szkołach przeprowadzili pogłębioną analizę, w jakim 
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wymiarze zagadnienia normalizacyjne są ujęte w programach 

kształcenia zawodowego oraz dokonali oceny możliwości 

wprowadzenia tematyki związanej z normalizacją na zajęciach 

przedsiębiorczości i w przedmiotach/modułach kształcenia 

zawodowego oraz w innych działaniach podejmowanych przez 

szkołę oraz zaplanowali szkolne rozwiązania w zakresie wdrażania 

edukacji normalizacyjnej. Kolejne spotkania dotyczyły wsparcia 

merytorycznego w zakresie  całego systemu normalizacyjnego oraz 

korzyści związanych z uczestnictwem w procesie normalizacji,  

tworzenia norm, polskich i europejskich znaków jakości. W ramach 

pracy zespołu nauczyciele opracowali scenariusze zajęć wraz 

z pakietami (materiały, prezentacje, ćwiczenia) na potrzeby 

przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji normalizacyjnej, które 

prezentowali podczas spotkań. Kilku nauczycieli zgłosiło prace na 

II Konkurs Normalizacja i Ja w kategorii scenariusz lekcji 

Normalizacja. Dlaczego uczeń musi o niej wiedzieć. Nauczyciele 

realizowali wiele ciekawych działań na rzecz wdrażania edukacji 

normalizacyjnej w swoich szkołach.  

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego w ramach upowszechniania działań związanych 

z edukacją normalizacyjną zorganizowało I Konkurs Lider 

wdrażania edukacji normalizacyjnej w szkołach 

ponadgimnazjalnych pod honorowym patronatem Polskiego 

Komitetu Normalizacyjnego.  

Celem Konkursu było wyłonienie lidera we wdrażaniu edukacji 

normalizacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej, upowszechnienie 

wiedzy o normalizacji w szkołach ponadgimnazjalnych oraz 

upowszechnienie informacji o szkołach i ich działaniach w zakresie 

wdrażania edukacji normalizacyjnej.  

Wyniki pracy zespołu ds. edukacji normalizacyjnej, między 

innymi scenariusze zajęć dotyczące edukacji normalizacyjnej oraz 

opisy działań na rzecz wdrażania edukacji normalizacyjnej 

w szkołach zamieszczone są w niniejszej publikacji.   

W dalszej perspektywie Łódzkie Centrum będzie zachęcać 

łódzkie szkoły ponadgimnazjalne oraz gimnazja dążące do 

osiągnięcia wysokiej jakości pracy do wprowadzenia modelu 
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edukacji normalizacyjnej. Pragniemy również  zaakcentować 

potrzebę szkolenia dyrektorów i rad pedagogicznych z zakresu 

wykorzystania normalizacji w procesie dydaktyczno-

wychowawczym i zarządzaniu szkołą/placówką. Będziemy 

wspierać nauczycieli poprzez proponowanie form doskonalenia 

o tematyce związanej z normalizacją między innymi: wykorzystanie 

normalizacji w życiu codziennym i gospodarczym; prowadzenie 

działalności normalizacyjnej; opracowanie norm; wykorzystanie 

norm w różnych obszarach gospodarki. Planujemy kontynuowanie 

pracy zespołów zadaniowych i metodycznych ds. edukacji 

normalizacyjnej. 

Zachęcamy do korzystania ze strony Internetowej Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

gdzie znajduje się zakładka EDUAKCJA NORMALIZACYJNA, 

w której zamieszczane są materiały wspierające, bieżące informacje 

– komunikaty, dobre praktyki we wdrażaniu edukacji 

normalizacyjnej w szkołach, materiały metodyczne z zakresu 

normalizacji (scenariusze, poradniki, prezentacje, artykuły, inne 

materiały wspierające pracę nauczycieli). Znajduje się również link 

do Portalu wiedzy normalizacyjnej uruchomionego przez Polski 

Komitet Normalizacyjny (http://wiedza.pkn.pl/). 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 

im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Mariola Przybylska 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie 

Mazowieckim 

 

Normalizacja to nadawanie rzeczom porządku. Można 

powiedzieć, że to działalność zmierzająca do uzyskania 

optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania 

w określonym zakresie, poprzez ustalanie postanowień 

przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, 

dotyczących istniejących lub mogących wystąpić problemów 

(ustawa o normalizacji z 12 września 2002 r. z późn. zm.). Celem 

działalności edukacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jest 

przybliżenie społeczeństwu zagadnień normalizacji. Warto, żeby 

każdy z nas uświadomił sobie, że normalizacja ma ogromy wpływ 

na każdą sferę naszego życia.  

W celu upowszechnienia wiedzy o normalizacji w szkole wśród 

uczniów i nauczycieli  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim przystąpił do 

konkursu Lider Wdrażania Edukacji Normalizacyjnej w Szkołach 

Ponadgimnazjalnych organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

W realizację szkolnych działań w zakresie upowszechniania 

wiedzy o normalizacji zaangażowali się nauczyciele  przedmiotów 

ekonomicznych i gastronomicznych, wychowawcy klas oraz 

uczniowie, którzy chętnie uczestniczyli w tych przedsięwzięciach. 

Działania podejmowane w zakresie wdrażania edukacji 

normalizacyjnej były realizowane w różnych formach takich jak: 

opracowanie scenariuszy zajęć i upowszechnienie ich zastosowania 

na zajęciach edukacyjnych i wychowawczych, warsztaty, 

prezentacje multimedialne, konkursy: na plakat, logo, projekt 

edukacyjny. 

http://pkn.pl/sites/default/files/ustawa_o_normalizacji_2.pdf
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Do opracowania i wdrożenia programu edukacji normalizacyjnej 

w ZSP nr 2 im. St. Staszica został powołany Szkolny zespół 

ds. normalizacji w składzie: 

  Mariola Przybylska – dyrektor szkoły, 

 Agnieszka Baranowska – nauczycielka przedmiotów 

ekonomicznych, 

 Irena Kieliszek – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych, 

 Aleksander Kostanek – nauczyciel przedmiotów 

gastronomicznych, 

 Anna Kromoska-Pluta – nauczycielka przedmiotów 

gastronomicznych, 

 Roksana Mazurek – nauczycielka przedmiotów 

gastronomicznych, 

 Elżbieta Wawrzyniak – nauczycielka przedmiotów 

ekonomicznych. 

1) Podjęte działania w obszarze wychowawczym 

W celu uświadomienia istoty i podstawowego znaczenia 

normalizacji w życiu codziennym został opracowany przez Elżbietę 

Wawrzyniak scenariusz zajęć „Normalizacja - pojęcie, cele 

i znaczenie”, który był wykorzystywany przez wychowawców klas 

na lekcji wychowawczej wraz z prezentacją multimedialną. 

Uczniowie mogli zapoznać się z podstawowymi pojęciami 

dotyczącymi normalizacji, jej celem i znaczeniem.  

W czasie zajęć mogli też wspólnie wykonując ćwiczenie poznać 

typy norm i uświadomić sobie, że z normami mamy do czynienia 

w każdej dziedzinie naszego życia. Na koniec lekcji uczniowie 

wspólnie zastanowili się nad korzyściami płynącymi z normalizacji. 

Prezentacja „Normalizacja w dokumentach aplikacyjnych 

o pracę”, została przygotowana przez panią Agnieszkę Baranowską 

z wykorzystaniem programu Prezi. Zawiera ona istotne informacje 

na temat normalizacji w dokumentach aplikacyjnych o pracę, tj. CV 

oraz list motywacyjny.  

Prezentacja została przedstawiona na lekcjach wychowawczych. 

Miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na normy i zasady 

pisania dokumentów. Uczniowie po obejrzeniu prezentacji 
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wygłaszali swoje uwagi i spostrzeżenia, tworzyła się dyskusja 

i otwarta rozmowa. Uczniowie analizowali informacje przekazane 

za pomocą prezentacji i odnieśli je do przydatności w ubieganiu się 

o pracę. Wykorzystywali swoją wiedzę z zakresu pisania CV i listu 

motywacyjnego oraz normalizacji w dokumentach. 

Uczniowie aktualizowali swoją wiedzę i doskonalili 

umiejętności, współpracowali w grupie. 

2) Podjęte działania w obszarze gastronomii 

Nauczyciele kształcenia zawodowego przygotowali projekt 

„Normalizacja w szkole i życiu codziennym”. W pracowni 

technologicznej szkoły zostały zaprojektowane i przeprowadzone 

zajęcia, których tematem była normalizacja w produkcji 

gastronomicznej. Jako kanwę bardzo szerokiego tematu 

normalizacja, w przemyśle spożywczym i gastronomicznym 

w dobie ujednoliconego rynku unii europejskiej, wybrano 

przetwórstwo owocowo–warzywne. Polska w Europie słynie 

z produkcji artykułów rolno–spożywczych, jednym z hitów 

eksportowych naszego kraju są jabłka i to one stały się 

„bohaterami” prowadzonych zajęć. Jabłka jako surowiec posłużyły 

do wyprodukowania znormalizowanego wyrobu gotowego, 

w postaci  DŻEMU JABŁKOWEGO. Dżem jabłkowy został 

wyprodukowany przez uczniów klasy pierwszej Technikum 

Gastronomicznego w toku znormalizowanego procesu 

technologicznego, zgodnego z zaleceniami technologicznymi 

produkcji dżemów owocowych, które z kolei zostały opracowane na 

podstawie i w bezpośrednim odniesieniu do POLSKIEJ NORMY. 

Realizacja projektu obejmowała: 

 opracowanie zaleceń technologicznych przy produkcji dżemów 

owocowych, 

 przeprowadzenie zajęć praktycznych z zakresu przetwórstwa 

owocowo–warzywnego, produkcję znormalizowanego dżemu 

jabłkowego, 

 wystawienie gotowego produktu – DŻEMU JABŁKOWEGO, 

jako produktu promującego szkołę w ramach „Dni Otwartych” 

na stoiskach zawodowych i oficjalnej stronie szkoły, 
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 opracowanie receptur gastronomicznych na potrawy (desery) 

z wykorzystaniem znormalizowanego dżemu jabłkowego, 

 stworzenie dokumentacji projektu. 

Projekt konkursowy normalizacja w produkcji gastronomicznej 

opracowali i nadzorowali: Aleksander  Kostanek,  Anna Kromoska–

Pluta, Roksana Mazurek i Jolanta Dziuba. 

Podczas pracy w projekcie młodzież nabyła doświadczenie 

i umiejętności nie tylko związane z produkcją dżemu jabłkowego 

ale również kształtowała wysoko oceniane przez pracodawców 

kompetencje personalno-społeczne. Uczniowie przestrzegali  zasad 

kultury i etyki, byli kreatywni i konsekwentni w realizacji zadań,  

przewidywali skutki podejmowanych działań, potrafili radzić sobie 

ze stresem, aktualizowali wiedzę i doskonalili umiejętności 

zawodowe, przestrzegali tajemnicy zawodowej, potrafili ponosić 

odpowiedzialność za podejmowane działania, potrafili negocjować 

warunki porozumień, współpracowali w zespole. 

Cała dokumentacja projektu wraz z raportem oraz  gotowy wyrób 

w postaci dżemu jabłkowego stanowiły załącznik do opisu działań 

szkoły w ramach Konkursu Lider wdrażania edukacji 

normalizacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych. 
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3) Podjęte działania w obszarze ekonomii 

Nauczycielki przedmiotów ekonomicznych: Agnieszka 

Baranowska, Danuta Piechota, Katarzyna Siedlińska, Bożena Stec, 

Elżbieta Wawrzyniak zorganizowały cykl warsztatów dla 

gimnazjalistów  pt. Jestem aktywny na rynku pracy. Celem 

warsztatów było upowszechnienie wśród gimnazjalistów wiedzy 

o normalizacji. Podczas spotkań z gimnazjalistami przedstawiliśmy 

im prezentację Prezi Normalizacja w dokumentach aplikacyjnych 

o pracę. Uczniowie w formie zabawy mogli poznać typy norm i ich 

zastosowanie. 
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4) Podjęte działania w obszarze reklamy 

Konkurs LOGO KOŁA OSÓB KREATYWNYCH 

Organizatorem konkursu skierowanego do uczniów  Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim było 

Koło Osób Kreatywnych  przy współpracy z Kołem Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci w Olszowej. 

