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Kuratorium Oświaty w Łodzi serdecznie dziękuje wszystkim współpracującym przy gromadzeniu materiałów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwaga! 

1. Informator przygotowano w oparciu o informacje z organów prowadzących szkoły  
i placówki. 

2. W trakcie rekrutacji kierunki kształcenia oraz liczba oddziałów mogą ulec zmianie. 
3. Szkoły umieszczone są w informatorze terytorialnie w podziale na jednostki 

administracji państwowej, samorządowej niezależnie od ich organów prowadzących. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powielanie bądź kopiowanie przez media wyłącznie za zgodą Łódzkiego Kuratora Oświaty. 
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Wstęp 

 
 
 
 
Drodzy Uczniowie! 
 

Nadszedł czas wyboru nowej szkoły. Jest to dla Was bardzo ważny etap życia, być 
może jeden z ważniejszych momentów edukacyjnych. 

 
Jak co roku przygotowaliśmy ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych 

funkcjonujących w regionie łódzkim. Wybór jest różnorodny m. in: szkoły ogólnokształcące 
jak również technika, szkoły branżowe, policealne przygotowujące do konkretnego zawodu.  

Po raz pierwszy w roku szkolnym 2020/2021 pojawią się szkołu branżowe II stopnia.  
Z pewnością każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego.  

 
Warto również uwzględnić trendy na rynku pracy bowiem rozwój nowych technologii 

dynamicznie zmienia nasz świat. 
 
 Jestem przekonany, że przemyślany choć trudny wybór w przyszłości zaprocentuje  
i otworzy przed Wami możliwości realizacji życiowych planów.  
 

Dziękuję za Waszą ciężką pracę i życzę wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. 
 
 
 
 
 

Łódzki Kurator Oświaty 
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PLACÓWKI OBJĘTE NADZOREM KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 

ŁÓDŹ – MIASTO NA PRAWACH POWIATU 
POWIAT BRZEZIŃSKI 

POWIAT ŁĘCZYCKI 
POWIAT ŁÓDZKI – WSCHODNI 

POWIAT PABIANICKI 
POWIAT ZGIERSKI 

Kuratorium Oświaty w Łodzi 
90-446 Łódź, al. Kościuszki 120a 

tel. 42 637 70 55, fax 42 636 03 85 
strona: www.kuratorium.lodz.pl, e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl 

http://www.kuratorium.lodz.pl/
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ŁÓDŹ – MIASTO NA PRAWACH POWIATU 

Urząd Miasta Łodzi 
Wydział Edukacji 

94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B  
tel. 42 638 48 04 
www.uml.lodz.pl 

edukacja@uml.lodz.pl 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Łodzi 
90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 41  
tel. 42 636 27 22,fax 42 636 27 22  

www.1liceum.info 
kontakt@lo1.elodz.edu.pl  

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
geografia 

matematyka 
j. angielski 

IA 
 j. angielski 

 j. niemiecki/ 
 j. francuski 

j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, geografia 

2. 

matematyka 
fizyka 

informatyka 

IB 
Gr I 

j. angielski 
j. niemiecki/ 
 j. francuski 

j. polski,matematyka, j. obcy nowożytny, fizyka  

chemia 
fizyka 

matematyka 

IB 
Gr II 

j. angielski 
j. niemiecki/ 
 j. francuski 

j. polski,matematyka, j. obcy nowożytny, chemia lub fizyka 

3. 
biologia 
chemia  

matematyka 
ID 

j. angielski 
j. niemiecki/ 
 j. francuski 

j. polski,matematyka,j. obcy nowożytny, chemia 

4. 
biologia 
chemia 

matematyka 
IE 

j. angielski 
j. niemiecki/ 
 j. francuski 

j. polski,matematyka,j. obcy nowożytny, chemia  

 

II Liceum Ogólnokształcące im. G. Narutowicza w Łodzi 
90-031 Łódź, ul. Nowa 11/13 

tel. 42 674 19 99  
www.lo2-lodz.edupage.org 

lo2@szkoly.lodz.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

j. angielski 
wos 

geografia 

IA 
gr 1 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski,matematyka, j. angielski, geografia  

j. angielski 
wos 

geografia 

IA 
gr 2 

j. angielski 
j. francuski 

j. polski,matematyka, j. angielski, geografia 

2. 

j. angielski 
biologia 
chemia 

I C 
gr 1 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski,matematyka, j. angielski, biologia 

j. angielski 
biologia 
chemia 

I C 
gr 2 

j. angielski 
j. francuski 

j. polski,matematyka, j. angielski, biologia 

3. 

j. angielski 
j. polski 

historia sztuki 

ID 
gr 1 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski,matematyka, j. angielski, historia 

j. angielski 
j. polski 

historia sztuki 

ID 
gr 2 

j. angielski 
j. francuski 

j. polski,matematyka, j. angielski, historia 

 

http://www.uml.lodz.pl/
http://www.1liceum.info/
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III Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łodzi 
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 46  

tel. 42 633 22 83 fax. 42 632 90 12 
www.trzecieliceum.pl 

kontakt@lo3.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

geografia 
Ia 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
lub j. hiszpański 

j. polski,matematyka, historia, geografia 

2. 
biologia 
chemia 

matematyka 
Ib 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
lub j. hiszpański 

j. polski,matematyka, chemia, biologia 

3. 
biologia 

geografia 
matematyka 

Ic 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
lub j. hiszpański 

j. polski,matematyka, j. biologia, geografia 

4. 
j. angielski 

fizyka 
matematyka  

Id 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
lub j. hiszpański 

j. polski,matematyka, j. angielski, fizyka 

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej w Łodzi 
91-416 Łódź, ul. Pomorska 16 

tel. 42 633 62 93 
www.4liceum.pl 

sekretariat@lo4.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
1A 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. francuski 
lub j. niemiecki 

j. polski,matematyka, fizyka, j. angielski 

2. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

1A preIB 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. francuski 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

3. 
j. polski 
historia 

1B preIB 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. francuski 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, historia, j. angielski 

4. 
j. polski 

geografia 
1C preIB 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. francuski 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

5. 
biologia 
chemia 

1D 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. francuski 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

6. 
biologia 
chemia 

1D preIB 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. francuski 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia lub chemia 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Łodzi 
93-163 Łódź, ul. Deotymy 1  

tel. 42 684 22 20 fax. 42 684 22 20 
www.lo6.szkoly.lodz.pl 

kontakt@lo6.elodz.edu.pl 

http://www.trzecieliceum.pl/
mailto:kontakt@lo3.elodz.edu.pl
http://www.4liceum.pl/
http://www.lo6.szkoly.lodz.pl/
mailto:liceum6@toya.net.pl
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Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
geografia 
j. angielski 

1a 

j. angielski 
kontynuacja 
j. hiszpański  
od podstaw 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

2. 
j. polski 
historia 

1b 

j. angielski 
kontynuacja 
j. francuski  
od podstaw 

j. polski, matematyka, j. obcy, historia oraz ocena ze sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych 

3. 
j. polski 

j. angielski 
1f 

j. angielski 
kontynuacja 

j. włoski  
od podstaw 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia oraz ocena ze sprawdzianu 
uzdolnień kierunkowych 

4. 
biologia 

j. angielski 
1z 

j. angielski 
kontynuacja 
j. hiszpański  
od podstaw 

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

 

VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Łodzi 
90-225 Łódź, Pomorska 105 

tel. 42 678 65 22 fax. 42 679 08 06 
www.8lolodz.edupage.org 

osemka@8lolodz.eu 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. niemiecki dwujęzyczny 
wybór bloków rozszerzeń 

po klasie wstępnej 
Ow 

j. niemiecki 
j. angielski 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 
Wynik testu kompetencji językowych: 

I termin – 26.05.2020 g.13.00   
II termin - 16.06.2020 g. 13.00 

2. 
j. angielski 
j. niemiecki 
geografia 

1B 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

3. 
j. polski 

j. angielski 
historia 

1C 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, historia 

4. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1D 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

 

IX Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Łodzi 
93-025 Łódź, ul. Paderewskiego 24 
tel. 42 684 24 45, fax. 42 684 24 45 

www.dziewiatka.edu.pl 
lo9@toya.net.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
informatyka 
j. angielski 

1A 
j. angielski 

j. hiszpański 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski 

2. 
biologia 
chemia 

j. angielski 
1B 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. niemiecki 
język polski, matematyka, biologia, chemia 

3. 
j. polski 

wos 
j. angielski 

1C 
j. angielski 

j. hiszpański 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, wos, j. angielski 

4. 
geografia 
j. angielski 

j. hiszpański 
1D 

j. angielski 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

 

mailto:osemka@8lolodz.eu
http://www.dziewiatka.edu.pl/
mailto:lo9@toya.net.pl
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XI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 54 

tel. 42 674 77 78 
www.11liceumlodz.wikom.pl 

11liceumlodz@wikom.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

geografia 
IAH  

j. angielski – 
poziom 

dwujęzyczny  
j. hiszpański  

j. polski, matematyka, historia, geografia 
Wynik testu kompetencji językowych: 

I termin – 27.05.2020 g.15.00   
II termin  - 17.06.2020 g. 15.00 

 
matematyka 

biologia 
chemia 

IAM  

j. angielski – 
poziom 

dwujęzyczny  
j. niemiecki  

j. polski, matematyka, biologia, chemia  
Wynik testu kompetencji językowych: 

I termin – 27.05.2020 g.15.00   
II termin  - 17.06.2020 g. 15.00 

2. 
j. angielski 

historia 
geografia 

IC 

j. angielski  
do wyboru  

j. hiszpański  
(14 miejsc) 
j. francuski  
(14 miejsc) 

j. polski, matematyka, historia, geografia 

3. 
matematyka 

biologia 
chemia 

ID 

j. angielski  
do wyboru  
j. niemiecki  
(14 miejsc) 
j. francuski  
(14 miejsc 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 
klasa wstępna  
z j. francuskim 

Ow 
j. francuski  
(18 godz. 

tygodniowo) 

j. polski, matematyka, historia, biologia 
Wynik testu predyspozycji językowych: 

 I termin – 26.05.2020 g.13.00   
II termin  - 16.06.2020 g. 13.00  

 

XII Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Łodzi 
91-409 Łódź, al. K. Anstadta 7 

tel. 42 633 40 82  
www.12lo.ehost.pl 
lo12@12lo.ehost.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

1A 

I język: j. angielski 
II język 

międzyoddziałowo
pod warunkiem,  

że zbierze się 
grupa, do wyboru 

spośród: 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. hiszpański 

j. rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

2. 
matematyka 

fizyka 
1B 

I język: j. angielski 
II język 

międzyoddziałowo
pod warunkiem,  

że zbierze się 
grupa, do wyboru 

spośród: 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. hiszpański 

j. rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

http://www.11liceumlodz.wikom.pl/
http://www.12lo.ehost.pl/
mailto:lo12@12lo.ehost.pl
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3. 
matematyka 

biologia 
chemia 

1C 

I język: j. angielski 
II język 

międzyoddziałowo
pod warunkiem,  

że zbierze się 
grupa, do wyboru 

spośród: 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. hiszpański 

j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia lub chemia, j. obcy 

4. 
matematyka 

geografia 
j. angielski 

1D 

I język: j. angielski 
II język 

międzyoddziałowo
pod warunkiem,  

że zbierze się 
grupa, do wyboru 

spośród: 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. hiszpański 

j. rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

 

XIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Piotrowiczowej w Łodzi 
91-430 Łódź, ul. Eliasza Chaima Majzela 4 

tel. 42 657 55 28 fax. 42 657 17 58 
www.13lo.edu.pl 

kontakt@lo13.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

rozszerzenia po klasie 
wstępnej: 

1gr. –j. polski 
historia 

j. francuski  
2gr. – biologia 

chemia 
j. francuski  

0W 

1gr. i 2 gr. od klasy 
wstępnej:  
j. francuski 

dwujęzyczny  
od podstaw. 

