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Sz.P. Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

Dot. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr.18 w Łodzi

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 18 w Łodzi, dawniej Zespół Szkół
Papierniczo-Poligraficznych, kształci poligrafów od 1947 roku. Jest trzecią co do
wielkości szkołą tego typu w Polsce. Program nauczania uwzględnia nowoczesne
technologie i obok fachowych drukarzy kształci m.in. techników cyfrowych
procesów graficznych. Po ukończeniu Szkoły istnieje moŜliwość kontynuacji nauki
w Politechnice Łódzkiej, w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii. Mamy więc do
czynienia z konkretnym łańcuchem edukacyjnym w jednym z największych miast w
kraju. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 18 systematycznie uczestniczy w
przedsięwzięciach programowych MEN, KOWEZiU oraz CKE. Jest równieŜ
czynnie zaangaŜowany w sprawach ogólnopolskich innowacji programowych oraz
standardów egzaminacyjnych. Łódź i województwo łódzkie są jednym z
waŜniejszych skupisk znaczących drukarń, a absolwenci Szkoły zatrudniani są w
wielu zakładach poligraficznych. Ułatwia to nawiązywanie kontaktów zawodowych i
organizację praktyk.
Zespół Szkół Nr 18 jest placówką oświatową z duŜymi tradycjami
drukarskimi i pedagogicznymi. Z niepokojem odbieramy sygnały o wprowadzaniu
nowych zawodów poligraficznych w szkołach, które nie mają tradycji i
doświadczenia w kształceniu kadr w naszej profesji. Tego rodzaju działanie osłabia
moŜliwości zasłuŜonej szkoły,

redukuje liczbę uczniów,

rozprasza kadrę

nauczycielską, a brak wsparcia ze strony Miasta w dalszej perspektywie moŜe grozić
likwidacją szkoły potrzebnej w naszej branŜy – obok krakowskiej i warszawskiej
wiodących w całym kraju.

Z wyŜej wymienionych powodów, biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju
procesów poligraficzno-wydawniczych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o
uwzględnienie potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 18 w finansowoinwestycyjnych planach Miasta Łodzi, a w szczególności o pomoc w realizacji
projektu doposaŜenia połączonego z modernizacją warsztatów szkolnych w ramach
działania V.3. Infrastruktura edukacyjna.
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