Celem konkursu było promowanie kreatywnej młodzieży 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w im. Stanisława 

Staszica Tomaszowie Mazowieckim, popularyzowanie postaw 

kreatywnych motywujących do działania, kształtowanie poczucia 

przynależności do społeczności szkolnej, rozwijanie pasji 

twórczych wśród uczestników konkursu, upowszechnianie działań 

związanych z wdrażaniem edukacji normalizacyjnej w Szkole. 

Uczestnik konkursu miał za zadanie stworzenie logo Koła Osób 

Kreatywnych. Dla potrzeb Konkursu opracowany został plakat 

promujący to przedsięwzięcie, regulamin konkursu oraz normy dla 

logo. 
 

 
Joanna Kotynia  

klasa IV w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych 
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Krystian Staroń klasa III w zawodzie technik organizacji reklamy 
 

 
Kamil Lewandowski klasa II w zawodzie technik ekonomista 
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Konkurs plastyczny Normalizacja w szkole i życiu codziennym 

W ramach wdrażania edukacji normalizacyjnej w szkole 

zorganizowano konkurs plastyczny, przedmiotem którego było 

stworzenie projektu plakatu promującego znaczenie normalizacji 

w szkole i życiu codziennym. 

Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy uczniów na temat 

normalizacji, określenie sposobu postrzegania zastosowania 

normalizacji w szkole i życiu codziennym, pobudzenie 

kreatywności uczniów, aktywizowanie uczniów do udziału 

w konkursach, określenie umiejętności uczniów w zakresie 

projektowania nośników reklamy. Konkurs miał charakter otwarty 

i skierowany był do wszystkich uczniów Szkoły. Informacja  

o konkursie i jego regulamin udostępnione były na stronie 

internetowej szkoły. W prace związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem konkursu zaangażowani byli nauczyciele 

przedmiotów zawodowych Irena Kieliszek i Artur Nejman. 
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Podsumowanie 

Uczestnicząc w konkursie Lider wdrażania edukacji 

normalizacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych organizowanego  

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

i Kształcenia Praktycznego mogliśmy upowszechniać wiedzę 

o normalizacji wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie 

Mazowieckim. 

Podejmując różnorodne działania w tym zakresie, poprzez 

organizowanie warsztatów, konkursów, projektów mogliśmy 

aktualizować wiedzę uczniów i doskonalić ich umiejętności 

zawodowe. Uczniowie uczestnicząc w tych działaniach byli 

kreatywni, konsekwentni w realizacji zadań, otwarci na zmiany 

i brali odpowiedzialność za podejmowane działania. W trakcie 

realizacji zadań przestrzegali zasady kultury i etyki, potrafili radzić 

sobie ze stresem, pracując indywidualnie, a także często 

współpracowali w zespole. 

Kontynuując te działania nawiązaliśmy współpracę z Polskim 

Komitetem Normalizacyjnym. Odbywać się będą cykliczne 



EDUKACJA NORMALIZACYJNA  

_______________________________________________________________ 
 

24 
 

 

spotkania z przedstawicielem Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego. Popularyzowana będzie wśród uczniów idea 

normalizacji. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymają 

nagrody za swoją pracę w zakresie działań normalizacyjnych 

w szkole. W czerwcu 2014 roku podsumowany został konkurs 

Wyczarowane z warzyw i kurczaka skierowany do gimnazjalistów 

powiatu tomaszowskiego, wykorzystujący narzędzia 

normalizacyjne do opracowania receptur gastronomicznych 

i przygotowania potraw.  

Dotychczasowe doświadczenia zachęcają do kontynuowania 

wdrażania idei normalizacji w procesach uczenia się uczniów 

w naszej szkole. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 

im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi - szkołą wdrażającą 

edukację normalizacyjną 

 

Izabela Rosiak 

Ewa Zdziemborska-Jatczak 

Nauczycielki w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi 

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi jest szkołą, 

w której podejmuje się wiele działań związanych 

z upowszechnianiem edukacji normalizacyjnej. Działania te 

prowadzimy w sposób celowy i planowy od kilkunastu już lat. 

Zaczęliśmy myśleć w kategoriach norm wówczas, gdy pojawił się 

pomysł organizacji pracy w szkole według procedur ISO. 

Można by więc powiedzieć, że ten właśnie moment okazał się dla 

WSZYSTKICH pracowników ZSPS (wówczas Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 6 w Łodzi) przełomowy. Zaczęliśmy 

rozumieć, że pojęcie normy wykracza znacząco poza typowy 

system zarządzania jakością, że powinniśmy uczyć młodzież, 

iż żyjemy w świecie opisanym przez różnorodne normy. 

Niniejszy opis jest więc tylko cząstką tego, co na co dzień dzieje się 

w naszej szkole, a co wiąże się z szeroko rozumianymi normami 

i normalizacją. 

W Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi 

podejmujemy różnorodne działania, w zakresie edukacji 

normalizacyjnej. By ułatwić prezentację naszych działań, 

podzielono dokumentację na działy. 

1) System Zarządzania Jakością 

Po raz pierwszy zetknęliśmy się z normami ISO w połowie lat 

dziewięćdziesiątych. Początkowo wydawało się nam, że odnoszą się 

one jedynie do przemysłu, gdyż mówi się w nich o „wyrobie”, 

a przecież szkoła wyrobów nie produkuje. Ponieważ Polska 

przygotowywała się do wstąpienia do Unii Europejskiej, polskie 

prawo zaczęto dostosowywać do wymagań unijnych. Dotyczyło to 
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również produkcji żywności, a więc zagadnień związanych ze 

specyfiką naszej szkoły. Zaczęliśmy więc bliżej interesować się 

tzw. nowoczesnymi systemami zapewnienia jakości. Na lekcjach 

zaczęły pojawiać się treści związane z Dobrą Praktyką 

Produkcyjną, Dobrą Praktyką Higieniczną, Analizą zagrożeń 

i kontrolą Punktów Krytycznych, powstały pierwsze prace 

dyplomowe o tej tematyce.  

W 1998 roku grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych 

uczestniczyła w szkoleniu nt. jakości w szkolnictwie zawodowym. 

Po tym szkoleniu wiedzieliśmy już, że funkcjonowanie systemu 

zapewnienia jakości w szkole jest możliwe. 

W roku 2001, w czasie prac zmierzających do opracowania 

programu rozwoju szkoły, wyłoniony został zespół ds. zarządzania 

jakością pracy szkoły. Celem tego zespołu było doprowadzenie do 

audytu certyfikującego. Od 2002 roku rozpoczęliśmy szkolenia 

pracowników szkoły. Jesienią 2003 roku opracowana została 

dokumentacja systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 

9001:2001. Pełna dokumentacja powstała w 2004 roku. 

W sierpniu 2004 roku przedstawiono Radzie Pedagogicznej 

Politykę Jakości. Zaczęła ona obowiązywać od 31 sierpnia 2004 r. 

System zarządzania jakością wg normy ISO 9001 został wdrożony  

1 lutego 2005 roku. Zostały przeprowadzone audyty wewnętrzne we 

wszystkich obszarach, a w grudniu – audyt certyfikujący. 

Opracowanie dokumentacji składało się z następujących etapów: 

1. Zdefiniowanie procesów zachodzących w szkole związanych 

z kształceniem młodzieży. 

2. Ustalenie wzajemnych powiązań między procesami.  

3. Opisanie przebiegu procesów poprzez procedury. 

4. Opracowanie Księgi Jakości. 

Inicjatorką wszystkich działań i Pełnomocnikiem do spraw jakości 

była Aleksandra Zajączkowska – dyrektor szkoły. To właśnie dzięki 

jej staraniom, konsekwencji i zaangażowaniu, umiejętności 

mobilizowania i eksponowania tego co w nas dobre – osiągnęliśmy 

sukces. Uzyskany certyfikat jest dla nas wyróżnieniem, powodem 
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do dumy i wielką motywacją do ciągłego doskonalenia jakości 

pracy naszej szkoły, poszukiwania nowych pomysłów i rozwiązań, 

tak abyśmy mogli powiedzieć, że dzięki jakości my – nauczyciele 

i wychowawcy jesteśmy coraz lepsi, a dzięki temu nasi uczniowie 

odnoszą sukcesy. I choć na dzień dzisiejszy nie został ze względów 

finansowych zaktualizowany certyfikat potwierdzający działanie 

szkoły wg normy ISO 9001, to w dalszym ciągu nasze działania 

odbywają się zgodnie z opracowanymi procedurami. Z całą 

świadomością i odpowiedzialnością oraz zadowoleniem możemy 

stwierdzić, że:  

 w szkole został usprawniony obieg informacji i dokumentacji, 

 każdy pracownik ma sprecyzowane zadania, termin i sposób 

ich wykonania oraz określony sposób dokumentowania, 

 określono w sposób jasny kompetencje i odpowiedzialności 

pracowników, 

 określono sposób nadzoru nad infrastrukturą. 

Dzięki temu: 

 nauczyciele mają więcej czasu dla uczniów, 

 uczniowie mogą w szkole czuć się bezpiecznie,  

 wyposażenie techno-dydaktyczne jest prawidłowo 

nadzorowane, 

 błędy i niezgodności eliminowane są na każdym etapie 

działania. 

Funkcjonujące procedury:  

 

Nr Tytuł procedury 

PS-01 Nabór uczniów do szkoły 

PS-02 Planowanie roku szkolnego 

PS-03 

PS-04 

PS-05 

PS-06 

Przeprowadzanie badań diagnostycznych 

Realizacja procesu dydaktyczno–wychowawczego 

Przeprowadzanie badań sumujących 

Postępowanie z uczniem niespełniającym wymagań 

PS-07 

PS-08 

Przyjmowanie skarg i uwag 

Badanie losów absolwentów 
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PS-09 

PS-10 

 

PS-11 

Nadzór nad dokumentami prawnymi 

Nadzór nad dokumentami przechowywanymi w wersji 

elektronicznej 

Nadzór nad dokumentami systemu jakości 

PS-12 Szkolenie kadry własnej 

PS-13 Zakupy i nadzorowanie dostawców 

PS-14 Nadzór nad infrastrukturą 

PS-15 Przegląd zarządzania 

PS-16 Audyt  wewnętrzny 

PS-17 

PS-18 

Hospitacje 

Mierzenie jakości pracy szkoły 

PS-19 Działania korygujące i zapobiegawcze 

PS-20 Projektowanie programów nauczania 

 

2) Dobra praktyka we wdrażaniu edukacji normalizacyjnej  

Edukacja normalizacyjna jest nieodzownym elementem 

kształcenia szczególnie w szkole zawodowej. Nauczyciele 

pracujący w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego na bieżąco 

poszerzają swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu, między 

innymi poprzez: 

 udział dyrektora szkoły Joanny Kośki i nauczycielki kształcenia 

zawodowego Izabeli Rosiak w wykładzie dr Zygmunta 

Niechody z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dotyczącym 

normalizacji, zorganizowanym w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi;  

 uczestniczenie nauczycielki Izabeli Rosiak w spotkaniach 

Zespołu ds. edukacji normalizacyjnej  zorganizowanego przez 

ŁCDNiKP w Łodzi;  

 dyskusje dotyczące działań związanych z upowszechnianiem 

edukacji normalizacyjnej na spotkaniach Zespołu Przedmiotów 

Ogólnokształcących oraz Zespołu Przedmiotów Zawodowych 

w naszej szkole. 
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3) Normalizacja w kształceniu ogólnym 

Zagadnienia dotyczące normalizacji w Zespole Szkół Przemysłu 

Spożywczego realizowane są w wielu obszarach, między innymi: 

odpowiedzialności społecznej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Edukacja normalizacyjna pojawia się najczęściej 

jako sekwencja na lekcjach przedmiotowych. Jak można 

przewidzieć, nie dotyczy ona tylko zapoznania ucznia 

z konkretnymi normami. Przede wszystkim działania nauczycieli 

koncentrują się na kształtowaniu postaw „pronormalizacyjnych”, 

szczególnie w zakresie kształtowania postaw i wychowania. 