Pozostałe języki 
nauczane od klasy 

pierwszej: 
1gr. – j. włoski  

od podstaw 
2gr.- j. angielski 

kontynuacja  

1 gr. i 2gr.:  
j. polski 

matematyka 
j. obcy 

historia albo biologia 
+ obowiązuje sprawdzian predyspozycji językowych  

bez konieczności znajomości j. francuskiego 
I termin – 26.05.2020 g.13.00   

II termin  - 16.06.2020 g. 13.00 

2. 
biologia 
chemia 

1B 

1gr. i 2gr.  
j. angielski 

kontynuacja 
II język do wyboru: 

j. niemiecki 
kontynuacja/  

włoski  
od podstaw/  
j. francuski  

od podstaw (wg 
kolejności zgłoszeń 

do wyczerpania 
limitu wolnych 

miejsc w grupie) 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia albo chemia 
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3. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

1C 

1gr. i 2gr. 
j. angielski 

kontynuacja 
II język do wyboru: 

j. niemiecki 
kontynuacja/  

j. włoski  
od podstaw/  

j. francuski od 
podstaw  

(wg kolejności 
zgłoszeń  

do wyczerpania 
limitu wolnych 

miejsc w grupie) 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka albo informatyka 

 

XV Liceum Ogólnokształcące 
91-204 Łódź, ul. Traktorowa 77 

tel. 42 252 98 03 
www.xvlo.lodz.pl 

kontakt@lo15.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 

j. angielski 
historia 

1 a 

j. angielski 
do wyboru: 

j. włoski  
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j.angielski, historia lub WOS 

2. 
matematyka 
j. angielski 
geografia 

1 b 

j. angielski 
do wyboru 

j. włoski  
lub j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia lub WOS 

3. 
j. angielski 

biologia 
chemia 

1 c 

j. angielski 
do wyboru: 
j, rosyjski  

lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia lub chemia 

 

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Łodzi 
94-203 Łódź, ul. Perla 11 

tel. 42 633 93 23 fax. 42 633 93 23 
www.liceum18lodz.pl 

sekretariat@liceum18lodz.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
geografia 

wos lub matematyka 

1a policyjna  

z elementami 
kryminalistyki 

j. angielski 
drugi: 

j. niemiecki 
lub j. rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, wos 

2. 
j. polski 

wos lub j. angielski 

1b 
policyjno-

prawna 

j. angielski 
drugi: 

j. niemiecki 
lub j. rosyjski  

j.polski, matematyka, j. angielski, wos 

3. 
chemia 

biologia lub matematyka 

1c 
ratowniczo-

strażacka 

j. angielski 
drugi: 

j. niemiecki 
lub j. rosyjski  

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

 

XX Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Łodzi 
93-552 Łódź, ul. Bohdanowicza 11 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

mailto:sekretariat@liceum18lodz.pl
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1. 
j. polski 

j. angielski 
geografia 

A 

j. angielski  
i do wyboru :  
j. niemiecki 

lub j. rosyjski  
lub j. hiszpański  

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

2. 
biologia 
chemia 

j. angielski 
B 

j. angielski  
i do wyboru :  
j. niemiecki 

lub j. rosyjski  
lub j. hiszpański 

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

3. 
j. polski 
historia 

wos 
C 

j. angielski 
 i do wyboru : 

j. niemiecki  
 lub j. rosyjski  

 lub j. hiszpański   

j. polski, matematyka, j. obcy, historia 

 

XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Łodzi 
90-509 Łódź, ul. Kopernika 2 

tel. 42 636 68 54, fax. 42 636 68 54 
kom. 507 604 455 

sekretariat@lo21.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

j. angielski 
1A 

j. angielski 
(rozszerzony) 

oraz do wyboru 
kontynuacja 

języków 
niemieckiego, 
francuskiego  

i hiszpańskiego 
oraz od podstaw  

j. francuski  
i hiszpański* 

j. polski, matematyka, historia, j. angielski 

2. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1B 

j. angielski  
oraz do wyboru 

kontynuacja 
języków 

niemieckiego, 
francuskiego  

i hiszpańskiego 
oraz od podstaw 

 j. francuski  
i hiszpański* 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

3. 
geografia 

matematyka 
j. angielski 

1C 

j. angielski 
(rozszerzony) 

oraz do wyboru 
kontynuacja 

języków 
niemieckiego, 
francuskiego  

i hiszpańskiego 
oraz od podstaw  

j. francuski  
i hiszpański* 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

4. 
matematyka 

fizyka 
chemia 

1D 

j. angielski 
oraz do wyboru 

kontynuacja 
języków 

niemieckiego, 
francuskiego  

i hiszpańskiego 
oraz od podstaw  

j. francuski  
i hiszpański* 

j. polski, matematyka, fizyka, chemia 

 

mailto:sekretariat@lo21.elodz.edu.pl
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XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera w Łodzi 
92-301 Łódź, al. Piłsudskiego 189  
tel. 42 674 58 72 fax. 42 674 58 72 

www. new.lo23lodz.pl 
kontakt@lo23.elodz.edu.pl, lo23lodz@gmail.com 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
biologia 
chemia 

1P1 
(przyrodnicza  

z biologią  
i chemią) 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki  
lub j. francuski  

lub j. włoski  
lub j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia lub chemia, j. obcy 

2. 
biologia 

geografia 

1P2 
(przyrodnicza  

z biologią  
i geografią) 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki  
lub j. francuski  

lub j. włoski 
 lub j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia lub geografia, j. obcy 

3. 
wos 

 geografia 

1S1 
(społeczna  

z wos  
i geografią) 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki  
lub j. francuski  

lub j. włoski 
lub j. rosyjski 

j. polski, matematyka, wos lub geografia, j. obcy 

 
wos 

j. angielski 

1S1 
(społeczna  

z wos  
i angielskim) 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki  
lub j. francuski  

lub j. włoski 
lub j. rosyjski 

j. polski, matematyka, wos, j. obcy 

 
j. polski 
historia 

1M  
(medialna 
 z polskim  
i historią) 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki  
lub j. francuski  

lub j. włoski 
lub j. rosyjski 

j. polski, matematyka, historia, j. obcy 

 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Łodzi 
91-850 Łódź, ul. Marysińska 61/67 
tel. 42 657 49 30 fax. 42 657 49 30 

www.lo24.pl 
kontakt@lo24.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

geografia 
1A 

j. angielski  
oraz drugi język 

 do wyboru: 
j.niemiecki 
j. rosyjski  

lub j. hiszpański 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia lub historia 

2. 

matematyka 
biologia 
chemia  

1B gr1 

j. angielski  
oraz drugi język 

 do wyboru: 
j.niemiecki 
j. rosyjski  

lub j. hiszpański 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia 

matematyka 
biologia 
fizyka 

1B gr2 

j. angielski  
oraz drugi język 

 do wyboru: 
j.niemiecki 
j. rosyjski  

lub j. hiszpański 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia 

3. 
matematyka 
j. angielski 

chemia  
1C gr1 

j. angielski  
oraz drugi język 

 do wyboru: 
j.niemiecki 
j. rosyjski  

lub j. hiszpański  

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka lub chemia 

mailto:kontakt@lo23.elodz.edu.pl
mailto:lo23lodz@gmail.com
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matematyka 
j. angielski 

fizyka 
1 C gr2 

j. angielski  
oraz drugi język 

 do wyboru: 
j.niemiecki 
j. rosyjski  

lub j. hiszpański 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka lub chemia 

 

XXV Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Łodzi 
93-224 Łódź, ul. Podhalańska 2a 

tel. 42 253 10 50 fax. 42 253 10 51 
www.25lo.pl 

kontakt@lo25.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
geografia 
j. angielski  

1a 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
lub j. hiszpański 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

2. 
matematyka 

fizyka 
1b 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
lub j. hiszpański 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

3. 
biologia 
chemia 

1c 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
lub j. hiszpański 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 
j. polski 
historia 

1d 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
lub j. hiszpański 

j. polski, matematyka, historia, wos 

 

XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi 
94-029 Łódź, ul. Wileńska 22a 

tel. 42 686 86 15  
www.lo26.pl 

kontakt@lo26.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

geografia 
1A 

j. angielski 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, historia oraz geografia 

2. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

1B 
j. angielski 
j. rosyjski 

 lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, fizyka oraz informatyka 

3. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1C 

j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. hiszpański 
j. polski, matematyka, biologia oraz chemia 

4. 
matematyka 

geografia 
j. angielski 

1D 
j. angielski 
j. francuski 

lub j. hiszpański 
j. polski, matematyka, j. obcy oraz geografia 

5. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1E 

j. angielski 
j. rosyjski  

lub j. francuski 
j. polski, matematyka, biologia oraz chemia 

 

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. hm. J. Bytnara " Rudego" w Łodzi 
90-147 Łódź, ul. A. Zelwerowicza 38/44 

tel. 42 678 94 82  
www.bytnarowka.pl 

kontakt@lo29.elodz.edu.pl  

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

http://www.25lo.pl/
mailto:kontakt@lo25.elodz.edu.pl
http://www.lo26.pl/
mailto:kontakt@lo26.elodz.edu.pl
http://www.bytnarowka.pl/
mailto:kontakt@lo29.elodz.edu.pl
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1. 
j. angielski 

matematyka 
 fizyka 

Ia 

j. angielski 
oraz do wyboru 

spośród: 
j. niemiecki,  
j. francuski, 
j. hiszpański 

(hiszpański tylko 
kontynuacja) 

j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka 

2. 
j. polski 

j. angielski 
historia 

Ib 

j. angielski 
oraz do wyboru 

spośród: 
j. niemiecki,  
j. francuski, 
j. hiszpański 

(hiszpański tylko 
kontynuacja) 

j. polski, j. angielski, matematyka, historia 

3. 
j. angielski 

j. hiszpański 
geografia 

Ic 
j. angielski 

j. hiszpański 
j. polski, j. angielski, matematyka, geografia 

4. 
biologia 
chemia 

matematyka 
Id 

j. angielski 
oraz do wyboru 

spośród: 
j. niemiecki,  
j. francuski, 
j. hiszpański 

(hiszpański tylko 
kontynuacja) 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

 

XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bpa I. Krasickiego w Łodzi 
91-485 Łódź, ul. Sowińskiego 50/56 

tel. 42 653 90 47 
kontakt@lo30.elodz.edu.pl 

www.liceumnasowinskiego.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. angielski 

j. polski 
historia  

1a 

j. angielski  
poziom 

rozszerzony 
wybór:  

j. niemiecki  
j. hiszpański  
j. francuski  

lub j. rosyjski 

j. polski, j. angielski, matematyka, historia/ wos 

2. 