Przekonaliśmy się, że takie podejście do norm z jednej strony 

teoretyczne, związane z zaprezentowaniem uczniom konkretnych 

norm, ich znaczenia w przemyśle spożywczym, bhp i szeroko 

rozumianej przedsiębiorczości, z drugiej strony z podejściem 

„humanistycznym”, pokazującym, jak normy funkcjonują w życiu 

osobistym, społecznym i zawodowym, pozwala na globalne 

podejście do  edukacji normalizacyjnej.  

Przykłady realizacji edukacji normalizacyjnej w kształceniu 

ogólnym:  

a) na godzinach do dyspozycji wychowawcy: 

 Czy normalizacja jest potrzebna? 

 Jak nie popełnić faux pas – zgłębiamy tajniki savoir-vivre’u. 

 Jak Cię widzą, tak Cię piszą, czyli o komunikacji 

pozawerbalnej. 

 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny. 

 Normalizacja systemów zarządzania bezpieczeństwem 

i higieną pracy w Polsce. 

 Świadectwa Dopuszczenia CNBOP na znaki ewakuacyjne oraz 

znaki ochrony przeciwpożarowej według nowej normy PN-EN 

ISO 7010. 

b) na zajęciach z wiedzy o kulturze: 

 Nawet w sztuce obowiązują normy … 

c) na zajęciach z etyki: 

 Moja hierarchia wartości. 
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d) na lekcjach języka niemieckiego: 

 Normalizacja przeprowadzania egzaminów z języka 

niemieckiego oraz  ich  certyfikacji. 

e) podczas debat przeprowadzanych z uczniami klas drugich 

technikum: 

 Nakazy i zakazy szkolne. 

f) w realizacji projektów edukacyjnych:  

  Piramida żywienia. 

g) konkursach:  

 Jestem Eko, segreguję śmieci. 

 Szkolny test wiedzy o żywności i zdrowym stylu życia. 

 Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy. 

 Bezpiecznie od startu. 

 Normy w sztuce. 

4) Normalizacja w kształceniu zawodowym  

W kształceniu zawodowym zagadnienia dotyczące normalizacji 

wdrażane są w większości przypadków poprzez ich konkretne 

zastosowanie. Kształcenie to wymaga korzystania z norm z danej 

dziedziny. Ta umiejętność dotyczy zarówno uczniów szkoły 

zasadniczej  jak i technikum.  

Przykładowa tematyka zajęć edukacyjnych: 

 Normy w żywności. 

 Przepisy BHP w pracowni analizy żywności. Karty 

charakterystyk substancji niebezpiecznych. Podstawowy sprzęt 

i urządzenia laboratoryjne. 

 Jak czytać normy i tabele składu produktów? 

 Wykorzystanie norm w laboratorium analizy żywności. 

 Normalizacja w rysunku technicznym. 

 WYMIAROWANIE zgodnie z normami: PN-EN ISO 

5457:2002, PN-82/N-01616, PN-80/N-1606, PN-79/M-01124 

 Warunki sanitarno-higieniczne w zakładach piekarsko-

ciastkarskich. Wprowadzenie do norm ISO. 

 Zastosowanie środków transportu wewnętrznego. Zasady bhp 

podczas obsługi środków transportu wewnętrznego. 
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Normy i zasady normalizacji są wykorzystywane na lekcjach 

technologii oraz na zajęciach fakultatywnych, których celem jest 

przygotowanie uczniów klas kończących do praktycznej części 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

W szczególności dotyczy to stosowania:  

 norm znaczeniowych (norm terminologicznych), przy 

zapoznawaniu uczniów z terminami technologicznymi 

i symbolami, które będą wykorzystywane w kolejnych 

lekcjach technologii, 

 norm czynnościowych (norm procesu) i instrukcji 

technologicznych, do określania kolejności czynności 

technologicznych i parametrów technologicznych przy 

tworzeniu schematów technologicznych wyrobów 

spożywczych,  

 norm określających nakład tzw. receptur, do obliczania 

namiaru surowcowego niezbędnego do wykonania określonej 

ilości wyrobu i do zapewnienia ciągłości produkcji 

w zakładzie przetwórstwa spożywczego, 

 norm przedmiotowych (norm badań i norm wyrobu), do 

ustalenia rodzaju metod badania jakości surowców, 

materiałów pomocniczych i produktów spożywczych oraz do 

określania wymagań jakościowych jakie powinny spełniać 

surowce i materiały pomocnicze przeznaczone do produkcji 

konkretnego wyrobu a także do określania cech jakościowych 

gotowego wyrobu. 

5) Funkcjonowanie normalizacji w ramach wewnątrzszkolnych 

zasad oceniania 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania w naszej szkole funkcjonują 

w postaci Regulaminu. Regulamin WZO obejmuje zasady oceniania 

osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz jego zachowania. Wszystkie 

zasady są znormalizowane, tzn. są szczegółowo określone, zapisane 

i umieszczone w kilku dostępnych dla uczniów miejscach, np. 

bibliotece szkolnej, u wychowawców i nauczycieli przedmiotów. 
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Regulamin WZO obejmuje w szczególności formy sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych ucznia, tzn. sprawdzianów, kartkówek, 

odpowiedzi ustnych, prac domowych itd., kryteria przyznawania 

uczniowi ocen z zajęć edukacyjnych z poszczególnych 

przedmiotów, zasady klasyfikowania ucznia,  zasady egzaminów 

klasyfikacyjnych, egzaminów poprawkowych. Oceny z zajęć 

edukacyjnych są przyznawane według ustalonych wag.  

Semestralne i końcoworoczne oceny są wyliczane na podstawie 

ocen cząstkowych, a otrzymane średnie arytmetyczne odpowiadają 

konkretnym ocenom szkolnym. Regulamin WZO zawiera zasady 

przyznawania uczniowi punktów za konkretne działania na terenie 

szkoły. Są to zarówno punkty „dodatnie” przyznawane za sukcesy 

ucznia, jego działalność na terenie klasy, szkoły i poza szkołą. Są 

także punkty „ujemne”, które uczeń otrzymuje za niewłaściwe 

zachowanie. Wszystkie zachowania pozytywne jak i negatywne są 

szczegółowo opisane i opisana jest również ilość punktów, które 

może uczeń za nie otrzymać. Suma otrzymanych punktów jest 

następnie przekładana na konkretną ocenę z zachowania na semestr 

i koniec roku szkolnego. Funkcjonowanie Regulaminu WZO 

w naszej szkole sprawdza się. Uczniowie uważają go za jasny, 

klarowny i co najważniejsze sprawiedliwy. Nauczycielom 

zdecydowanie ułatwia pracę i pozwala być obiektywnym. 

Podsumowanie 

 Z powyższego opisu wyraźnie wynika, że Zespół Szkół 

Przemysłu Spożywczego w Łodzi, to szkoła wdrażająca nie od dziś 

dobre praktyki z zakresu edukacji normalizacyjnej. Działania szkoły 

koncentrują się na wszystkich podstawowych polach edukacyjnych: 

edukacja zawodowa, ogólnokształcąca. wychowanie. 

Zakresy te, rzecz jasna, nie funkcjonują osobno, ale współgrają ze 

sobą, co pozwala nam uzyskać skuteczniejsze efekty naszych 

działań, zgodnie z zasadą synergii. 

Można się zastanawiać, czy wprowadzanie edukacji 

normalizacyjnej ma jakikolwiek sens? 

My, społeczność Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi 

już wiemy, że TAK! 
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Zalety prowadzenia systematycznej edukacji normalizacyjnej: 

 uświadamianie uczniom, że żyjemy w świecie, obwarowanym 

normami, 

 poszerzenie wiedzy uczniów nt. rodzajów norm, systemów 

zarządzania jakością, 

 kształtowanie „pronormatywnych” zachowań wśród uczniów, 

narzuconych przez prawo przedsiębiorstwom spożywczym, 

z którymi zetkną się w pracy zawodowej, 

 podnoszenie świadomości uczniów co do rodzajów norm i ich 

zastosowania w życiu codziennym, 

 kształcenie prospołecznych czy proobywatelskich postaw, 

w celu lepszego funkcjonowania danego ucznia w grupie, 

społeczeństwie, 

 wdrażanie w życie szkoły różnego rodzaju norm, przede 

wszystkim etycznych.  
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH 

im. Jana Nowaka–Jeziorańskiego w Łodzi 

 

Lidia Podgórska 

Nauczycielka w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych 

w Łodzi 

 

Edukacja normalizacyjna w szkole zawodowej, w której kształci 

się mechatroników i mechaników jest od lat wpisana w zakres treści 

przekazywanych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych 

podczas jednostek lekcyjnych dotyczących konstrukcji maszyn, 

projektowania wyrobu czy procesu technologicznego. Uczniowie, 

zatem, znają pojęcia normalizacji, norma, typizacja, standaryzacja. 

Zwykle, jednak, odnoszą tę wiedzę do konkretnych działań 

związanych z zawodem, który w przyszłości będą wykonywać, 

niekoniecznie zastanawiając się nad obecnością normalizacji 

w życiu codziennym. W tym kontekście, słusznym zadaniem, 

którego podjęła się nasza szkoła stało się rozszerzenie 

i popularyzacja wiedzy na temat zagadnień dotyczących 

normalizacji. 

Pierwszym krokiem, w kierunku systemowego wdrażania 

edukacji normalizacyjnej w naszej szkole stało się umieszczenie na 

stałe tych zagadnień w planach dydaktycznych przedmiotu 

podstawy przedsiębiorczości według nowej podstawy programowej, 

w dziale dotyczącym prowadzenia przedsiębiorstwa, w wymiarze 

trzech jednostek lekcyjnych:  

1. Normalizacja. 

2. System zarządzania jakością. 

3. Polskie i europejskie znaki  jakości.  

Dzięki takiemu działaniu każdy uczeń klasy pierwszej w bieżącym 

roku szkolnym zdobył wiedzę związaną z wyżej wymienionymi 

zagadnieniami. 

Moim celem, jako nauczycielki podstaw przedsiębiorczości, stało 

się również upowszechnienie tych treści w pozostałych klasach.  

Tak też się stało. W klasach trzecich i czwartych na jednej jednostce 
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lekcyjnej uczniowie poznali podstawowe pojęcia związane 

z normalizacją i systemem zarządzania jakością.  Do wprowadzenia 

zagadnień normalizacyjnych w klasach drugich, które zrealizowały 

przedmiot podstawy przedsiębiorczości w ubiegłym roku szkolnym, 

włączyli się wychowawcy tych klas, wykorzystując do tego celu 

godziny do dyspozycji wychowawcy. Przeprowadzenie lekcji 

w zakresie edukacji normalizacyjnej na godzinie wychowawczej lub 

na bieżącym zastępstwie stało się możliwe dzięki przygotowaniu 

przeze mnie scenariuszy zajęć wzbogaconych o prezentacje 

mulitimedialne. Materiały te, przekazane w zasoby biblioteki 

szkolnej, będą z pewnością wykorzystywane również w następnych 

latach. 

Kolejnym rozwiązaniem w zakresie wdrażania edukacji 

normalizacyjnej stało się zmobilizowanie uczniów do 

zaangażowania w działania popularyzujące te zagadnienia. 

Zdecydowałam, że skoncentruję się na pierwszoklasistach, którzy 

z racji większego wymiaru czasowego zajęć poznali je w sposób 

bardziej szczegółowy. Zadaniem domowym, wykonywanym 

w zespołach dwuosobowych lub samodzielnie było zaprojektowanie 

plakatu odpowiadającego hasłu: Bez normalizacji życie byłoby 

trudniejsze. Wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymali oceny za 

przygotowane prace, zaś pięć najciekawszych projektów z każdej 

klasy wzięło udział w pierwszej edycji wewnątrzszkolnego 

konkursu, któremu przyświeca wspomniane wyżej hasło.  Do oceny 

prac konkursowych zaproszeni zostali nauczyciele przedmiotów 

zawodowych. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 20 maja w Dniu 

Normalizacji Polskiej.  Autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni 

podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Konkurs ten 

staje się cyklicznym działaniem wdrażającym edukację 

normalizacyjną w naszej szkole. 

Utrwalaniu wiedzy normalizacyjnej w naszej szkole służy 

również tablica popularyzująca treści z tego obszaru. Zainicjowałam 

jej powstanie, zamieszczając na niej materiały upowszechniane 

przez Polski Komitet Normalizacyjny i nadałam tytuł: Normalizacja 

wokół nas. Przygotowaniem kolejnych informacji, które będą 
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umieszczane na tablicy zajęli się reprezentanci wszystkich klas 

pierwszych, co pozwoliło na wielokrotną zmianę wystawy przed 

końcem bieżącego roku szkolnego. W kolejnych latach również to 

rozwiązanie będzie kontynuowane. 

Opisane działania pozwoliły osiągnąć zamierzony cel, którym 

było objęcie, w roku szkolnym 2013/2014, wszystkich, 386 

uczniów Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych edukacją 

normalizacyjną. Stało się to faktem dzięki zaangażowaniu 

nauczycieli przedmiotów zawodowych, wychowawców klas 

drugich oraz nauczycielki podstaw przedsiębiorczości, która 

zainicjowała i wdrożyła edukację normalizacyjną.  

Opracowane w tym roku scenariusze zajęć i prezentacje 

multimedialne stały się bazą do przeprowadzenia zajęć z zakresu 

normalizacji, która w kolejnych latach będzie rozbudowywana           

i udoskonalana. 

Konkurs pt. Bez normalizacji życie byłoby trudniejsze oraz 

przygotowywanie wystaw pod hasłem Normalizacja wokół nas 

wpisują się w cykliczne działania, które będzie przeprowadzała 

w kolejnych latach nasza szkoła.  

Wszystkie powyższe działania z pewnością rozpropagowały ideę 

normalizacji i wypromowały system normalizacyjny wśród uczniów 

i nauczycieli. 



EDUKACJA NORMALIZACYJNA  

_______________________________________________________________ 
 

37 
 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - TURYSTYCZNO-

HOTELARSKICH  

im. Władysława Grabskiego w Łodzi 

 

Sylwia Sobińska  

Aneta Gołębiowska  

Nauczycielki przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół 

Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich imienia 

Władysława Grabskiego znajdujący się na ulicy Drewnowskiej 171, 

to szkoła z ponad 100-letnią tradycją. Każdego roku staramy się 

udoskonalać zarówno proces edukacji jak i pozostałe działania 

związane z funkcjonowaniem szkoły. W związku z tym 

podejmowane są w naszej szkole różnego rodzaju inicjatywy, 

mające wpływ na ułatwienie i unormowanie funkcjonowania 

szkoły. Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie wszelkich 

prac oraz inicjatyw podjętych przez ZSETH w Łodzi na rzecz 

działań normalizacyjnych. Dzięki niemu chcielibyśmy pokazać 

Państwu jakże bliska i ważna jest dla naszej szkoły edukacja 

normalizacyjna, a także wdrażanie norm służących ujednoliceniu 

i poprawie jej funkcjonowania.  

Działania podjęte w ramach konkursu Lider wdrażania edukacji 

normalizacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych  w Zespole Szkół 

Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi to m.in.: 

Działania edukacyjne, obejmujące: 

1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach I i II wszystkich 

typów szkół, mających za zadanie uświadomienie uczniom jak 

ważna w ich życiu jest normalizacja. Do przeprowadzenia zajęć 

opracowany został scenariusz. 

2. Współpracę nauczycieli różnych przedmiotów zawodowych 

w zakresie uświadamiania uczniom przestrzegania istniejących 

norm w trakcie wykonywania zadań zawodowych np.:  

 zajęcia w pracowni hotelarskiej dotyczące obsługi gościa, czy 

rodzaju hotelu, 
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 zajęcia w pracowni turystycznej dotyczące jakości usług 

turystycznych, 

 zajęcia modułowe dotyczące wypełniania deklaracji 

podatkowych. 

3. Wprowadzenie do tematyki godzin z wychowawcą informacji 

o normach obowiązujących w szkole. 

4. Zorganizowanie w klasach pierwszych i drugich zajęć 

dotyczących norm sporządzania CV i listu motywacyjnego oraz 

przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. 

5. Coroczną organizację kursu obsługi kas fiskalnych dla uczniów 

klasy trzeciej Technikum Ekonomicznego, mającego na celu 

zaznajomienie uczniów z zasadami obsługi kas fiskalnych oraz 

PKWiU.  

6. Organizowanie w klasach drugich i trzecich Technikum 

Turystycznego wycieczek metodycznych, na których uczniowie 

pełnią rolę przewodnika i w praktyce stosują poznane wcześniej 

na zajęciach teoretycznych normy formalne i nieformalne. 

7. Realizację praktyk zawodowych w miejscach adekwatnych do 

wykonywanego zawodu, w celu zapoznania się uczniów 

z obowiązującymi tam normami i kształtowaniem umiejętności 

korzystania z tych norm w przyszłości. 

8. Przeprowadzenie konkursu graficznego Normalizacja jest wśród 

nas,  na potrzeby którego opracowany został regulamin. 

Działania pozaedukacyjne: 

W celu ograniczenia zbędnej różnorodności w szkole nastąpiło: 

1. Ujednolicenie Wewnątrzszkolnych oraz Przedmiotowych Zasad 

Oceniania. Pozwoliło to na stosowanie jednakowych kryteriów 

oceny każdego ucznia szkoły. 

2. Stworzenie matrycy planów wynikowych i rozkładów 

materiałów jednakowych dla każdego nauczyciela. 

3. Stworzenie szablonu służącego do opracowania 

przeprowadzanych w szkole testów szkolnych, diagnostycznych 

oraz egzaminów próbnych,  do wykorzystania przez wszystkich 

nauczycieli. 

4. Opracowanie wzorów sprawozdań podsumowujących działania 

podjęte w trakcie semestru przez nauczycieli. 
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5. Zaprojektowanie we współpracy z rodzicami i uczniami 

procedury zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych. 

6. Zaprojektowanie we współpracy z rodzicami i uczniami 

procedury zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego, 

co w dużym stopniu wpłynęło na zmniejszenie liczby takich 

zwolnień. 

7. Wdrożenie jednolitego systemu zapobiegania niskiej frekwencji 

uczniów poprzez comiesięczne wypełnianie sprawozdań 

dotyczących liczby godzin nieobecności ucznia na zajęciach 

szkolnych. 

8. Stworzenie procedur oraz wzorów pism dotyczących 

informowania rodziców oraz innych instytucji o wysokiej 

absencji ucznia na zajęciach szkolnych. 

9. Powołanie zespołu do spraw monitorowania na bieżąco stopnia 

realizacji podstawy programowej. 

10. Zaprojektowanie wzorów służących do bieżącego 

monitorowania podstawy programowej dla wszystkich 

nauczycieli. 

11. Opracowanie jednolitego wzoru dziennika godziny wynikającej 

z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela. 

Wyżej wymienione działania, podjęte w naszej szkole pozwoliły 

nam zaznajomić uczniów zarówno w teorii jak i w praktyce 

z koniecznością powszechnego stosowania norm. 

Najbardziej zaskakujące dla nas okazało się to, że podczas 

prowadzenia zajęć dotyczących normalizacji, uczniowie nie byli 

świadomi ilości otaczających ich przedmiotów, które muszą 

spełniać różnego rodzaju normy, np.: karta bankomatowa, złącze 

USB, wysokość ławki szkolnej, wzory dokumentów, itp. 

Największym wyzwaniem było zaangażowanie innych 

nauczycieli w proces edukacji normalizacyjnej. Przekonanie 

nauczycieli, że rozpowszechnianie wiedzy o normach i ich 

stosowaniu jest obecnie koniecznością, bowiem ciągły rozwój 

technologii stawia przed młodymi ludźmi coraz większe wyzwania. 

Stosowanie norm pozaedukacyjnych pozwoliło na ujednolicenie 

wzorów wykorzystywanych w codziennej pracy nauczyciela, 
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zlikwidowało istniejącą różnorodność. Standaryzacja 

wykorzystywanych dokumentów w znacznym stopniu ułatwiła 

pracę nauczyciela oraz przyczyniła się do zredukowania czasu 

poświęcanego na wykonywanie określonych czynności 

zawodowych. Dzięki temu nauczycielom udało się uzyskać większe 

możliwości dysponowania czasem, przeznaczając go na pracę 

z uczniem. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 

im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi 

 

Artur Filipowski  

Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi 

 

Wykaz prac podjętych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 5 w Łodzi w celu upowszechniania wśród uczniów i nauczycieli 

wiedzy o normalizacji: 

1. Udział Artura Filipowskiego w pracach  Zespołu ds. edukacji 

normalizacyjnej działającego w Łódzkim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

2. Zorganizowano w dniu 2 października 2013 r. w ZSP nr 5  

spotkanie z przedstawicielem Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego poświęcone zagadnieniom normalizacji.  

Wykład przeprowadził pan dr Zygmunt Niechoda – doradca 

Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Uczestnikami 

spotkania byli uczniowie klas handlowych i kolejowych (ok. 80 

uczniów), Dyrekcja ZSP nr 5 oraz  nauczyciele kształcenia 

zawodowego (ok. 10 nauczycieli). 

3. Przeprowadzono w okresie od listopada do grudnia 2013 roku 

etap szkolny konkursu „Normalizacja i Ja”. Wzięło w nim udział 

kilkudziesięciu uczniów. Koordynatorkami konkursu były 

nauczycielki Monika Pacek i Ewa Witkowska.  

Najlepsze prace zgłoszono w styczniu 2014 r. do II Konkursu 

„Normalizacja i Ja”, zorganizowanego przez Polski Komitet 

Normalizacyjny. 

4. Wprowadzono zagadnienia dotyczące normalizacji do realizacji 

zajęć w zakresie kształcenia zawodowego. 

5. W marcu 2014 r. podpisano umowę pomiędzy Polskim 

Komitetem Normalizacyjnym a  Zespołem Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 5, na mocy której  PKN sukcesywnie 

będzie dostarczał do ZSP nr 5 normy zgodnie 

z zapotrzebowaniem placówki. Do tej pory zakupiono zestaw 

norm dotyczący gospodarki opakowaniami, tj. m.in. PN-EN 
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13429 Opakowania. Wielokrotne użycie. „PN-EN 13432 

Opakowania. Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do 

odzysku przez kompostowanie i biodegradację. PN-89/O-79021 

Opakowania. System wymiarowy. 