j. angielski 
matematyka 

fizyka 
1bm 

j. angielski  
poziom 

rozszerzony 
wybór:  

j. niemiecki  
j. hiszpański  
j. francuski  

lub j. rosyjski 

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka/fizyka 

j. angielski 
biologia 

geografia 
I bp 

j. angielski  
poziom 

rozszerzony 
wybór:  

j. niemiecki  
j. hiszpański  
j. francuski  

lub j. rosyjski 

j. polski, j. angielski, matematyka, biologia/geografia 

3. 
j. angielski 
geografia 

wos 
1c 

j. angielski  
poziom 

rozszerzony 
wybór:  

j. niemiecki  
j. hiszpański  
j. francuski  

lub j. rosyjski 

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia/ wos 

mailto:liceumnasowinskiego@op.pl
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XXXI Liceum Ogólnokształcące im. L. Zamenhofa w Łodzi 
93-236 Łódź, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5 B 

tel. 42 643 14 15 fax. 42 643 14 15 
www.lo31.pl 

kontakt@lo31.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

I Ai 
j. angielski  
j. niemiecki  

lub j. hiszpański 
j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

2. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

I Aa 
j. angielski  
j. niemiecki  

lub j. hiszpański 
j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

3. 
biologia 
chemia 

matematyka 
I B 

j. angielski  
j. niemiecki  

lub j. hiszpański 
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 
matematyka 

geografia 
j. angielski 

I C 

j. angielski  
j. niemiecki  

lub j. hiszpański 
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

5. 
j. polski 
historia 

geografia 
I D 

j. angielski  
j. niemiecki  

lub j. hiszpański 
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, historia, geografia 

 

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Łodzi 
94-054 Łódź, ul Kusocińskiego 116 
tel.42 688 15 65 fax. 42 688 15 65 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 

j. angielski 
historia 

1a 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. angielski, historia 

2. 
j. polski 

geografia 
wos 

1b 
(integracyjna) 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

3. 
matematyka 

chemia 
j. angielski 

1c 
j. angielski 

j. hiszpański 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, chemia 

4. 
matematyka 

geografia 
wos 

1d 
j. angielski 

j. hiszpański 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

5. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1e 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, biologia, chemia 

 

XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. K. Kieślowskiego w Łodzi  
91-087 Łódź, ul. Wapienna 17 

tel. 42 653 39 91, fax 42 653 39 93 
www.lo34lodz.wikom.pl 

kontakt@lo34.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. angielski 

j. włoski/j. francuski 
geografia 

1A 
j. angielski 
j. włoski/ 

j. francuski 
j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

2. 
j. angielski 

 biologia/chemia 
1B 

j. angielski 
j. niemiecki/ 

j. włoski/  
j. francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia lub chemia 

http://www.lo31.pl/
http://www.lo34lodz.wikom.pl/
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3. 
j. polski 

j. angielski/j .niemiecki 
historia 

1C 

j. angielski 
j. niemiecki/ 

j. włoski/  
j. francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski/j. niemiecki, historia 

 

XLII Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Łodzi 
91-358 Łódź, ul. Stawowa 28 

tel. 42 659 20 76, fax. 42 659 10 97 
www.lo42lodz.pl 

kontakt@zso4.elodz.edu.pl  

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. angielski 

wos 
geografia 

I a 
straż graniczna 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, wos, j. angielski 

2. 
j. angielski 

wos 
biologia 

I b  
służba 

policyjna 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, wos, wf 

3. 

j. polski 
j. angielski 

informatyka 

I c 
dziennikarska 
patronat TVP3 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka 

j. polski 
matematyka 

historia 

I c  
ogólna 

patronat UŁ 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, wos, historia 

 

XLIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 
93-319 Łódź ul. Królewska 13/15 

tel. 42 640 34 41 fax. 42 640 34 41 
www.43lolodz.edupage.org 
kontakt@lo43.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

j. polski 
j. angielski 

historia lub wos 
(integracyjna) 

A 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, historia lub wos 

2. 

j. polski 
j. angielski 
geografia 
(ogólna) 

B 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

3. 

j. polski 
j. angielski 

informatyka 
(integracyjna) 

C 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

4. 

geografia 
matematyka 
j. angielski 

lub j. niemiecki 
(sportowa – 
piłka nożna) 

D 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

5. 

biologia 
chemia 

do wyboru: 
j. angielski 

lub j. niemiecki 
(sportowa – lekkoatletyka, 

piłka ręczna) 

E 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia lub chemia, j. obcy 

 

http://www.lo42lodz.pl/
http://www.43lolodz.edupage.org/
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XLIV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 
93-118 Łódź, ul. Wacława 22/24 

tel.42 251 80 05 fax. 42 251 80 05 
www.lo44.szkoly.lodz.pl 

kontakt@lo44.elodz.edu.pl  

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. angielski 

biologia 
I a 

j. angielski 
j. niemiecki 

klasa terapeutyczna 

2. 
j. angielski 

j. polski 
I b 

j. angielski 
j. niemiecki 

klasa terapeutyczna 

3. 
j. angielski 
geografia 

I c 
j. angielski 
j. niemiecki 

klasa terapeutyczna 

4. 
j. angielski 

historia 
I d 

j. angielski 
j. niemiecki 

klasa terapeutyczna 

5. 
j angielski 

wos 
I e 

j. angielski 
j. niemiecki 

klasa terapeutyczna 

6. 
j. angielski 

matematyka 
I db 

j. angielski 
j. niemiecki 

klasa terapeutyczna 

 
XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Łodzi 

92-538 Łódź, ul. Czernika 1/3 
tel. 42 673 86 83 fax. 42 673 86 83 

www.47lo.pl 
szkola@47lp.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
j. angielski 

robotyka z e-sportem 
1A 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski 

2. 

SPORTOWA 
piłka siatkowa dziewcząt  

i chłopców 
j. angielski 

biologia 
geografia lub chemia 

(do wyboru) 

1B 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

sprawdzian umiejętności sportowych 
j. polski, matematyka, biologia, j. angielski 

3. 
j. polski 

geografia 
wos 

1C 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, wos, j. angielski 

4. 

SPORTOWA 
piłka nożna 

strzelectwo sportowe 
j. angielski 

biologia 
geografia lub chemia 

(do wyboru) 

1D 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

sprawdzian umiejętności sportowych 
j. polski, matematyka, biologia, j. angielski 

 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  

Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi 
93-262 Łódź, ul. Nałkowskiej 2 

tel. 42 643 46 12 
lodz@spsk.info.pl 

 

http://www.lo44.szkoly.lodz.pl/
http://www.47lo.pl/
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Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej w Łodzi 
93-586 Łódź, ul. Różyckiego 5 

tel. 42 631 20 86 
liceum@info.p.lodz.pl 

 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego  
imienia "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" w Łodzi  

90-236 Łódź, ul. Pomorska 161 
tel. 42 665 50 11 

www.liceum.uni.lodz.pl 
liceum@uni.lodz.pl 

 
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Bosko w Łodzi 

90-046 Łódź, ul. Wodna 34 
tel. 42 671 85 00 

szkola@salezjanie.lodz.pl 

ZESPOŁY SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi 
XXXII Liceum Ogólnokształcące im. H. Poświatowskiej w Łodzi 

92-511 Łódź, ul. P. Czajkowskiego 14 
tel. 42 673 01 25 fax. 42 673 01 25 

www.lo32.one.pl 
kontakt@zso1.elodz.edu.pl 

Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym 

programem nauczania 
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 0H 

j. hiszpański 
dwujęzyczny 

rozszerzenia po klasie 
wstępnej  

(geografia, historia) 

I j. hiszpański 
II j. angielski 

(od klasy 
pierwszej) 

j. polski, matematyka, geografia, historia 
Wynik testu kompetencji językowych: 

I termin – 26.05.2020 g.13.00   
II termin  - 16.06.2020 g. 13.00 

2. 1A 

matematyka 
fizyka 

j. angielski  
albo informatyka 

I j. angielski 
II j. do wyboru 

spośród: 
j. francuski 

j. hiszpański, 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

3. 1B 

biologia 
chemia 

matematyka  
albo j. angielski 

I j. angielski 
II j. do wyboru 

spośród: 
j. francuski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 1C 
j. polski 
historia 

wos 

I j. angielski 
II j. do wyboru 

spośród: 
j. francuski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, historia, wos 

5. 1D 
geografia 

matematyka 
j. angielski 

I j. angielski 
II j. do wyboru 

spośród: 
j. francuski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

mailto:liceum@info.p.lodz.pl
http://www.liceum.uni.lodz.pl/
mailto:liceum@uni.lodz.pl
http://www.lo32.one.pl/
mailto:kontakt@zso1.elodz.edu.pl
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PUBLICZNE SZKOŁY ARTYSTYCZNE DLA MŁODZIEŻY 

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi 
91-052 Łódź, ul. Wrocławska 3/5  

tel. 42 613 10 20, fax. 42 613 10 27 
www.osblodz.pl  

sekretariat_baletowa@idsl.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Baletowa - zawód tancerz 
j. angielski 
i j. rosyjski 

- 

 
Szkoła Muzyczna I stopnia Towarzystwa Oświatowego „EDUKACJA” w Łodzi 

93-569 Łódź, ul. Inżynierska 2/4 
tel.42 636 53 81 
www.to.edu.pl 

biuro@to.edu.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Szkoła 

Muzyczna I 
stopnia 

I/6 
I/4 

- nie dotyczy 

elementy kształcenia słuchu i rytmiki 

aparat i warunki fizyczne kandydata, do gry na danym 
instrumencie 

koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa, 

umiejętność gry na dowolnie wybranym instrumencie, 
warunki głosowe 

 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi 

93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9 
tel. 42 681 15 68 (9), fax 42 684 41 93 

www.muzyczna-sosnowa.pl 
sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

W OSM I stopnia 
realizowany jest 
program szkoły 

muzycznej I 
stopnia i szkoły 
podstawowej  

w zakresie klas 
1-6 

W OSM II 
stopnia 

realizowany jest 
program szkoły 

muzycznej II 
stopnia 

zakończony 
egzaminem 

dyplomowym  
w klasie 1 i 2 

program klasy 7  
i 8 szkoły 

podstawowej 
zakończony 
egzaminem 

ósmoklasisty,  
w klasach 3-6 

- 
nauka na wydziale 
instrumentalnym 

 i na wydziale rytmiki 

j. angielski 
j. niemiecki 

do OSM I stopnia badanie przydatności muzycznej 
do OSM II stopnia egzamin wstępny z instrumentu, 

kształcenia słuchu i zasad muzyki 
na wydział rytmiki badanie predyspozycji ruchowych 

kandydatów 

http://www.osblodz.pl/
http://www.to.edu.pl/
mailto:biuro@to.edu.pl
http://www.muzyczna-sosnowa.pl/
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program liceum 
ogólnokształcące 

zakończony 
maturą 

 
Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława. Moniuszki w Łodzi 

91-134 Łódź, ul. Rojna 20 
tel. 42 611 01 72, fax 42 611 01 72 

www.muzyczna.lodz.pl 
szkola@muzyczna.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Szkoła 

Muzyczna II 
stopnia 

- muzyk - 
egzamin wstępny z wybranej specjalności instrumentalnej 

lub wokalnej 
egzamin wstępny z kształcenia słuchu (ogólnomuzyczny) 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi 
90 - 542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 

tel. 42 637 72 78  
wwww.cez.lodz.pl 

sekretariat@cez.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1TPS 

j. angielski 
technik programista  

j. angielski/ 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, informatyka, matematyka 

geografia 
technik spedytor 

j. niemiecki 
j. angielski 

j. polski, j. obcy, geografia, matematyka 

TWA 

matematyka 
technik analityk 

j. angielski/ 
j. niemiecki 

j polski, j. obcy chemia, matematyka 

matematyka 
technik włókiennik 

j. niemiecki 
j. angielski 

j. polski, j. obcy, plastyka lub zajęcia techniczne, 
matematyka 

matematyka 
technik włókienniczych 

wyrobów 
dekoracyjnych 

j. niemiecki 
j. angielski 

j. polski, j. obcy, plastyka lub zajęcia techniczne, 
matematyka 

1TF 
fizyka 

technik fotografii  
i multimediów 

j. niemiecki 
j. angielski 

j. polski, j. obcy, fizyka, informatyka, plastyka 

1TI 
fizyka 

technik informatyk 
j. niemiecki 
j. angielski 

j. polski, j. obcy, fizyka, informatyka 

1TL 
geografia 

technik logistyk 
j. niemiecki 
j. angielski 

j. polski, matematyka, język obcy, plastyka lub zajęcia 
techniczne 

1TWE 
biologia 

technik weterynarii 
j. niemiecki 
j. angielski 

j. polski, j. obcy, biologia lub chemia, matematyka 

2. Szkoła Branżowa 1BFR 

fotograf j. angielski j. polski, j. obcy, plastyka 

rękodzielnik 
włókienniczych 

wyrobów 
dekoracyjnych 

j. angielski j. polski, j. obcy, zajęcia techniczne 

3. 
Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 
- profil ogólny - zaoczna 

4. 
Szkoła Podstawowa  

dla Dorosłych 
- - - zaoczna 

5. Szkoła Policealna  
technik administracji 

technik archiwista 
technik bhp 

- zaoczna 

 

http://www.muzyczna.lodz.pl/
http://www.cez.lodz.pl/
mailto:sekretariat@cez.lodz.pl
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Zespół Szkół Ekonomiczno- Turystyczno- Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi 
91-008 Łódź, ul. Drewnowska 171 

tel. 42 654 00 05 
www.zseth.edu.lodz.pl 

kontakt@zseth.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 1 

Ia 
geografia 

technik ekonomista 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, wos, informatyka 

Ib 

geografia 
technik rachunkowości 

**uruchomienie 
kierunku technik 
rachunkowości 

możliwe będzie po 
uzyskaniu zgody 

Wojewódzkiej Rady 
Rynku Pracy w Łodzi 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, wos, informatyka 

Ic 
matematyka 

technik hotelarstwa 
j. angielski 
j. francuski 

j. polski, matematyka, geografia, wf 

Id 
matematyka 

technik hotelarstwa 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, wf 

Ie 
matematyka 

technik organizacji 
turystyki 

j. angielski 
j. francuski 

j. polski, matematyka, geografia, informatyka 

If 
matematyka 

technik eksploatacji 
portów i terminali 

j. angielski 
j. francuski 

j. polski, matematyka, geografia, informatyka 

 

Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi 
93-533 Łódź, ul. Astronautów 19 

tel. 42 681 49 77 fax. 42 682 46 88 
www.zseiu.pl 

kontakt@zseiu.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1 a TE 
technik ekonomista 

matematyka 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. angielski 
zawodowy 

j. polski, matematyka, informatyka, geografia 

1 b TL 
technik logistyk 

j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. angielski 
zawodowy 

język polski, matematyka, informatyka, geografia 

1 c TOR 
technik reklamy 

j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. angielski 
zawodowy 

język polski, matematyka, informatyka, plastyka 

1 d TOT 

technik organizacji 
turystyki 

j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. angielski 
zawodowy  
j. niemiecki 
zawodowy 

j. polski, matematyka, informatyka, geografia 

 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi 
90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza 88 

tel. 42 636 75 44 
www.zsg.ddns.net 

kontakt@zsg.elodz.edu.pl 

http://www.zsg.ddns.net/
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Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 4 

I A 

technik usług 
kelnerskich/ 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

(rozszerzenie: 
 j. angielski) 

j. angielski  
j. francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

I B 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

(rozszerzenie: 
matematyka) 

j. angielski  
j francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

I C 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
(rozszerzenie: biologia) 

j. angielski  
j francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

I D 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
(rozszerzenie: wos) 

j. angielski  
j francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, wos 

I E 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

(rozszerzenie:  
j. angielski) 

j. angielski  
j francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

2. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia Nr 4 

1 a kucharz j. angielski j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

1 b kucharz j. angielski j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

3. 

Branżowa Szkoła II 
stopnia Nr 4** 

** - po uzyskaniu zgody 
na utworzenie 

1 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
j. angielski 

j. polski, matematyka, j. angielski,  
średnia z przedmiotów zawodowych z BS I 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi 
91-008 Łódź, ul. Drewnowska 88 

tel. 42 654 03 71  
www.zsp5lodz.pl 

sekretariat@zsp5lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 5 

1a 

j. polski 
technik transportu 

kolejowego 
technik budownictwa 

kolejowego 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1b 
j. polski 

technik ekonomista 
j. angielski 
j. francuski 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1c 
j. polski 

technik rachunkowości 
j. angielski 
j. francuski 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1d 
j. polski 

/technik handlowiec 
j. angielski/ 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

2. 
Szkoła Branżowa 

I stopnia Nr 5 
1e 

monter nawierzchni 
kolejowej 

sprzedawca 
j. angielski j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1f magazynier-logistyk j. angielski j.polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi 
91-845 Łódź, ul. Franciszkańska 137 

tel. 42 655 10 40 
kontakt@zsps.elodz.edu.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 6 1ta, 1tb1 
j. angielski 

technik technologii 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, technika 

http://www.zsp5lodz.pl/
mailto:kontakt@zsps.elodz.edu.pl
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żywności 

  1tb2 

j. angielski 
technik kontroli jakości 

i bezpieczeństwa 
żywności* - pod 

warunkiem uzyskania 
zgody MEN 

j. angielski 
j.niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, technika 

2. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia Nr 6 
1a, 1b 

cukiernik 
piekarz 

przetwórca mięsa 
operator maszyn  

i urządzeń przemysłu 
spożywczego 

j. niemiecki j. polski, matematyka, technika, plastyka 

3. 

Branżowa Szkoła II 
stopnia Nr 6** 

** - po uzyskaniu zgody 
na utworzenie 

1s 
technik technologii 

żywności 
j. niemiecki j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

 

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi 
91-335 Łódź, ul. W. Kilara 3/5 

tel. 42 651 24 62, fax 42 651 54 96 
www.zss-lodz.pl 

kontakt@zss.elodz.edu.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1a 

matematyka 
fizyka 

technik pojazdów 
samochodowych 

specjalność naprawy 
mechatroniczne 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1b 

matematyka 
fizyka 

technik pojazdów 
samochodowych 

specjalność naprawy 
mechaniczne 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1c 
matematyka 

 fizyka 
technik mechatronik 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1d 

matematyka 
geografia  

technik transportu 
drogowego 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

2. 
Branżowa Szkoła 

 I stopnia 

1 blm 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
j. angielski j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1 blm blacharz samochodowy j. angielski j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1 blm lakiernik samochodowy j. angielski j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1 bek kierowca mechanik j. angielski j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1 bek 
elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych 

j. angielski j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

3. 

Branżowa Szkoła 
 II stopnia 

(po uzyskaniu zgody na 
utworzenie) 

1Bs2 

technik pojazdów 
samochodowych 

specjalność naprawy 
mechaniczne 

j. niemiecki j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1Bs2 

technik pojazdów 
samochodowych 

specjalność naprawy 
mechatroniczne 

j. niemiecki j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1Bs2 
technik transportu 

drogowego 
j. niemiecki j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka, geografia 

 

http://www.zss-lodz.pl/
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Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi 
93-590 Łódź, al. Politechniki 38 

tel. 42 684 11 27; tel./fax. 42 684 39 75 
www.zsp9.pl 

kontakt@zsp9.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 9 

I A/1 
technik elektronik 

matematyka i fizyka 
j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

I A/2 
technik automatyk 

matematyka i fizyka 
j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

I B/1 
technik energetyk 

matematyka i fizyka 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

I B/2 
technik elektryk 

matematyka i fizyka 
j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

I C 
technik mechatronik 
matematyka i fizyka 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

I D 
technik informatyk 
matematyka i fizyka 

lub informatyka 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

2. 
Branżowa Szkoła 

I stopnia Nr 9 
I BA/1 elektryk j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

I BA/2 mechatronik j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

 

Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi 
91-725 Łódź, ul. Strykowska 10/18 

tel./fax 42 656 25 89 
www.elektronik.lodz.pl 

elektronik@elektronik.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 10 

1a 
matematyka 

fizyka 
technik informatyk 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1b 
matematyka 

fizyka 
technik informatyk 

j. angielski  
j. francuski 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1e 
matematyka 

fizyka 
technik elektronik 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1m 
matematyka 

fizyka 
technik mechatronik 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1t 
matematyka 

fizyka 
technik teleinformatyk 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

 

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi 
93-161 Łódź, ul. A. Naruszewicza 35 

tel.42 643 35 19 
kontakt@zspm.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1 A 

biologia lub geografia 
lub j. angielski 

technik przemysłu 
mody 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, plastyka, technika 

1 C 
biologia lub geografia 

lub j. angielski 
technik grafiki 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, plastyka, informatyka 

http://www.zsp9.pl/
mailto:kontakt@zsp9.elodz.edu.pl
mailto:elektronik@elektronik.lodz.pl
mailto:kontakt@zspm.elodz.edu.pl
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 i poligrafii cyfrowej 

1 F 

biologia lub geografia 
lub j. angielski 

technik fotografii  
i multimediów 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, plastyka, informatyka 

1 C/F 

biologia lub geografia 
lub język angielski 

technik grafiki  
i poligrafii cyfrowej 
technik fotografii  

i multimediów 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, plastyka, informatyka 

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia Nr 12 
1 K krawiec j. angielski j. polski, matematyka, plastyka, technika 

 

Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków w Łodzi 
91-503 Łódź, ul. Skrzydlata 15 

42 659 82 22 
www.zsbg.org 

kontakt@zsgt.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1A 
technik geodeta 

matematyka 
geografia 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1B 
technik informatyk 

matematyka 
fizyka 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1C 
technik leśnik 
matematyka 

biologia 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub informatyka 

 

Zespół Szkół Budowlano – Technicznych im. dr Stefana Kopcińskiego w Łodzi 
90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 5/11 

tel. 42 678 19 20  
www.zsbt-lodz.pl 
zsbt@zsbt-lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 15 

1a 

technik budownictwa 
rozszerzenia: 
matematyka 

fizyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

1b 

technik renowacji 
elementów 
architektury 
rozszerzenia:  

j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

technik robót 
wykończeniowych  
w budownictwie 

rozszerzenia:  
j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

1c 

technik urządzeń  
i systemów energetyki 

odnawialnej 
 

rozszerzenia:  
j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

   technik technologii j. angielski j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

http://www.zsbg.org/
mailto:kontakt@zsgt.elodz.edu.pl


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
Łódź 2020/2021 

 

S t r o n a  | 27 

drewna 
rozszerzenia:  

j. angielski 
geografia 

j. niemiecki 

   

technik ochrony 
środowiska 

rozszerzenia:  
j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

2. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia Nr 15 

1a 

monter zabudowy  
i robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

j. niemiecki j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

murarz-tynkarz j. niemiecki j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

1b 

monter sieci i instalacji  
sanitarnych 

j. niemiecki j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

stolarz j. niemiecki j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

dekarz j. niemiecki j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi 
93-502 Łódź, al. Politechniki 37  

tel. 42 648 61 99, fax 42 648 71 12 
www.zst-i.pl 

kontakt@zsti.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 17 

1 tia 
matematyka 

fizyka 
technik informatyk 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1 tib 
matematyka 

fizyka 
technik informatyk 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1 tm 
matematyka 

fizyka 
technik mechatronik 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1 tmm 

matematyka 
fizyka 

technik mechatronik  
technik mechanik 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski,  matematyka, j. obcy, informatyka 

2. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia Nr 17 
1 br 

mechanik-monter 
maszyn i urządzeń 

operator obrabiarek 
skrawających  

ślusarz 

j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, technika 

 

Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi 
92-229 Łódź, ul. Edwarda 41 

tel. 42 678 82 65, fax. 42 678 82 65 
www.poligrafik-lodz.pl 

sekretariat@poligrafik-lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Technikum Nr 18 