6. Na przełomie kwietnia i maja zorganizowano warsztaty 

Normalizacja w życiu konsumenta. W zajęciach prowadzonych 

przez Artura Filipowskiego wzięli udział uczniowie klas 

drugich. Ponieważ często powtarza się, że to konsument jest 

ostatecznym beneficjentem normalizacji zajęcia te miały na celu 

przedstawienie uczniom jak dzięki standaryzacji i certyfikacji 

klient ma gwarancję zakupu najbardziej odpowiadającego mu 

produktu o wysokiej jakości. Zakres zajęć odbywających się na 

terenie ZSP nr 5 oraz Manufaktury obejmował zagadnienia 

efektywności energetycznej oraz certyfikacji obowiązkowej 

i dobrowolnej. Warsztaty prowadzono w trzech 

ośmioosobowych grupach, w sumie uczestniczyło w nich 

24 uczniów. Każda grupa uczestniczyła w cyklu 

czterech dwugodzinnych spotkań. 

7. Zagospodarowano tablice w trzech pracowniach kształcenia 

zawodowego. Na tablicach zamieszczono podstawowe pojęcia 

z zakresu normalizacji, plakaty nagrodzone w ogólnopolskim 

konkursie „Normalizacja i Ja” oraz informacje dotyczące 

funkcjonowania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Opiekę 

nad powyższymi materiałami sprawują nauczyciele: Artur 

Filipowski, Monika Pacek i  Renata Tylińska. 

Podsumowanie 

Wszelkie działania, podejmowane w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych  nr 5 w zakresie upowszechniania edukacji 

normalizacyjnej skierowane są zarówno na uczniów jak 

i nauczycieli naszej placówki. Społeczność szkolna w tematykę 

normalizacji wprowadzona została przez pana Zygmunta Niechodę 

–Doradcę Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Na 

zorganizowanym w październiku wykładzie uświadomiono 

uczestnikom spotkania,  że normalizacja obejmuje swym zasięgiem 

każdą sferę naszego życia, a znajomość zagadnień związanych 

z normalizacją jest niezbędna, by stać się wykwalifikowanym 
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pracownikiem różnych branż. W kolejnych miesiącach uczniowie 

ZSP nr 5 przygotowywali się do II Konkursu „Normalizacja i Ja”. 

Bardzo duże zainteresowanie konkursem spowodowało, że 

poprzedzony on został etapem szkolnym, w którym wyłonione 

zostały prace do udziału w konkursie ogólnopolskim. 

W równoległym czasie nauczyciele kształcenia zawodowego 

wdrażali tematykę normalizacji na prowadzonych przez siebie 

zajęciach oraz przygotowywali w swoich pracowniach tablice 

z informacjami na temat normalizacji.  W celu podniesienia jakości 

zajęć nasza placówka zakupiła z PKN normy zgodne z potrzebami 

naszych uczniów. Uczniowie ZSP nr 5 uczestniczą w warsztatach 

Normalizacja w życiu konsumenta, na których mogą przekonać się 

jaki związek ma normalizacja z decyzjami nabywczymi 

konsumentów. 
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KONSPEKTY I SCENARIUSZE  

ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
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Beata Cendrowicz 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi 

 

Temat:  Normalizacja – co uczeń powinien o niej wiedzieć? 

Cele kształcenia 

Cele ogólne: poznanie celów, zasad i korzyści płynących 

z normalizacji. 

Cele szczegółowe: 

a) dotyczące zapamiętania wiadomości 

 Uczeń: 

 definiuje pojęcia: norma, normalizacja, 

 wymienia cele i założenia normalizacji, 

 podaje przykłady normalizacji w życiu, 

b) dotyczące zrozumienia wiadomości 

 Uczeń: 

 wskazuje korzyści płynące z normalizacji dla różnych 

podmiotów, 

c) dotyczące zastosowania wiedzy w sytuacjach typowych 

 Uczeń: 

 wyszukuje normy z własnego obszaru zawodowego, 

 stosuje normy w rozwiązywaniu zadań zawodowych.  

Cele wychowawcze: 

a) dotyczące działania  

 Uczeń: 

 świadomie i uważnie odbiera przekazywane przez nauczyciela 

informacje, 

 podejmuje się samodzielnego wykonania zaprojektowanych 

przez nauczyciela zadań, 

b) dotyczące postawy  

 Uczeń: 

 rozwija zainteresowania z dziedziny ekonomii,   

 zna formy i przejawy moralnej odpowiedzialności za 

społeczne skutki wykonywania swojego zawodu.  
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Metody kształcenia: „burza mózgów”, mini wykład, metoda 

ćwiczeniowa, dyskusja. 

Formy pracy:  indywidualna, grupowa, zbiorowa. 

Środki dydaktyczne: komputery z dostępem do Internetu,  papier 

z pogrubioną liniaturą, powiększalnik, lupy, 

flipchart, materiały przygotowane przez 

nauczyciela wykonane w czarnodruku. 

Czas trwania zajęć: 2 x 45 minut 

Przebieg zajęć: 

1. Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności, zapisanie 

tematu lekcji, przedstawienie celów lekcji. 

2. Nauczyciel zadaje pytanie uczniom: Co rozumieją przez pojęcie 

norma? 

Uczniowie w formie „burzy mózgów” podają pomysły, które 

nauczyciel zapisuje wyraźnie na flipcharcie.  

3. Nauczyciel wprowadza uczniów w pojęcie normalizacji 

(miniwykład). 

4. Ćwiczenie I:  

Nauczyciel dzieli uczniów na 2 grupy i rozdaje tekst dotyczący 

założeń i celów normalizacji.   

Źródło:http://pkn.pl/system-normalizacyjny.  

Uczniowie analizują tekst w grupach a następnie liderzy grup 

omawiają zagadnienia, o których przeczytali w opracowaniu 

(I grupa – zasady normalizacji, II grupa – cele normalizacji). 

5. Ćwiczenie II:  

Uczniowie wypełniają tabelę: korzyści płynące z normalizacji 

dla  kraju, konsumenta, producenta. 

 

Korzyści płynące z normalizacji dla 

kraju  

konsumenta  

producenta  
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Podsumowanie ćwiczeń – prezentacja rozwiązań przez 

wybranych uczniów. 

6. Nauczyciel ponownie dzieli uczniów na dwie grupy. 

7. Uczniowie wyszukują z Internetu wiadomości dotyczących  

norm w zawodzie technika administracji. 

8. Podsumowanie pracy w grupach – lider grupy odczytuje  

rozwiązanie zadania. 

9. Podsumowanie lekcji – dyskusja na temat Czy normalizacja jest 

potrzebna?  Nauczyciel prowokuje uczniów do dyskusji. 
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Artur Filipowski 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi 

 

Temat: Standaryzacja etykiet efektywności energetycznej 

sprzętów AGD i RTV  

 

Zawód:   Technik handlowiec  522305   

Kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży 

Grupa efektów: 1.  Organizowanie sprzedaży 

Efekt  (4)2. odczytuje oznakowania wskazanych 

towarów i opakowań  

oraz   

(BHP) (7) organizuje stanowisko pracy 

zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 

ergonomii, przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 

i ochrony środowiska 

PKZ (A.j) ( 1) posługuje się terminologią 

z zakresu towaroznawstwa 

Cele kształcenia 

Cel ogólny: Porównanie efektywności energetycznej sprzętu AGD. 

Cele szczegółowe:  

Uczeń potrafi: 

 zdefiniować pojęcia: efektywność energetyczna i etykieta 

efektywności energetycznej,  

 opisać elementy etykiety efektywności energetycznej,  

 wskazać podobieństwa i różnice między poszczególnymi 

etykietami efektywności energetycznej, 

 wymienić korzyści wynikające z ujednolicenia etykiet 

energetycznych w UE, 

 oszacować koszt eksploatacji urządzeń RTV/AGD, 
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 dobrać najkorzystniejszy sprzęt z zakresu RTV/AGD, 

 zadbać o czystość na stanowisku pracy, przestrzegać 

przepisów bhp. 

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia przedmiotowe.  

Formy pracy:  praca indywidualna. 

Czas pracy:  45 minut 

Środki dydaktyczne: 

 komputer z projektorem 

 prezentacja multimedialna „Standaryzacja etykiet 

efektywności energetycznej sprzętów AGD i RTV”, 

 karta pracy – efektywność energetyczna pralki, 

 karta pracy – efektywność energetyczna zmywarki, 

 stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla każdego 

ucznia. 

Przebieg zajęć: 

1. Sprawy organizacyjne.  

2. Nawiązanie do tematu, omówienie celów zajęć.  

3. Realizacja podstawowych zajęć dydaktycznych: 

 wykład z wykorzystaniem prezentacji Standaryzacja etykiet 

efektywności energetycznej sprzętów AGD i RTV – 

załącznik 1 

 indywidualna praca uczniów – uczniowie wypełniają karty 

pracy dotyczące efektywności energetycznej. 

Grupa I:  karty pracy dotyczące pralek – załącznik 2 

Grupa II:  karty pracy dotyczące zmywarek – załącznik 3 

4. Podsumowanie zajęć.  
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Załącznik 1. Prezentacja multimedialna: 

Standaryzacja etykiet efektywności energetycznej sprzętów AGD 

i RTV 
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Załącznik 2. 
Karta pracy – efektywność energetyczna pralki 

 
Oszacuj koszt zużycia prądu i wody dla 4 podobnych pralek (o takiej samej wielkości, pojemności) z 4 różnych klas. Porównaj różnicę kosztu 

zakupu urządzenia o wyższej klasie energetycznej z  oszczędnością wynikającą z mniejszego zużycia prądu i wody. Po ilu latach zwróci się 

różnica? Przeprowadź analizę dla 3 różnych przypadków: 

a) używania pralki rzadko – tj. 2 razy w tygodniu, 

b) używania pralki w ilości zgodnej z  założeniem przyjętym dla karty efektywności energetycznej, tj. 220 razy w roku, 

c) używania zmywarki często – tj. 8 cykli prania w ciągu tygodnia. 

Informacje dotyczące cen i parametrów urządzeń znajdziesz na stronach internetowych sklepów ze sprzętem agd/rtv np. www.euro.com.pl, 

www.saturn.pl, http://www.avans.pl. Ceny 1kW oraz 1m
3
 wody zimnej + 1 m

3
 ścieków znajdziesz na rachunkach i fakturach. 

 

Marka 

i model 

 

Pojemność 

 

Klasa 

energetyczna 

 

Cena 

Różnica 

w cenie (w 

porównaniu 

do 

najtańszej 

 

Wartość rocznego zużycia mediów 

 

Po jakim okresie zwróci się różnica 

wynikająca z kupna pralki o wyższej 

klasie energetycznej? 

Przypadek 

a 

Przypadek 

b 

Przypadek 

c 

Przypadek 

a 

Przypadek 

b 

Przypadek 

c 

           

           

           

           

Czy warto kupować urządzenia o wyższych klasach energetycznych? Odpowiedź uzasadnij.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Pralka używana rzadko – tj. 2 razy w tygodniu. Ilość cykli prania w ciągu roku ………… 

Marka 

i model 

Zużycie 

wody 

w jednym 

cyklu 

Zużycie 

wody 

w ciągu 

roku 

Cena 1m
3
 

wody 

zimnej + 1 

m
3
 ścieków 

Wartość 

zużytej 

wody 

i ścieków 

Zużycie 

prądu 

w jednym 

cyklu 

Zużycie 

prądu 

w ciągu 

roku 

Cena 1 kW  

prądu 

Wartość 

zużytego 

prądu 

Suma 

zużytych 

mediów w 

ciągu roku 
          

          

          

          

 

Pralka używana zgodnie  z założeniem przyjętym dla karty efektywności energetycznej, tj. 220 razy w roku.  