Poligraficzne 

I ga 

technik grafiki 
 i poligrafii cyfrowej 

j. angielski 
fizyka 

 lub geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, plastyka 

I gi 

technik grafiki  
i poligrafii cyfrowej 
technik procesów 
introligatorskich 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, plastyka 

http://www.zst-i.pl/
http://www.poligrafik-lodz.pl/


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
Łódź 2020/2021 

 

S t r o n a  | 28 

j. angielski 
fizyka  

lub geografia 

  I dr 

technik reklamy 
technik procesów 

drukowania 
j. angielski 

fizyka 
 lub geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, plastyka 

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia Poligraficzna 
I b 

drukarz offsetowy  
lub fleksograficzny 
operator procesów 

introligatorskich 

j. angielski j. polski, matematyka, informatyka, plastyka 

 

Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi 
91-212 Łódź, ul. Warecka 41 

tel. 42 652 18 60 fax. 42 652 18 60 
www.warecka.edu.pl 

sekretariat@zsp20.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

inf 
matematyka 
j. angielski 

technik informatyk 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski,  informatyka 

oe 

matematyka 
geografia 
j. angielski 

technik urządzeń 
systemów energetyki 

odnawialnej 
technik elektryk 

j. angielski 
j. niemiecki 

technik OZE:  
j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

technik elektryk:  
j polski, matematyka, j. angielski, technika 

mt 

matematyka 
fizyka 

j. angielski 
technik mechatronik 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka 

dm 

matematyka 
fizyka 

j. angielski 
technik urządzeń 

dźwigowych 
technik mechanik 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, technika 

 

Zespół Szkół Rzemiosła im. J. Kilińskiego w Łodzi 
91-022 Łódź, ul. Żubardzka 2 

42 651 78 98 
www.zsr.szkoly.lodz.pl 

kontakt@zsr.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

F 
technik usług 
fryzjerskich 

chemia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia 

HS 
technik hodowca koni   

technik pszczelarz 
biologia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia lub biologia 

AO 

technik architektury 
krajobrazu /  

technik ogrodnik  
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia lub biologia 

FP 
technik usług 
fryzjerskich  

chemia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia/ 
geografia lub biologia 

mailto:sekretariat@zsp20.elodz.edu.pl
http://www.zsr.szkoly.lodz.pl/
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technik optyk 
j. angielski 

2. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia 

fbj 
fryzjer  

jeździec 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, plastyka lub technika 

fa fryzjer 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, plastyka lub technika 

3. 

Branżowa Szkoła II 
stopnia** 

** - po uzyskaniu zgody 
na utworzenie 

ff 
technik usług 
fryzjerskich 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia  
lub geografia 

 

Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi 
93-126 Łódź, ul. Przybyszewskiego 73/75 

tel. 42 681 13 83 fax. 42 681 13 83  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1 TPM 
matematyka 

technik mechatronik 
j. angielski              
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1 TPS 
matematyka 

technik pojazdów 
samochodowych 

j. angielski                
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1TPT 

matematyka 
technik pojazdów 
samochodowych 

technik transportu 
drogowego 

j. angielski                
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

2. 
Branżowa Szkoła  

I Stopnia 

1 BPA 

elektromechanik 
pojazdów 

samochodowych 
mechanik motocyklowy 
blacharz samochodowy 

j. angielski j. polski, j. obcy,  matematyka, wos 

1BPB 
kierowca 

mechanik/mechatronik 
j. angielski j. polski, j. obcy, matematyka, wos 

PUBLICZNE TECHNIKA  

Technikum Nr 3 w Łodzi 
90-315 Łódź, ul. Kilińskiego 159/163 

tel.42 674 02 75, fax 42 674 02 75 
www.tech3lodz.pl, szkola@tech3lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

A 
technik logistyk               

matematyka 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

B 
technik logistyk               

matematyka 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

C 
technik gazownictwa 

matematyka 
fizyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

D 

technik urządzeń  
i systemów energetyki 

odnawialnej 
matematyka, fizyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

E 

technik inżynierii 
sanitarnej 

matematyka 
fizyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

G 
technik chłodnictwa  

i klimatyzacji 
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

http://www.tech3lodz.pl/
mailto:szkola@tech3lodz.pl
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fizyka 

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE I SOCJOTERAPII 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Fundacji „Słoneczna Kraina” w Łodzi 
90-224 Łódź ul. Pomorska 83/85 

tel. 42 207 31 81 
 www.slonecznakraina.net.pl 

sloneczna.kraina@onet.pl   

2. 

Szkolne Centrum Profilaktyczno – Wychowawcze „Centrum” im. Zyty Jarzębowskiej w Łodzi 
90-536 Łódź ul. Gdańska 156 

tel. 42 636 91 02 
www.centrum.edu.lodz.pl 

 centrum.lodz@wp.pl  

3. 

Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łódzi 
 ul. Chocianowicka 198, ul. K. Cedry 2 

www.navicula.pl 
szkola@navicula.pl  

 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Łodzi 

91-087 Łódź , ul. Wapienna 24 a  
tel. 42 651 43 34  

kontakt@mossos1.elodz.edu.pl 

 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 w Łodzi 

91-231 Łódź, ul. Spadkowa 11 
tel. 42 652 78 93  

biuro@mos2lodz.pl 

 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3 w Łodzi 

93-121 Łódź, ul. Częstochowska 36 
tel./fax 42 633 14 85 

kontakt@mos3.elodz.edu.pl 

 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 4 w Łodzi 

91-491 Łódź, ul. Łucji 12/16, 91-491 Łódź  
tel. 42 659 40 44  

www.mos4lodz.wikom.pl 
kontakt@mos4.elodz.edu.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 25 

fryzjer 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
kucharz 

j. angielski 

 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Łodzi 

91-008 Łódź , ul. Drewnowska 151 
tel. 42 612 29 35 

kontakt@mow3.elodz.edu.pl 

http://www.slonecznakraina.net.pl/
mailto:sloneczna.kraina@onet.pl
http://www.centrum.edu.lodz.pl/
mailto:centrum.lodz@wp.pl
http://www.navicula.pl/
mailto:szkola@navicula.pl
mailto:kontakt@mossos1.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@mos4.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@mow3.elodz.edu.pl
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SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH) 

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi 
93-138 Łódź, ul. Siedlecka 7/21 

tel. 42 684 51 48  
www.szkoly.lodz.pl 

kontakt@sosw1.elodz.edu.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła I stopnia 

Specjalna Nr 22 

kucharz 
fryzjer 

ogrodnik 
monter instalacji i urządzeń 

sanitarnych 
pracownik pomocniczy mechanika 

j. angielski 

2. Technikum Specjalne Nr 24  

technik informatyk 
technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

j. angielski 

3. 
LVII Liceum Ogólnokształcące 

Specjalne 
dla uczniów niesłyszących z afazją, 
autyzmem i zespołem Aspergera 

j. angielski 

4. Szkoła Policealna Specjalna nr 23 
technik informatyk 

florysta 
j. angielski 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 w Łodzi 
90-156 Łódź, ul. Tkacka 34/36 
tel. 42 678 93 23, 42 678 13 72 

www.sosw3.pl 
kontakt@sosw3.elodz.edu.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca  

do Pracy Nr 3 

podstawa programowa dla szkół 
specjalnych przyspasabiających  

do pracy 
- 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 dla Niewidomych lub Słabo Widzących w Łodzi 
91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24 

tel. 42 657 79 41, fax. 42 657 78 11 
www.blind.edu.pl 

slabowidz@blind.edu.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 

LVI Liceum Ogólnokształcące 
Młodzieży Słabo Widzącej, 

Niewidomej, Niepełnosprawnej 
Ruchowo, z autyzmem, w tym  

z zespołem Aspergera 

ogólny j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki 

http://www.sosw3.pl/
http://www.blind.edu.pl/
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2. 
Technikum nr 23 dla Młodzieży 

Słabo Widzącej, Niewidomej 
 i Niepełnosprawnej Ruchowo 

technik masażysta 
technik prac biurowych 

kurs kwalifikacyjny:  
technik obsługi turystycznej 

j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki 

3. 

Szkoła Policealna nr 20  
dla Młodzieży Słabo Widzącej, 

Niewidomej, Niepełnosprawnej 
Ruchowo, z autyzmem, w tym  

z zespołem Aspergera 

technik masażysta 
technik administracji 

technik tyfloinformatyk 
j. angielski 

 
SOSW Nr 4 w Łodzi 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszacych, Słabosłyszacych i z Afazją w Łodzi 
90-149 Łódź, ul. Krzywickiego 20 

www.sosw.edu.lodz.pl 
sekretariat@sosw4.elodz.edu.pl 

 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi 

ul. Karolewska 30/34  90-561 Łódź 
tel. 42 635 17 80, fax 42 635 17 85 

www.zss2.edu.pl, kontakt@zss2.elodz.edu.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy Nr 1 

przysposobienie do pracy w biurze 
przysposobienie do pracy  

w gospodarstwie domowym  
i ogrodnictwie 

przysposobienie do pracy 
wytwórcy pamiątek 

przysposobienie do pracy  
w gastronomii (innowacja) 

przysposobienie do pracy florysty 
(innowacja) 

- 

 
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 w Łodzi 

Al. Pierwszej Dywizji 16/18, 91-836 Łódź 
tel. 42 657 16 53, fax 42 657 40 65 

 www.zszs2.szkolnastrona.pl 
zszs2@poczta.internetdsl.pl, kontakt@zszs2.elodz.edu.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła I stopnia 

Specjalna nr 24 w Łodzi 

operator maszyn w przemyśle 
włókienniczym 

kucharz 
blacharz samochodowy 

sprzedawca 
monter zabudowy i robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej 

krawiec 
cukiernik 
piekarz 

lakiernik samochodowy 
mechanik monter maszyn  

i urządzeń 
mechanik motocyklowy 

j. angielski 

http://www.sosw.edu.lodz.pl/
http://www.zss2.edu.pl/
http://www.zszs2.szkolnastrona.pl/
mailto:zszs2@poczta.internetdsl.pl
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2. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy nr 2 

usprawnianie czynności 
zawodowych stanowiskowych  
w ramach kierunków: krawiec, 
operator maszyn w przemyśle 

włókienniczym, cukiernik, kucharz, 
rękodzielnik wyrobów 

dekoracyjnych 

zajęcia rewalidacyjne wyrównujące kompetencje językowe 
dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia 

 
Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Liceum Ogólnokształcące "Centrum" w Łodzi 
 90-536 Łódź, ul. Gdańska 156 

www.centrum.edu.lodz.pl 
centrum.lodz@wp.pl 

2. 

Branżowa Szkoła I stopnia Fundacji „ Słoneczna Kraina" w Łodzi 
90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 

www.slonecznakraina.net.pl 
sloneczna.kraina@onet.pl 

3. 
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Fundacji z ASPI-racjami 

ul. Obywatelska 57 
biuro@aspi-racjami.org 

4. 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Fundacji JiM w Łodzi 
 93-279 Łódź, ul. Tatrzańska 105 

www.jim.org  
sekretariat@jim.org  

5. 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno- Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem  
w NAVICULA Centrum w Łodzi 

 91-129 Łódź, ul. K. Cedry 2 
www.navicula.pl 

szkola@navicula.pl  

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Publiczne Zaoczne Liceun Ogólnokształcące ,, Cosinus” w Łodzi 
90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81 

tel. 42 632 52 20 
www.cosinus.pl/lodz 

lodz@cosinus.pl 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łodzi 
91-170 Łódź, ul. Baczyńskiego 156 

tel. 42 613 18 60 
www.katolik.edu.pl 

liceum@katolik.edu.pl 

2. 

Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych w Łodzi 
93-192 Łódź ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 budynek G 

tel. 42 63 15 920  
www.lout.ipt.pl 

lout@ipt.pl 

3. 

Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 
94-047 Łódź al. Wyszyńskiego 44 

tel. 42 686 82 83  
www.lomisiak.edu.pl 

szkoly@lomisiak.edu.pl 

4. 
Liceum Ogólnokształcące ,,Anagra” w Łodzi 

91-103 Łódź, ul.Łanowa 4 

5. 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. O. Anastazego Pankiewicza w Łodzi 
91-738 Łódź, ul. Bł. Anastazego Pankiewicza 15 

tel. 42 656 11 24  
www.pankiewicz.edu.pl 

szkola.bernardyni@wp.pl 

http://www.centrum.edu.lodz.pl/
mailto:centrum.lodz@wp.pl
http://www.slonecznakraina.net.pl/
mailto:sloneczna.kraina@onet.pl
http://www.jim.org/
mailto:centrum.lodz@wp.pl
http://www.navicula.pl/
mailto:szkola@navicula.pl
http://www.cosinus.pl/lodz
http://www.katolik.edu.pl/
http://www.lout.ipt.pl/
http://www.lomisiak.edu.pl/
http://www.pankiewicz.edu.pl/
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6. 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi – Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 
93-193 Łódź, ul. Milionowa 12 

tel. 42 254 05 70 
sekretariat@smslodz.pl  

7. 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 
94-003 Łódź, ul. Rajdowa 13 

tel. 42 686 86 87 
www.lykeion.edu.pl 
lykeion@interia.pl 

8. 

Liceum Ogólnokształcące Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi 
93-436 Łódź, ul. Scaleniowa 6 

tel. 42 680 19 36 
www.gimznp.szkoly.lodz.pl 

szkolyZNP@poczta.fm 

9. 

Liceum Ogólnokształcące „Mikron” w Łodzi 
93-558 Łódź, ul. Piękna 30/32 

tel. 42 684 16 68 
www.mikron.edu.pl 

informacje@mikron.edu.pl 

10. 

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 
Łódź, ul.Klaretyńska 9 

tel. 42 681 21 11  
http://liceummundurowe.pl 

sekretariat@liceummundurowe.pl  

11. 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Łodzi 
93-248 Łódź, ul. W. Kadłubka 33 

tel. 42 509 944 94  
www.mg13.com.pl 

12. 

Liceum Ogólnokształcące – GKJ w Łodzi 
92-318 Łódź, al. Piłsudskiego 135 

tel. 42 674 17 24  
www.SzkolyPilsudskiego.edu.pl 

dobreliceumgkj@gmail.com  

13. 

Akademia - Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Łodzi 
90-205 Łódź, ul. Kilińskiego 21 

tel. 42 255 77 00 
lodz@akademia-zdrowia.pl  

14. 

Liceum Sportowo-Mundurowe Centrum Edukacji Oświatowiec w Łodzi 
90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276 

tel. 519 160 333  
info.oswiatowiec@gmail.com  

15. 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące "Cosinus-ŁKS" w Łodzi 
90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81 

tel. 42 632 52 20 
lodz@cosinus.pl 

16. 

Niepubliczne Liceum Ogólnoksztąłcące British International School of the University of Łódź 
90-237 Łódź ul. Matejki 34 a 

tel. 42 635 60 06 
interschool@interschool.uni.lodz.pl  

17. 

Liceum Akademickie Akademickiego Centrum Edukacyjnego- Społecznej Akademii Nauk w Łodzi 
90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 98 

tel. 42 664 66 94  
www.liceum.spoleczna.pl 

liceum@spoleczna.pl 

18. 

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące „ Edukacja i Sport" w Łodzi 
93-101 Łódź, ul. Brzozowa 5/7 

tel. 42 732 734 533 
kontakt@fundacjaeis.pl 

19. 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 
94-011 Łódź, ul. Wileńska 53/55 

tel. 42 674 69 88 
www.akademickielo.com.pl 

liceum@akademickielo.com.pl  

20. 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Nowoczesna Edukacja w Łodzi 

93-142 Łódź, ul. Narutowicza 86 
tel. 509 717 701 

http://www.lykeion.edu.pl/
mailto:lykeion@interia.pl
http://www.gimznp.szkoly.lodz.pl/
mailto:szkolyZNP@poczta.fm
http://www.mikron.edu.pl/
mailto:informacje@mikron.edu.pl
http://liceummundurowe.pl/
mailto:sekretariat@liceummundurowe.pl
http://www.mg13.com.pl/
http://www.szkolypilsudskiego.edu.pl/
mailto:lodz@akademia-zdrowia.pl
mailto:lodz@cosinus.pl
http://www.liceum.spoleczna.pl/
mailto:liceum@spoleczna.pl
mailto:kontakt@fundacjaeis.pl
http://www.akademickielo.com.pl/
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21. 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Szkoła Mistrzów KOKORO" - Centrum Przygotowań Olimpijskich w Łodzi 
93-144 Łódź, ul. Krochmalna 15 

tel. 42 643 30 58  
www.kokoro.szkola.pl 

sekretariat@kokoro.szkola.pl  

22. 
Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży „Cosinus" w Łodzi 

90-720 Łódź ul. Wólczańska 4A 
www.cosinus.pl 

23. 
Szkoła Europejska Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

93-020 Łódź, ul. Tuszyńska 31 

24. 
Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "Cosinus I" w Łodzi 

ul. Wólczańska 4a, Al. Unii Lubelskiej 2 
www.cosinus.pl 

25. 
Liceum Ogólnokształcące "Łódka" w Łodzi 

ul. Rzgowska 17A 

26. 
Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące ABSOLWENT w Łodzi 

ul. Traktorowa 35  
loabsolwentlodz@gmail.com 

27. 
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej w Łodzi 

ul. Sterlinga 26 

28. 
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z ASPI-racjami w Łodzi 

ul. Obywatelska 57 
biuro@aspi-racjami.org 

29. 
Nazaret - Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

ul. Balonowa 1  
info@fundacjafilome.pl 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Centrum Edukacyjno-Dydaktycznym „OMEGA” w Łodzi 
90-301 Łódź, ul. Sienkiewicza 117  

tel. 42 636 89 99 
www.szkolyomega.pl 

omega@szkolyomega.pl 

2. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łodzi 
92-511 Łódź, ul. Czajkowskiego 14 

tel. 42 672 74 90  
www.piontek.edu.pl  

dyrekcja@piontek.edu.pl  

3. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łodzi 
90-251 Łódź, ul. Jaracza 70 

tel. 42 679 19 96 
www.korporacja.info 
lko_jaracza70@op.pl  

4. 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ALFA” w Łodzi 
91-408 Łódź, ul. Pomorska 16 

tel. 42 632 82 38 
alfaschool@poczta.onet.pl 

5. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łodzi 
90-318 Łódź, al. Piłsudskiego 135 

tel. 42 674 17 24 
www.liceumdladoroslych.edu.pl 

dobreliceumgkj@gmail.com  

6. 

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Łodzi 
90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278  

42 683 44 13  
lodz@zak.edu.pl  
www.zak.edu.pl 

7. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łodzi 
93-192 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 52  

tel. 42 63 15 920  
lout@ipt.pl 

8. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SKK w Łodzi 
90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65  

tel. 791 499 600  
www.skk.pl 
lodz@skk.pl  

http://www.kokoro.szkola.pl/
http://www.szkolyomega.pl/
mailto:omega@szkolyomega.pl
mailto:dyrekcja@piontek.edu.pl
http://www.korporacja.info/
http://www.liceumdladoroslych.edu.pl/
mailto:dobreliceumgkj@gmail.com
mailto:lodz@zak.edu.pl
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9. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukacja i Sport" w Łodzi 

93-101 Łódź, ul. Brzozowa5/7/bud. A   
kontakt@fundacjaeis.pl 

10. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EDUKATOR" w Łodzi 

91-170 Łódź 
 K.K. Baczyńskiego 156  

NIEPUBLICZNE TECHNIKA DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail Zawód 

1. 
Technikum przy Łódzkiej Szkole Mody - Kosmetologii - Fryzjerstwa Anagra w Łodzi 

ul. Łanowa 4, ul. Piotrkowska 102, ul. Woronicza 16; 91-103 Łódź 
biuro@anagra.pl 

technik usług fryzjerskich  
(stara klasyfikacja) 

2. 

Technikum Informatyki Edukacji Innowacyjnej w Łodzi 
93-192 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 52 

tel. 42 299 55 18  
lout@ipt.pl 

technik informatyk  
(stara klasyfikacja) 

3. 

Akademia - Technikum dla Młodzieży w Łodzi 
90-205 Łódź, ul. Kilińskiego  21 

tel. 42 255 77 00  
lodz@akademia-zdrowia.pl 

technik usług fryzjerskich 
technik logistyk 

technik weterynarii 
technik organizacji reklamy 

fototechnik 
technik ekonomista 

4. 
Technikum Edukacji Innowacyjnej w Łodzi 

93-192 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r 52 
lout@ipt.pl 

technik logistyk 
technik organizacji reklamy 

technik fotografii i multimediów 
technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

technik przemysłu mody 
technik programista 

5. 

Społeczne Technikum Optyczne w Łodzi 
90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 5/11 

tel. 42 678 56 75  
sekretariat@szsz-sop.pl 

technik optyk 

6. 
Technikum Projektowania Mody przy Łódzkiej Szkole Mody - Kosmetologii - Fryzjerstwa ANAGRA 

91-103 Łódź, ul. Łanowa 4  
biuro@anagra.pl 

technik technologii odzieży 
technik przemysłu mody 

7. 

Technikum Hotelarskie Anagra w Łodzi 
ul. Łanowa 4; 91-103 Łódź  

tel. 42 652 17 66  
biuro@anagra.pl 

technik hotelarstwa 

8. 

Prywatne Technikum "ABiS" przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi  
93-008 Łódź, ul. Rzgowska 17A 

tel. 42 682 62 04  
sekretariat@abis.lodz.pl 

technik informatyk 

9. 
Technikum TEB Edukacja w Łodzi 
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 46 

technik informatyk 
technik weterynarii 

technik fotografii i multimediów 
technik usług fryzjerskich 

technik organizacji turystyki 

10. 
Technikum Edukacja w Łodzi 

93-101 Łódź, ul. Brzozowa 5/7 
kontakt@fundacjaeis.pl 

technik informatyk 

11. 

Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi 
93-193 Łódź,ul. Milionowa 12 

tel. 42 275 50 98/99 
www.technikum.io 
info@technikum.io 

technik automatyk 
technik elektronik 

technik mechatronik 

12. 

Technikum Hotelarskie Anagra w Łodzi 
91-103 Łódź, ul. Łanowa 4 

42 652 17 66  
biuro@anagra.pl 

technik hotelarstwa 

13. 
Technikum dla Młodzieży „Cosinus” w Łodzi 

 ul. Wólczańska 4A, Al. Unii Lubelskiej 2  
www.cosinus.pl 

technik informatyk 
technik rachunkowości 

technik organizacji turystyki 
technik hotelarstwa 
technik programista 



KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
Łódź 2020/2021 

 

S t r o n a  | 37 

14. 
Technikum dla Młodzieży „Cosinus I” w Łodzi 

 ul. Wólczańska 4A, al. Unii Lubelskiej 2 
www.cosinus.pl 

technik informatyk 
technik rachunkowości 

technik organizacji turystyki 
technik hotelarstwa 
technik programista 

15. 
Technikum Administracyjno – Usługowe w Łodzi 

ul. Wileńska 53/55 
szkola@technikumlodz.pl 

technik logistyk 

16. 
Pięcioletnie Technikum Informatyczne w Łodzi 

ul. Rojna 35 
technik informatyk 

PUBLICZNE TECHNIKA DLA MŁODZIEŻY 

Lp Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail Zawód 

1. 