Marka 

i model 

Zużycie 

wody 

w  jednym 

cyklu 

Zużycie 

wody 

w ciągu 

roku 

Cena 1m
3
 

wody 

zimnej + 1 

m
3
 ścieków 

Wartość 

zużytej 

wody 

i ścieków 

Zużycie 

prądu 

w jednym 

cyklu 

Zużycie 

prądu 

w ciągu 

roku 

Cena 1 kW 

prądu 

Wartość 

zużytego 

prądu 

Suma 

zużytych 

mediów w 

ciągu roku 
          

          

          

          

 

Pralka używana często  – tj. 8 cykli prania w ciągu tygodnia. Ilość cykli prania w ciągu roku ………… 

Marka 

i model 

Zużycie 

wody 

w jednym 

cyklu 

Zużycie 

wody 

w ciągu 

roku 

Cena 1m
3
 

wody 

zimnej + 1 

m
3
 ścieków 

Wartość 

zużytej 

wody 

i ścieków 

Zużycie 

prądu 

w jednym 

cyklu 

Zużycie 

prądu 

w ciągu 

roku 

Cena 1kW 

prądu 

Wartość 

zużytego 

prądu 

Suma 

zużytych 

mediów w 

ciągu roku 
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Załącznik 3. 
Karta pracy – efektywność energetyczna zmywarki 

 
Oszacuj koszt zużycia prądu i wody dla 4 podobnych zmywarek (o takiej samej wielkości, pojemności) z 4 różnych klas. Porównaj różnicę 

kosztu zakupu urządzenia o wyższej klasie energetycznej z  oszczędnością wynikającą z mniejszego zużycia prądu i wody. Po ilu latach zwróci 

się różnica? Przeprowadź analizę dla 3 różnych przypadków: 

a) Używania zmywarki rzadko – tj. 3 razy w tygodniu. 

b) Używania zmywarki w ilości zgodnej z  założeniem przyjętym dla karty efektywności energetycznej, tj. 280 razy w roku.  

c) Używania zmywarki często – tj. codziennie jeden cykl zmywania. 

Informacje dotyczące cen i parametrów urządzeń znajdziesz na stronach internetowych sklepów ze sprzętem agd/TV, np. www.euro.com.pl, 

www.saturn.pl, http://www.avans.pl. Ceny 1kW oraz 1m
3
 wody zimnej + 1 m

3
 ścieków znajdziesz na rachunkach i fakturach. 

 

Marka 

i model 

 

Pojemność 

 

Klasa 

energetyczna 

 

Cena 

Różnica 

w cenie (w 

porównaniu 

do 

najtańszej) 

 

Wartość rocznego zużycia mediów 

 

Po jakim okresie zwróci się różnica 

wynikająca z kupna zmywarki 

o wyższej klasie energetycznej? 

Przypadek 

a 

Przypadek 

b 

Przypadek 

c 

Przypadek 

a 

Przypadek 

b 

Przypadek 

c 

           

           

           

           

Czy warto kupować urządzenia o wyższych klasach energetycznych? Odpowiedź uzasadnij.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zmywarka używana rzadko – tj. 3 razy w tygodniu. Ilość cykli zmywania w ciągu roku ………… 

Marka 

i model 

Zużycie 

wody 

w jednym 

cyklu 

Zużycie 

wody 

w ciągu 

roku 

Cena 1m
3
 

wody 

zimnej + 1 

m
3
 ścieków 

Wartość 

zużytej 

wody 

i ścieków 

Zużycie 

prądu 

w jednym 

cyklu 

Zużycie 

prądu 

w ciągu 

roku 

Cena 1 kW  

prądu 

Wartość 

zużytego 

prądu 

Suma 

zużytych 

mediów w 

ciągu roku 
          

          

          

          

 

Zmywarka używana zgodnie  z założeniem przyjętym dla karty efektywności energetycznej, tj. 280 razy w roku. 

Marka 

i model 

Zużycie 

wody 

w jednym 

cyklu 

Zużycie 

wody 

w ciągu 

roku 

Cena 1m
3
 

wody 

zimnej + 1 

m
3
 ścieków 

Wartość 

zużytej 

wody 

i ścieków 

Zużycie 

prądu 

w jednym 

cyklu 

Zużycie 

prądu 

w ciągu 

roku 

Cena 1 kW 

prądu 

Wartość 

zużytego 

prądu 

Suma 

zużytych 

mediów w 

ciągu roku 
          

          

          

          

 

Zmywarka używana często  – tj. codziennie. Ilość cykli zmywania w ciągu roku ………… 

Marka 

i model 

Zużycie 

wody 

w jednym 

cyklu 

Zużycie 

wody 

w ciągu 

roku 

Cena 1m
3
 

wody 

zimnej + 1 

m
3
 ścieków 

Wartość 

zużytej 

wody 

i ścieków 

Zużycie 

prądu w 

jednym 

cyklu 

Zużycie 

prądu 

w ciągu 

roku 

Cena 1kW 

prądu 

Wartość 

zużytego 

prądu 

Suma 

zużytych 

mediów w 

ciągu roku 
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Sylwia Sobińska  

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi  

 

Temat: Komu i do czego potrzebne są normy 

Scenariusz zajęć edukacyjnych na lekcję wychowawczą. 

Cele kształcenia 

Cele ogólne: Określenie roli norm w życiu codziennym. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń potrafi: 

 zdefiniować pojęcie normy, 

 rozróżnić normy formalne i nieformalne, 

 podać przykłady norm formalnych i nieformalnych, 

 wymienić sytuację z życia codziennego, w których stosuje się 

normy formalne, a w których nieformalne, 

 wymienić różne rodzaje norm regulujących zachowania 

jednostek w życiu codziennym, 

 określić normy, odnoszące się do konkretnej sytuacji 

społecznej, w tym normy obowiązujące na lekcjach, 

 ułożyć Regulamin klasowy. 

Środki dydaktyczne: 

 prezentacja multimedialna, 

 komputer, 

 kartki z przygotowanymi zadaniami,  

 kartki ksero, 

 papier, 

 kolorowe mazaki. 

Metody pracy: 

 wykład, 

 dyskusja, 

 giełda pomysłów. 
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Formy pracy: 

 zespołowa, 

 grupowa. 

Czas trwania zajęć: 2 x 45 minut 

Przebieg lekcji: 

I. Faza przygotowawcza: 

1. Powitanie uczniów. 

2. Czynności porządkowo-organizacyjne. 

3. Podanie tematu.  

4. Omówienie celów lekcji. 

5. Wprowadzenie do tematu.  

Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o normach społecznych 

oraz ich zastosowaniu w naszym życiu codziennym. Efektem 

końcowym dzisiejszej lekcji będzie stworzenie Regulaminu 

naszej klasy.  

II. Faza realizacji: 

1. Na początku zajęć nauczyciel zadaje pytanie: 

Do czego ludziom potrzebne są normy ? 

Nauczyciel naprowadza uczniów zadając konkretne pytania, np.: 

 Co działoby się w klasie, gdyby wszyscy mówili jednocześnie 

zamiast podnosić rękę do odpowiedzi? 

 Co sprawia, że muszą być ustalone zasady ruchu drogowego? 

 Jakie reguły zachowania się obowiązują w kinie? 

 Co sprawia, że muszą być przestrzegane normy społeczne np. 

używania zwrotów grzecznościowych, …? 

 Jakie znasz własne przykłady sytuacji w których niezbędne 

jest zachowanie norm?  

2. Nauczyciel prezentuje uczniom przygotowaną wcześniej 

prezentację multimedialną dotyczącą norm społecznych 

z podziałem na normy formalne i nieformalne.  

(Załącznik 1).  
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3. Nauczyciel wyjaśnia różnice między normami formalnymi oraz 

nieformalnymi. Prosi, aby uczniowie na pojedynczych kartkach 

wypisali  swoje propozycje norm formalnych i nieformalnych 

(5 min), następnie każdy uczeń podchodzi do tablicy i przykleja 

swoje propozycje, z wyjątkiem tych, które już znalazły się na 

tablicy.  

Przykładowy zapis norm formalnych i nieformalnych stworzony 

przez uczniów zamieszczono w Załączniku 2. 

4. Nauczyciel rozdaje uczniom wcześniej przygotowane przez 

siebie karty pracy ćwiczenia (Jaka to norma? Załącznik 3). 

Uczniowie pracują indywidualnie. Po wypełnieniu polecenia 

kolejno prezentują odpowiedzi. W przypadku rozbieżności 

wspólnie ustalają poprawny zapis. 

5. Uczniowie siedzą w kręgu. Dyskutując ustalają normy 

obowiązujące w grupie (przykładowe odpowiedzi Załącznik 4). 

6. Nauczyciel dzieli klasę na kilku osobowe grupy i prosi aby 

każda z grup na podstawie zdobytych informacji zapisała na 

arkuszu papieru przykłady zachowania się ucznia podczas lekcji 

i w czasie przerwy. Uczniowie poprzez wartościowanie rangują 

propozycje tych zachowań. Zapisy te uczniowie wykorzystają 

w regulaminie klasy - Załącznik 5.  

III. Faza podsumowująca: 

1. Podsumowanie wiadomości na temat norm formalnych 

i nieformalnych.  

2. Podziękowanie za dobrą pracę. 

3. Zadanie pracy domowej na temat:  

Które normy są ważniejsze formalne czy nieformalne? 

Odpowiedź uzasadnij. 

4. Zaproszenie na kolejne zajęcia. 
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Załącznik 1. 
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Załącznik  2. 

 
Przykłady norm formalnych i nieformalnych: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normy 
 

Normy formalne: 

 

 przestrzeganie prawa 
obowiązującego 

w danym kraju, 

 przestrzeganie 

przepisów drogowych, 

 poszanowanie cudzego 

mienia (zakaz 

kradzieży), 

 płacenie podatków, 

 przestrzeganie 
Dekalogu, 

 prawa i obowiązki 
ucznia, 

 regulaminy różnych 

obiektów. 
 

Normy nieformalne: 

 

 mówienie prawdy, 

 pomaganie komuś 

w trudnej sytuacji, 

 szacunek wobec 

starszych, 

 witanie się 

z przyjaciółmi, 

 dotrzymywanie 

danego słowa, 
 troska o byt swojej 

rodziny. 
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Załącznik 3. 

Jaka to norma? 

Przeczytaj uważnie poniższe zdania i określ, z jakiego rodzaju 

normami mamy  do czynienia, jakie jest ich źródło i na jakie 

konsekwencje narażona może być osoba, która ich nie przestrzega.  

 

Przykładowe zdania Rodzaj 

normy 

Źródło 

normy 

Konsekwencje 

jakie można 

ponieść 

1. Nie będziesz miał innych 

bogów przede mną. 

   

2. Jadąc środkiem 

komunikacji miejskiej 

należy ustąpić miejsca 

osobom starszym. 

   

3. Przyjaciół nie opuszcza 

się w biedzie. 

   

4. Nie kradnij.    

5. Nie wolno opuszczać 

lekcji bez 

usprawiedliwienia. 

   

6. Uczniowie nie powinni 

ściągać w trakcie 

sprawdzianu. 

   

7. Nie kłam.    

8. Szanuj zieleń.    

9. Nie powinno przechodzić 

się na czerwonym 

świetle przez jezdnię. 

   

10. Nie rób drugiemu co 

tobie nie miłe.  
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Załącznik  4. 