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  
im. św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi 

ul. Nałkowskiej 2 
lodz@spsk.info.pl 

technik informatyk 
technik logistyk 

technik ekonomista 

2. 

Technikum Salezjańskie im. Św. Józefa Rzemieślnika w Zespole 
Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi  

ul. Wodna 34, tel. 42 671 84 80 
sdb@gmail.com 

technik mechanik 
technik mechatronik 

technik elektronik 
technik informatyk 

PUBLICZNE SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA DLA MŁODZIEŻY 

Lp Nazwa szkoły Adres, telefon, fax, strona www, e-mail Zawód 

1. 
Salezjańska Szkoła Branżowa I stopnia  

im. Św. Józefa Rzemieślnika  
w Zespole Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi  

ul. Wodna 34 
tel. 42 671 84 80 
sdb@gmail.com 

- 

NIEPUBLICZNE SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA DLA MŁODZIEŻY 

Lp Nazwa szkoły Adres, telefon, fax, strona www, e-mail Zawód 

1. 
Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Łodzi 

90-563 Łódź, ul. Łąkowa 4 
42 637 62 22 

www.szkolyzdz-lodz.pl 
szkola_zdz@o2.pl 

elektromechanik 
mechanik pojazdów samochodowych 

ślusarz 
mechanik motocyklowy 

operator obrabiarek  
skrawających 

2. Branżowa Szkoła I „Cosinus” w Łodzi  
90-720 Łódź, ul. Wólczańska 4a 

tel. 42 632 52 20 
www.cosinus.pl 

fryzjer 
sprzedawca 

cukiernik 
lakiernik 
kucharz 

monter instalacji  
i urządzeń sanitarnych 

elektryk 
elektromechanik pojazdów 

samochodowych 
ślusarz 

mechanik pojazdów samochodowych 
piekarz 

murarz – tynkarz 
monter zabudowy  

i robót wykończeniowych  
w budownictwie 

blacharz samochodowy 
monter sieci  

i instalacji sanitarnych 

3. Branżowa Szkoła Rzemiosła I Stopnia w Łodzi   

93-101 Łódź, ul. Brzozowa 3 
42 632 55 81,  

www.izbarzem.eu, 
 irlodz@home.pl  

fryzjer 
cukiernik 
kucharz 

mechanik pojazdów samochodowych 
piekarz 

http://www.szkolyzdz-lodz.pl/
mailto:szkola_zdz@o2.pl
http://www.izbarzem.eu/
mailto:irlodz@home.pl
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NIEPUBLICZNE SZKOŁY BRANŻOWE II STOPNIA 

Lp Nazwa szkoły Adres, telefon, fax, strona www, e-mail Zawód 

1. Branżowa Szkoła II stopnia „Cosinus” w Łodzi 
ul. Wólczańska 4a 
www.cosinus.pl 

technik usług fryzjerskich 

PUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail Zawód 

1. 

Publiczna Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus w Łodzi  
90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81, ul. Zielona 20 

tel. 42 632 52 20 
lodz@cosinus.pl  

 www.cosinus.pl/lodz 

technik administracji (stara klasyfikacja) 
technik usług kosmetycznych 

technik administracji 
opiekun medyczny 

technik bhp 

2. 

Publiczna Szkoła Policealna Informatyki "Żak" w Łodzi 
90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278 ul.  Milionowa 21 

tel.42 683 44 13 
lodz@zak.edu.pl  
www. zak.edu.pl 

technik informatyk (stara klasyfikacja) 

3. 

Publiczna Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Łodzi 
90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278 ul.  Milionowa 21 

tel.42 683 44 13 
lodz@zak.edu.pl  
www. zak.edu.pl 

technik usług kosmetycznych (stara klasyfikacja) 

4. 

Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna Łodzi 
94-011 Łódź, ul. Wileńska 53/55 

tel.42 674 69 88 
szkola@szkolakosmetyczna.com.pl 

www.szkolakosmetyczna.com.pl 

technik usług kosmetycznych (stara klasyfikacja) 

5. 

Publiczna Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"  
w Łodzi  

90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81  
tel. 42 632 52 20 
 lodz@cosinus.pl   

www.cosinus.pl/lodz 

technik informatyk (stara klasyfikacja) 

PUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej 

w Łodzi  

92-332 Łódź, ul. Piłsudskiego 159 
tel. 42 674 94 31, fax 42 674 91 24 

www.tech-dent.lodz.pl 
sptd.lodz@gmail.com 

higienistka stomatologiczna 
asystentka stomatologiczna 

technik dentystyczny 
opiekun medyczny 

technik sterylizacji medycznej 

2. 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Samorządu Województwa Łódzkiego  
w Łodzi 

91-029 Łódź, ul. Wielkopolska 70/72  
tel. 42 651 69 93, fax 42 651 41 65  

www.cku-lodz.edu.pl  
sekretariat@cku-lodz.edu.pl 

technik elektroradiolog  
technik farmaceutyczny 

technik masażysta 
opiekun medyczny** 

technik usług kosmetycznych ** 
asystent osoby niepełnosprawnej** 

opiekun w domu pomocy społecznej** 
opiekunka środowiskowa** 

terapeuta zajęciowy 
technik archiwista 

technik sterylizacji medycznej 
protetyk słuchu 

technik elektroniki i informatyki medycznej 
higienistka stomatologiczna 
asystentka stomatologiczna 

technik ortopeda 
opiekun osoby starszej 

opiekunka dziecięca 
technik elektryk* 

technik mechatronik* 
technik automatyk* 

mailto:lodz@cosinus.pl
http://www.cku-lodz.edu.pl/
mailto:sekretariat@cku-lodz.edu.pl
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3. 
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 

Nowoczesnych Technologii Województwa 
Łódzkiego w Łodzi 

90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122  
tel. 42 631 98 48, 784 207 390 
www.nowoczesnaszkola.edu.pl 

sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl 

technik realizacji nagrań 
asystent kierownika produkcji filmowej  

i telewizyjnej 
technik administracji 

technik archiwista 
technik bhp 

elektromechanik pojazdów 
samochodowych* 

elektronik* 
elektryk* 
fotograf* 
kucharz* 

magazynier – logistyk* 
mechanik pojazdów samochodowych* 

mechatronik* 
monter sieci i instalacji sanitarnych* 
operator obrabiarek skrawających* 

sprzedawca* 
ślusarz* 

technik elektronik* 
technik elektryk* 

technik fotografii i multimediów* 
technik handlowiec* 

technik inżynierii sanitarnej* 
technik logistyk* 

technik ekonomista* 
technik mechanik* 

technik mechatronik* 
technik pojazdów samochodowych* 

technik spedytor* 
technik żywienia i usług gastronomicznych* 

technik rachunkowości* 
technik informatyk* 

technik teleinformatyk* 
technik programista* 
technik budowy dróg* 

 
*kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
**możliwość kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły Adres, telefon, fax, strona www, e-mail Zawód 

1. Akademia Techników Medycznych w Łodzi 
91-022 Łódź, ul. Żubardzka 26 

tel. 42 659 50 65  
psf.sekretariat@interia.pl 

technik masażysta  
technik farmaceutyczny 
technik elektroradiolog 

opiekun medyczny 
technik administracji 

2. 
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"  

w Łodzi 

ul. Piotrkowska, Kopcińskiego 5/11, 
Milionowa 21 278, 90-361 Łódź 

tel 42 683 44 13  
www.zak.edu.pl 
lodz@zak.edu.pl  

technik rachunkowości 
technik geodeta 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 
florysta 

technik usług pocztowych  
i finansowych 

technik turystyki wiejskiej 
technik bhp 

technik administracji 

3. 
Policealna Szkoła Kosmetyczna mgr Iwony Tomas  

w Łodzi 

90-427 Łódź, al. Kościuszki 48  
tel. 42 630 06 92  

www.kosmetyka.pl 
www.szkolakosmetyczna.eu 

biuro@kosmetyka.pl 
sekretariat@szkolakosmetyczna.eu 

technik usług kosmetycznych   

4. 
Społeczna Zaoczna Policealna Szkoła Optyczna  

w Łodzi 

90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 5/11 
tel. 42 678 56 75  

www.szs.spoleczna.pl 
szkolaoptyczna@spoleczna.pl 

technik optyk  

mailto:sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl
http://www.zak.edu.pl/
mailto:lodz@zak.edu.pl
http://www.szkolakosmetyczna.eu/
mailto:biuro@kosmetyka.pl
http://www.szs.spoleczna.pl/
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5. Policealna Szkoła „ALFA,, w Łodzi 
91-408 Łódź, ul. Pomorska 16 

tel. 42 632 82 38  
alfaschool@poczta.onet.pl 

technik informatyk  

6. 
Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

„Żak” w Łodzi 

ul. Piotrkowska 278 ul. Milionowa 21,  
ul. Kopcińskiego 5/11 , 90-361 Łódź  

tel. 42 683 44 13 
www.zak.edu.pl 
lodz@zak.edu.pl  

technik bhp   

7. 
Policealna Szkoła Archiwistyczna Łódzkiej Korporacji 

Oświatowej w Łodzi 

90-251 Łódź, ul. Jaracza 70    
tel. 42 679 17 12  

lko_jaracza70@op.pl 
technik archiwista   

8. 
Policealna Szkoła Protetyki Dentystycznej Łódzkiej 

Korporacji Oświatowej w Łodzi 

90-251 Łódź, ul. Jaracza 70 
tel. 42 679 17 12 

lko_jaracza70@op.pl 
technik dentystyczny 

9. Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus I” w Łodzi 

ul. Wólczańska 81,  
ul. Więckowskiego 35  90-515 Łódź  

tel. 42 632 52 20   
www.cosinus.pl 

technik ochrony fizycznej osób i mienia  
technik hotelarstwa    

technik obsługi turystycznej   
technik prac biurowych   

technik informatyk   
technik administracji   

technik turystyki wiejskiej 
technik archiwista 

technik bhp 
opiekun medyczny 

florysta 

10. Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” w Łodzi 

90-515 Łódź ul. Wólczańska 81 
tel. 42 632 52 20   
www.cosinus.pl 
lodz@cosinus.pl  

technik rachunkowości   
technik ekonomista   

technik logistyk   
technik usług kosmetycznych   

technik eksploatacji portów i terminali 

11. 
Policealna Szkoła Ekonomiczno-Administracyjno-

Prawna w Łodzi 

92-511 Łódź, ul. Czajkowskiego 14 
tel. 42 672 74 90  

www.piontek.edu.pl 
dyrekcja@piontek.edu.pl 

technik administracji   

12. 
Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1 dla Dorosłych  

w Łodzi 

90-205 Łódź, ul. Kilińskiego 21 
tel. 42 255 77 00 

www.akademia-zdrowia.pl 
lodz@akademia-zdrowia.pl  

technik usług kosmetycznych   
technik usług fryzjerskich   

technik weterynarii   
opiekun medyczny   
technik masażysta   

opiekunka dziecięca 
asystentka stomatologiczna 

asystent osoby niepełnosprawnej 
technik sterylizacji medycznej 

13. Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1 w Łodzi 
90-205 Łódź, ul. Kilińskiego 21 

tel. 42 255 77 00 
lodz@akademia-zdrowia.pl 

technik farmaceutyczny   
terapeuta zajęciowy 
technik masażysta 

14. 
Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych Centrum 

Edukacji i Rozwoju Osobistego w Łodzi 

92-318 Łódź, al. Piłsudskiego 135 
tel. 609 049 267  

www.ceiro.com.pl 
opiekun medyczny   

15. Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus" w Łodzi 
90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81 