 

 

Przykłady norm obowiązujących w grupie: 
 

 ufamy sobie, 

 nie obrażamy się, 

 mówimy prawdę, 

 nie wyśmiewamy innych, 

 gdy jeden mówi inni słuchają, 

 przestrzegamy ustalonych zasad, 

 jesteśmy dla siebie mili itp. 
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Załącznik 5.   Przykładowy regulamin: 

 

Regulamin Klasy…… 

 

 

Zachowanie się ucznia 

podczas lekcji 
 

Uczeń: 

 nie spóźnia się na lekcję, 

jest przygotowany do 

lekcji, 

 nie przeszkadza 

w prowadzeniu lekcji, 

 aktywnie uczestniczy 

w lekcji, 

 życzliwie odzywa się do 

kolegów i nauczyciela, 

 nie używa wulgaryzmów, 

 nie niszczy mienia 

szkolnego, 

 nie wyśmiewa się 

z kolegów. 
 

Zachowanie się ucznia 

w czasie przerwy 

 

Uczeń: 

 zachowuje się 

kulturalnie, 

 słucha i wykonuje 

polecenia nauczyciela, 

 nie opuszcza terenu 

szkoły, 

 nie wywołuje bójek, 

 nie wyśmiewa się 

z kolegów, 

 nie obmawia, 

 nie używa wulgaryzmów, 

 nie niszczy mienia 

szkolnego, 

 nie zaśmieca otoczenia, 

 nie pali papierosów. 
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Elżbieta Wawrzyniak  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie 

Mazowieckim  

 

Temat: Normalizacja – pojęcie, cele i znaczenie. 

Cele kształcenia 

Cele ogólne: Zrozumienie pojęcia normalizacji, poznanie jej zasad 

i znaczenia w życiu codziennym. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń potrafi: 

 zdefiniować pojęcie normalizacji, 

 wymienić podstawowe pojęcia związane z normalizacją, 

 wyjaśnić pojęcia: norma, dokument normatywny, konsens, 

 wymienić ogólne cele i  zasady normalizacji, 

 klasyfikować normy. 

Metody kształcenia:  pogadanka, „burza mózgów”, dyskusja. 

Formy pracy:    praca w grupach, indywidualna. 

Środki dydaktyczne:  papier mazaki , tablica, ćwiczenia, 

prezentacja multimedialna 

pt. Normalizacja i jej istota. 

Przebieg zajęć: 

I. Faza wprowadzająca: 

1. Sprawy organizacyjno-porządkowe. 

2. Wprowadzenie do tematu lekcji - zdefiniowanie pojęcia 

normalizacji. 

II. Faza realizacji: 

1. Uczniowie wypisują na kartkach wolne skojarzenia związane 

z pojęciem normalizacja. 

2. Zapisanie na tablicy wybranych skojarzeń, najczęściej 

pojawiających się. 
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3. Metodą dyskusji z uczniami omówienie podstawowych zasad 

normalizacji 

4. Ćwiczenie Typy norm (Załącznik) – normalizacja w różnych 

dziedzinach. 

III. Faza Podsumowująca: 

1. Podsumowanie korzyści z normalizacji. 

2. Zadanie pracy domowej:  Jakie są korzyści  ze stosowania norm? 

Załaczniki: 

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA 

Ćwiczenie 

Każdemu z pojęć oznaczonych literami przyporządkuj 

odpowiednie określenie oznaczone cyfrą: 

a) Norma podstawowa 

b) Norma terminologiczna 

c) Norma wyrobu  

d) Norma badań 

e) Norma procesu 

f) Norma usługi 

g) Norma interfejsu 

h) Norma danych 

 

1) dotyczy metod badań. Może zawierać także postanowienia 

dotyczące badań, na przykład pobierania próbek, 

wykorzystania metod statystycznych, kolejności badań. 

2) określa wymagania, które powinny być spełnione przez usługę 

w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Może być 

opracowywana w takich dziedzinach jak pralnictwo, 

hotelarstwo, transport, usługi samochodowe, telekomunikacja, 

ubezpieczenia, bankowość, handel. 

3) określa wymagania dotyczące kompatybilności wyrobów lub 

systemów w miejscach ich wzajemnego łączenia. 

4) dotyczy terminów, zawiera zwykle ich definicje oraz, 

w niektórych przypadkach, ich objaśnienia, ilustracje 

i przykłady. 
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5) (dawniej nazywana normą przedmiotową) określa wymagania, 

które powinny być spełnione przez wyrób lub grupę wyrobów 

w celu zapewnienia ich funkcjonalności. 

6) zawiera wykaz właściwości, dla których powinny być podane 

wartości lub inne dane w celu dokładnego określenia wyrobu, 

procesu lub usługi. 

7) obejmująca szeroki zakres zagadnień lub zawierająca ogólne 

postanowienia dotyczące jednej, określonej dziedziny. Może 

być normą do bezpośredniego stosowania lub może służyć 

jako podstawa do opracowywania innych norm. 

8) określa wymagania, które powinny być spełnione przez proces 

w celu zapewnienia jego funkcjonalności. 

 

Klucz odpowiedzi: 

 

a) -  7 

b) -  4 

c) -  5 

d) -  1 

e) -  8 

f) -  2 

g) -  3 

h) -  6 

MATERIAŁY DLA UCZNIA 

KARTA PRACY UCZNIA 

Ćwiczenie 

Każdemu z pojęć oznaczonych literami przyporządkuj 

odpowiednie określenie oznaczone cyfrą: 

a) Norma podstawowa 

b) Norma terminologiczna 

c) Norma wyrobu  

d) Norma badań 

e) Norma procesu 

f) Norma usługi 

g) Norma interfejsu 

h) Norma danych 
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1) dotyczy metod badań. Może zawierać także postanowienia 

dotyczące badań, na przykład pobierania próbek, 

wykorzystania metod statystycznych, kolejności badań. 

2) określa wymagania, które powinny być spełnione przez usługę 

w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Może być 

opracowywana w takich dziedzinach jak pralnictwo, 

hotelarstwo, transport, usługi samochodowe, telekomunikacja, 

ubezpieczenia, bankowość, handel. 

3) określa wymagania dotyczące kompatybilności wyrobów lub 

systemów w miejscach ich wzajemnego łączenia. 

4) dotyczy terminów, zawiera zwykle ich definicje oraz, 

w niektórych przypadkach, ich objaśnienia, ilustracje 

i przykłady. 

5) (dawniej nazywana normą przedmiotową) określa wymagania, 

które powinny być spełnione przez wyrób lub grupę wyrobów 

w celu zapewnienia ich funkcjonalności. 

6) zawiera wykaz właściwości, dla których powinny być podane 

wartości lub inne dane w celu dokładnego określenia wyrobu, 

procesu lub usługi. 

7) obejmująca szeroki zakres zagadnień lub zawierająca ogólne 

postanowienia dotyczące jednej, określonej dziedziny. Może 

być normą do bezpośredniego stosowania lub może służyć 

jako podstawa do opracowywania innych norm. 

8) określa wymagania, które powinny być spełnione przez proces 

w celu zapewnienia jego funkcjonalności. 

 

 

a) - …………….... 

b) - …………….... 

c) - ……………… 

d) - …………….... 

 

i) - …………….... 

j) - …………….... 

k) - …………….... 

l) - …………….... 
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Lidia Podgórska 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi 

 

Temat: Normalizacja. 

Cele kształcenia 

Cele ogólne: Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących 

normalizacji. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 identyfikuje pojęcia: norma i normalizacja, 

 wymienia przykłady odnoszące się do historii normalizacji, 

 rozpoznaje przedmioty podlegające normalizacji, 

 charakteryzuje cele normalizacji krajowej, 

 omawia zakres działalności Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego, 

 identyfikuje znak zgodności z Polską Normą i zapis PN. 

Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach. 

Metody kształcenia: 

 pogadanka, elementy wykładu, 

 dyskusja, 

 prezentacja. 

Środki dydaktyczne: 

 prezentacja multimedialna Normalizacja, 

 komputer, rzutnik multimedialny, 

 papier, mazaki. 

Przebieg zajęć: 

I. Faza wprowadzająca 

1. Sprawy organizacyjno-porządkowe – 2 min. 

2. Przedstawienie celów lekcji i podanie tematu zajęć – 3 min. 
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II. Faza realizacyjna: 

1. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie dotyczące okoliczności, 

w których zetknęli się z pojęciem normalizacji. Następnie 

proponuje im próbę sformułowania pojęcia normalizacja. 

Podsumowaniem dyskusji jest wyświetlenie slajdu prezentacji 

PP z definicją normalizacji i omówienie jej – 5 min. 

2. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Jak dawno rozpoczął się 

proces normalizacji, jakich przedmiotów dotyczył? Po krótkiej 

dyskusji prezentuje historię normalizacji – 5 min. 

3. Nauczyciel dzieli klasę na 4-5 osobowe grupy, których 

zadaniem jest wypisanie na przygotowanych przez niego 

kartkach przykładów dziedzin, przedmiotów, obszarów 

z naszego życia, w których spotykamy się z normalizacją. 

Następnie przedstawiciele wszystkich grup prezentują 

propozycje spisane na kartkach – 5 min. 

4. Nauczyciel nawiązując do propozycji przedstawionych przez 

uczniów, prezentuje i omawia slajd pokazujący co może być 

przedmiotem normalizacji – 5 min. 

5. Nauczyciel przedstawia Polski Komitet Normalizacyjny jako 

instytucję zajmującą się normalizacją w Polsce, prezentuje 

jego historię i precyzuje ustawę, na podstawie której działa 

PKN – prezentacja PP – 3 min. 

6. Nauczyciel zadaje pytanie: Jakim celom służy normalizacja? 

Podsumowując wypowiedzi uczniów, nauczyciel wyświetla 

slajd z celami normalizacji krajowej – 5 min. 

7. Nauczyciel prezentuje przykładowy zapis Polskiej Normy 

i wyjaśnia wszystkie elementy tego zapisu – 5 min. 

8. Nauczyciel prezentuje slajd przedstawiający znak zgodności 

z Polską Normą – 1 min. 

III. Faza podsumowująca: 

1. Pytania/polecenia skierowane do uczniów – 4min. 

 Na czym polega normalizacja i jakie są jej cele? 
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 Co może być przedmiotem normalizacji? 

 Jaka instytucja zajmuje się normalizacją w Polsce? 

2. Zadanie pracy domowej – 2 min. 

Wykonaj plakat odpowiadający hasłu: Bez normalizacji życie 

byłoby trudniejsze. Technika dowolna, format A-4. 
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Warto przeczytać 
 

1. Praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Schweitzera: 

Normalizacja wydanie III 2013, PKN. 

2. Miesięcznik elektroniczny Wiadomości PKN–NORMALIZACJA, 

Polski Komitet Normalizacyjny, www.pkn.pl. 

3. Praca zbiorowa Polska normalizacja – jaka jest? PKN, 

Warszawa 2009.  

4. Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 r. 

Nr 169, poz. 1386, z późniejszymi zmianami). 

5. Zarządzanie Wiedzą Normalizacyjną i E-learning (ZWNeL) - 

Portal wiedzy normalizacyjnej na stronie internetowej Polskiego 

Komitetu Normalizacyjnego, http://wiedza.pkn.pl/ 

 

Zachęcam Państwa do korzystania ze strony internetowej Polskiego 

Komitetu Normalizacyjnego, jako najbardziej wiarygodnego źródła 

informacji w zakresie wiedzy o normalizacji. Portal ten ułatwi 

projektowanie materiałów dydaktycznych z zakresu normalizacji 

w postaci prezentacji i ćwiczeń, na potrzeby organizacji zajęć 

edukacyjnych. 
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O autorach i szkole 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica 

w Tomaszowie Mazowieckim 

Mariola Przybylska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim, 

nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Absolwentka Wydziału 
Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Studia 

podyplomowe w zakresie zarządzania, funduszy unijnych, 

zastosowania informatyki. Jest  nauczycielem dyplomowanym, 
szkolnym doradcą zawodowym, ekspertem kształcenia 

modułowego, promotorem zmian w obszarze kształcenia 

zawodowego, autorką i recenzentką arkuszy egzaminacyjnych, 
egzaminatorem w zawodzie technik ekonomista, sprzedawca, 

rzeczoznawcą podręczników z listy MEN, ekspertem komisji 

egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego 
nauczycieli. 

 

Elżbieta Wawrzyniak – absolwentka Wydziału Ekonomicznego 
Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, nauczyciel 

dyplomowany przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie 
Mazowieckim. 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica 

mieści się w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 

57/61. 

Kształci w następujących zawodach: 

1. na poziomie technikum: 

 technik ekonomista - kształcenie modułowe, 

 technik handlowiec - kształcenie modułowe, 

 technik obsługi turystycznej - kształcenie modułowe, 

 technik organizacji reklamy - kształcenie przedmiotowe, 

 technik żywienia i usług gastronomicznych - kształcenie 

przedmiotowe. 
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2. na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie 

przedmiotowe młodzieży i pracowników młodocianych 

w zawodach: 

 kucharz, 

 sprzedawca, 

 cukiernik, 

 piekarz. 

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w Szkolnym Centrum 

Kształcenia Praktycznego i u Pracodawców. Oprócz CKP w szkole 

funkcjonuje Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

prowadzący dokształcanie teoretyczne pracowników młodocianych. 

Szkoła organizuje teoretyczne kwalifikacyjne kursy zawodowe 

w kwalifikacjach: 

  T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych,  

  A.36. Prowadzenie rachunkowości. 

Ofertę szkoły poszerzają liczne programy zajęć dodatkowych 

i specjalistycznych, w tym Szansa na przyszłość, Talent Pasja 

Mistrzostwo w branży Ho-Re-Ca, Mistrz kuchni – profesjonalny 

trening umiejętności kulinarnych, IKAR Innowacja-Kariera-

Aktywność-Rozwój finansowanych ze środków UE w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX– Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – 

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne zatwierdzone 

przez Kuratora Oświaty w Łodzi: 

 Profesjonalista w zawodzie – kształcenia modułowe, 

 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, 

 Razem przez wieki – warsztaty historyczne z korelacją języka 

polskiego. 

Szkoła w 2011 roku otrzymała tytuł Lidera edukacji zawodowej 

w obszarze ekonomiczno-finansowo-biurowym, a w 2014 roku 

została  Liderem wdrażania edukacji normalizacyjnej w szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

 

 



EDUKACJA NORMALIZACYJNA  

_______________________________________________________________ 
 

82 
 

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców 

Wielkopolskich w Łodzi 

Izabela Rosiak – absolwentka Wydziału Inżynierii Procesowej  

i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Studia Podyplomowe 

w zakresie bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy.  
Nauczycielka kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przemysłu 

Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi. Lider 

zespołu nauczycieli kształcenia zawodowego, opiekun Szkolnego 

Koła Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, egzaminator 

w zawodach: cukiernik, piekarz, technolog technologii żywności. 

 

Ewa Zdziemborska-Jatczak – absolwentka Wydziału 

Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek filologia polska. 

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim: Marketing; 
Filozofia i etyka w szkole. 

Nauczycielka języka polskiego i etyki w Zespole Szkół Przemysłu 

Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi. 
 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego znajduje się w Łodzi przy 
ul. Franciszkańskiej 137. Jest jedyną szkołą w Łodzi 

przygotowującą kadry dla potrzeb przemysłu spożywczego. 

Kształci w następujących zawodach: 

1. na poziomie technikum  

 technik technologii żywności. 

2. na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej 

 cukiernik, 

 piekarz, 

 wędlinarz, 

 operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. 

W szkole został wdrożony system zarządzania jakością wg normy 

ISO 9001 w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej. 

Kształcenie zawodowe w technikum realizowane jest w systemie 

modułowym. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami 

i zakładami przemysłu spożywczego na terenie Łodzi i okolicy. 
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W szkole realizowane są projekty finansowane ze środków Unii 

Europejskiej: Od placka drożdżowego do tortu weselnego, 

Akademia młodego piekarza i Akademia młodego cukiernika.  

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać 

nowych przyjaciół dzięki działalności szeregu kół zainteresowań: 

Piekarzy i Cukierników, Szachowego, Tenisa Stołowego, BHP,  

Sportowego,  Przyjaciół Książki,  Szkolnego Ośrodka Kariery. 

 

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego 

Lidia Podgórska – absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 

Uniwersytetu Łódzkiego. Studia Podyplomowe z Przedsiębiorczości 

i Edukacji dla bezpieczeństwa. 

Nauczycielka w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych 

w Łodzi.  

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego mieści się w Łodzi przy Al. Politechniki 37. 

Kształci w następujących zawodach: 

1. na poziomie technikum 

 technik mechatronik,  

 technik mechanik, 

 technik informatyk.  

2. na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej 

 mechanik - monter maszyn i urządzeń, 

 operator obrabiarek skrawających. 

Szkoła objęta patronatem przez firmę P&G Gillette Poland, która 

zapewnia wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli, 

organizacji wycieczek szkolnych, organizacji sesji naukowych, 

realizacji praktyk zawodowych, organizacji zajęć specjalizujących, 

doposażenia szkoły w sprzęt i urządzenia. Patronem naukowym 

szkoły jest Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej. 

 

 

http://zsp9.pl/index.php?mode=read_page&ppId=technik-energetyk
http://zsp9.pl/index.php?mode=read_page&ppId=technik-informatyk
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Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 

im. Władysława Grabskiego w Łodzi 

Sylwia Sobińska – absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wydział Zarządzania.  

Studia Podyplomowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności- 

Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia w zakresie pedagogiki, 

Studia Kwalifikacyjne: Zawód - Nauczyciel przedmiotów 

zawodowych.  

Nauczycielka kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi. 

 

Aneta Gołębiowska - absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wydział Zarządzania.  

Studia Podyplomowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności- 

Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia w zakresie pedagogiki, 

Studia Kwalifikacyjne: Zawód - Nauczyciel przedmiotów 

zawodowych.  

Nauczycielka kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi  

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich imienia 
Władysława Grabskiego znajduje się przy ul. Drewnowskiej 171 

w Łodzi.   

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich, to szkoła 
z ponad 100-letnią tradycją.  

Kształci w następujących zawodach: 

 technik hotelarstwa, 

 technik obsługi turystycznej, 

 technik ekonomista.  
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi jest 

członkiem:  

 Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego 

 Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego (ŁSKM). 
W szkole zrealizowano projekty finansowane ze środków Unii 

Europejskiej: Polski hotelarz na niemieckim rynku pracy, 

Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy, EUth-topia – 
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Maybe we can!, Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski, 

W drodze na europejski rynek pracy - w ramach programu Uczenie 

się przez całe życie. 

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w takich kołach 

jak: Teatr szkolny Furtka, Szkolne Koło Europejskie, Szkolny Klub 

Sportowy, Szkolny Ośrodek Kariery, koło grafiki komputerowej, 

turystyczne, kulinarne, militarne, PCK.  

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława 

Chrobrego w Łodzi 

Artur Filipowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi. 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława 
Chrobrego w Łodzi to szkoła istniejąca od 1925 r. Położona obok 

MANUFAKTURY w pięknym, wyremontowanym, zabytkowym 

budynku przy ul. Drewnowskiej 88. 
Kształci w następujących zawodach: 

1. na poziomie technikum 

 technik handlowiec,  

 technik ekonomista, 

 technik transportu kolejowego, 

 technik dróg i mostów kolejowych.  

2. na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej 

 sprzedawca. 

Uczniowie realizują praktyki zawodowe w firmach handlowych na 

terenie „MANUFAKTURY”: Van Graaf, Leroy Merlin, Smyk, 

Sephora, Intersport, Real, Carpetright, 5 -10 -15. 

W szkole od 2006 roku realizowany jest program rozwijania 
umiejętności społecznych, niezbędnych na wolnym rynku pracy. 

Uczniowie szkoleni są w trzech obszarach Umiejętności Życiowych 

(Life Skills): 
1. Rozwój osobisty rozumiany jako umiejętność adekwatnej oceny 

własnych zasobów, stawiania celów, umiejętności 

przywódczych. 

http://zsp9.pl/index.php?mode=read_page&ppId=technik-informatyk
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2. Rozwiązywanie problemów rozumiane jako umiejętności 

komunikacyjne, budowanie konsensusu, zarządzanie konfliktem. 

3. Rozwój umiejętności pracowniczych rozumianych jako 

umiejętność pracy w grupie, etyka pracy, zdolność do oceny 

i podejmowania ryzyka, zarządzanie projektem, zarządzanie 

czasem i finansami. 

Szkoła realizuje także dwa projekty w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pod nazwą „Profesjonalny 

handlowiec” skierowany jest do uczniów technikum handlowego. 

Uczniowie klas kolejowych realizują projekt „Wykwalifikowana 

kadra kolejnictwa odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku”. 

Uczniowie technikum realizują również innowacyjny projekt 

„Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole 

zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 imienia 

mjr. Hieronima Baranowskiego 

Beata Cendrowicz – absolwentka Społecznej Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości i Zarzadzania na kierunku Zarządzanie 

i Marketing, Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi w zakresie 

informatyki i technologii informacyjnej, Uniwersytetu Łódzkiego – 

wychowanie do życia w rodzinie. Studia podyplomowe w zakresie 

surdopedagogiki i tyflopedagogiki. Nauczycielka kształcenia 

zawodowego w zakresie ekonomii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym nr 6 w Łodzi. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 imienia 

mjr. Hieronima Baranowskiego to Łódzka Szkoła dla Słabo 

Widzących i Niewidomych istniejąca od 80 lat.  

Placówka znajduje się w Łodzi przy ul. Dziewanny 24. 

Kształci w następujących zawodach: 

1. na poziomie technikum 

 technik prac biurowych,  

 technik masażysta. 

2. na poziomie szkoły policealnej 

http://www.innowacyjny.wckp.lodz.pl/
http://www.innowacyjny.wckp.lodz.pl/
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 technik administracji, 

 technik tyfloinformatyki. 

W Ośrodku pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: 

tyflopedagodzy (nauczyciele przedmiotowi i wychowawcy), 

psycholodzy, pedagodzy, terapeuta widzenia, instruktorzy orientacji 

przestrzennej, nauczyciele rehabilitacji podstawowej, nauczyciele 

pisma punktowego (brajla), logopedzi, nauczyciele gimnastyki 

korekcyjnej, integracji sensorycznej, nauczyciele specjalistycznych 

technik informacyjnych. Uczniowie są pod stałą (5 dni w tygodniu) 

opieką lekarza okulisty, pielęgniarki oraz w miarę potrzeb lekarza 

pediatry. Szkoła zapewnia im kompleksową rewalidację, dostęp do 

specjalistycznych pomocy tyflodydaktycznych umożliwiających 

osiąganie, jak najlepszych osiągnięć edukacyjnych, 

rehabilitacyjnych oraz kompetencji społecznych.  

Szkoła objęta jest Patronatem merytorycznym przez Szpital 

MSWiA w Łodzi oraz II Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty. W celu 

realizacji wszystkich zamierzeń szkoła współpracuje ze 

środowiskiem lokalnym i ogólnopolskim. Działania szkoły 

wspierane są również przez instytucje i organizacje, przede 

wszystkim przez Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Osób 

Niewidomych i Słabo Widzących SPOJRZENIE, z którymi 

realizowane są różnorodne projekty i przedsięwzięcia. 

 

 

 

 