 tel. 42 632 52 20  
dyrekcja@cosinus.pl    

opiekunka dziecięca 
technik masażysta 
opiekun medyczny 

higienistka stomatologiczna 
terapeuta zajęciowy 

16. 
Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych 

i Społecznych w Łodzi 
90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 5/11 

tel. 510 036 706  

asystentka stomatologiczna   
higienistka stomatologiczna   

opiekun medyczny   
opiekun w domu pomocy społecznej   

opiekunka dziecięca   
opiekunka środowiskowa   

technik masażysta   
terapeuta zajęciowy   

technik usług kosmetycznych   
ortoptystka 

technik administracji 
technik rachunkowości 
technik elektroradiolog 
technik farmaceutyczny 

http://www.zak.edu.pl/
http://www.cosinus.pl/
http://www.cosinus.pl/
mailto:lodz@cosinus.pl
http://www.piontek.edu.pl/
mailto:lodz@akademia-zdrowia.pl
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17. Policealna Szkoła Masażu w Łodzi 
90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65 

tel. 791 499 600  
lodz@skk.pl 

technik masażysta   

18. Policealna Szkoła Techników Dentystycznych w Łodzi 
90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65 

tel. 791 499 600  
lodz@skk.pl 

technik dentystyczny 

19. Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej w Łodzi 
90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65 

tel. 791 499 600  
lodz@skk.pl 

technik sterylizacji medycznej 

20. Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Łodzi 
90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65 

tel. 791 499 600  
lodz@skk.pl 

technik farmaceutyczny   

21. Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych w Łodzi 
90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65 

tel. 791 499 600  
lodz@skk.pl 

opiekun medyczny 

22. 
Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych  

w Łodzi 

90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65 
tel. 791 499 600  

lodz@skk.pl 
asystentka stomatologiczna 

23. Policealna Szkoła Weterynarii w Łodzi 
90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65 

tel. 791 499 600  
lodz@skk.pl 

technik weterynarii 

24. 
Policealna Szkoła Higienistów Stomatologicznych  

w Łodzi 

90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65  
tel. 791 499 00  

www.skk.pl 
lodz@skk.pl  

higienistka stomatologiczna 

25. Policealna Szkoła Terapeutów Zajęciowych w Łodzi 

90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65  
tel. 791 499 600  

www.skk.pl 
lodz@skk.pl  

terapeuta zajęciowy 

26. Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Łodzi 
90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278 

tel. 42 677 07 07  
lodz@zak.edu.pl 

opiekun medyczny 

27. Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi 
94-011 Łódź, ul. Wileńska 53/55 

tel. 42 674 69 88 
szkola@szkolakosmetyczna.com.pl  

technik masażysta 

28. 
Policealna Szkoła Techników Elektroradiologów  

w Łodzi 

90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65 
tel. 791 499 600  

lodz@skk.pl  
 technik elektroradiolog 

29. Policealna Szkoła Ortoptystek w Łodzi 
90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65 

tel. 791 499 600  
lodz@skk.pl 

ortoptystka 

30. Policealna Szkoła Protetyków Słuchu w Łodzi 
90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65 

tel. 791 499 600  
lodz@skk.pl 

protetyk słuchu 

31. Policealna Szkoła Techników Geodetów w Łodzi 
90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65 

tel. 791 499 600  
lodz@skk.pl 

technik geodeta 

32. Policealna Szkoła Opiekunek Dziecięcych w Łodzi 
90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65 

tel. 791 499 600  
lodz@skk.pl 

opiekunka dziecięca 

33. Policealna Szkoła Techników Ortopedów w Łodzi 
90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65 

tel. 791 499 600  
lodz@skk.pl 

technik ortopeda 

34. Policealna Szkoła Informatyczna w Łodzi 
90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65 

tel. 791 499 600  
lodz@skk.pl 

technik informatyk 

35. Policealna Szkoła Kosmetyczna w Łodzi 
90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65 

tel. 791 499 600  
lodz@skk.pl 

technik usług kosmetycznych 

36. 
Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej  

w Łodzi 
90-213 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 52, 

tel. 42 299 55 18   
technik masażysta 

37. Policealna Szkoła TEB Edukacja w Łodzi 
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 46  

tel. 61 885 34 34, 31   
technik informatyk 

38. 
Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja 

 dla Młodzieży w Łodzi 
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 46  

tel. 61 885 34 34, 31   
opiekun medyczny 

39. Szkoła Policealna „EDUKATOR" w Łodzi 
91-170 Łódź, ul. K.K. Baczyńskiego 156 

 tel. 42 686 86 15  
 technik administracji 

http://www.skk.pl/
mailto:lodz@skk.pl
http://www.skk.pl/
mailto:lodz@skk.pl
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40. 
Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji 

Innowacyjnej w Łodzi 

90-213 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 52 
tel. 42 631 59 00  

www.ipt.pl 
ipt@ipt.pl    

asystent kierownika produkcji 
filmowej/telewizyjnej 

41. 
Policealna Zaoczna Szkoła Jednoroczna „Cosinus”  

w Łodzi 

90-720 Łódź, ul. Wólczańska 4a 
 tel. 42/632-52-20 
www.cosinus.pl    

biomasażysta 
manikiurzystka 

grafik komputerowy DTP 
grafik komputerowy multimediów 

wizażystka/stylistka 
agent celny 

fryzjer damski 
instruktor terapii uzależnień 

pracownik centrum elektronicznej 
obsługi klienta 

rejestratorka medyczna 

42. Szkoła Policealna Omega w Łodzi 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 opiekun w domu opieki społecznej 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. Nazwa poradni psychologiczno- pedagogicznej Adres Telefon/fax, strona www, adres e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1  

w Łodzi 
91-335 Łódź 

ul. Hipoteczna 3/5 

tel./fax 42 651 49 72 
tel. 42 651 36 52 

kontakt@ppp1.elodz.edu.pl 

2. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2  

w Łodzi 
91-362 Łódź 

ul. Motylowa 3 

tel. 42 659 15 81 
www.ppp2.edu.lodz.pl 

kontakt@ppp2.elodz.edu.pl 

3. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3  

w Łodzi 
90-019 Łódź 

ul. Dowborczyków 5 

tel. 42 676 73 05 
fax 42 676 73 04 

kontakt@ppp3.elodz.edu.pl 
www.ppp3lodz.com 

4. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4  

w Łodzi 
92-332 Łódź 

ul. Piłsudskiego 101 

tel. 42 674 59 73, 42 674 45 88 
530 622 874 

www.ppp4lodz.pl 
kontakt@ppp4.elodz.edu.pl 

5. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5  

w Łodzi 
90-552 Łódź 

ul. Kopernika 40 

tel. 42 637 16 08, 42 637 06 31 
kontakt@ppp5.elodz.edu.pl 

www.ppp5-lodz.pl 

6. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6  

w Łodzi 
93-008 Łódź 

ul. Rzgowska 25 

tel. 42 681 92 82 
42 684 27 93 

kom. 530 555 496 
kontakt@ppp6.elodz.edu.pl 

7. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

dla Młodzieży w Łodzi 
94-050 Łódź 

Al. Wyszyńskiego 86 

tel. 42 688 16 68, 533 575 353 
www.pppdm.edu.lodz.pl 

kontakt@pppdm.elodz.edu.pl 

8. 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci 
z Wadami Rozwojowymi w Łodzi 

94-050 Łódź 
Al. Wyszyńskiego 86 

tel./ fax 42 688 21 62 
42 688 20 70 

www.doradztwo.edu.lodz.pl 
sekretariat@spppdz.elodz.edu.pl 

9. 
Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju  

i Terapii w Łodzi 
91-335 Łódź 

ul. Hipoteczna 3/5 

tel. 42 653 76 75 
www.spwrit.pl 

kontakt@spwrit.elodz.edu.pl 

NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. Nazwa poradni psychologiczno- pedagogicznej Adres Telefon/fax, strona www, adres e-mail 

1. 
Psychologiczno – Logopedyczny Zespół 

Terapeutyczny „THERAPEIA w Łodzi 
90-413 Łódź 

ul. Piotrkowska 55 
tel. 42 633 87 08  

www.therapeia.com.pl 

2. 
"OLOGOS" Centrum Diagnozy, Terapii 

i Wspomagania Rozwoju w Łodzi 
91-474 Łódź  

ul. Biegańskiego 36 
tel. 605 950 193  

olobry@poczta.onet.pl 

3. 
Centrum Wspierania Rozwoju Niepubliczna 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łodzi 
91-055 Łódź  

ul. Rybna 7 a-e 
tel. 42 654 84 56  

przedszkole@rybna7.pl 

http://www.ipt.pl/
mailto:ipt@ipt.pl
mailto:kontakt@ppp3.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@ppp5.elodz.edu.pl
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4. 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna "RAZEM" w Łodzi  
90-117 Łódź  

ul. Narutowicza 7/9 
tel. 42 633 30 93  

biuro@crie.pl 

5. 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna Empiria.pl w Łodzi  
ul. Żubardzka 4 pok. 45, Łódź 

tel. 510 771 120  
instytutbadanpsychologicznych@ 

gmail.com 

6. 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno 

Pedagogiczna Fundacji "Dar Edukacji" w Łodzi  
91-744 Łódź 

ul. Sucharskiego 3 
tel. 42 656 19 06  

7. 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno 

Pedagogiczna "Sensitiva" w Łodzi 
90-009 Łódź 

ul. Wróblewskiego 18 
tel. 608 336 970   

biuro@sensitiva.pl 

8. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

Pro Europa w Łodzi 
91-045 Łódź 

ul. Wrześnieńska 64 
tel. 790 432 078  

www.proeuropa.edu.pl 

9. 
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno-Logopedyczna Centrum "Mavicus" 
w Łodzi 

91-463 Łódź  
ul. Łagiewnicka 54/56 

tel. 722 002 420  
mavicus@mavicus.pl 

10. 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna Progresja w Łodzi 
93-192 Łódź 

ul. Senatorska 11 
tel. 42 236 14 50 

biuro@familyschool.edu.pl 

11. "Neurostyk" w Łodzi 
91-310 Łódź 

ul. Wrocławska 20 
tel. 504 072 952  

kontakt@neurostyk.pl 

12. 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna Sintonia w Łodzi 
93-411 Łódź  

ul. Życzliwa 3/1 
tel. 697 700 906 

13. 
JuniorEdu Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Łodzi 
94-003 Łódź 
ul. Piaski 4 

koda@kodapr.com 

14. 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna na Tylnej w Łodzi 
90-364 Łódź 

ul. Tylna 4c/28 
- 

15. 
Niepubliczna Poradnia psychologiczno-
Pedagogiczna Planeta integracji w Łodzi 

ul. Rzgowska 198 biuro@planetaintegracji.pl 

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy Adres Telefon/fax, strona www, adres e-mail 

1. 
Bursa dla Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Matki 

Bożej Miłosierdzia w Łodzi 
91-157 Łódź 
ul. Wici 47 

tel. 42 655 83 24  
zmbm-lodz@faustyna.pl 

2. 
Bursa Szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia 

Pomocy Szkole w Łodzi 
93-277 Łódź 

ul. Rodakowskiego 16 

tel. 42 643 33 23  
bursa_szkolna@tlen.pl 

bursa@bursalodz.pl 

3. Bursa Salezjańska dla Młodzieży w Łodzi  
90-046 Łódź 

ul. Wodna 34/36 
tel. 42 671 85 00 

szkola@salezjanie.lodz.pl 

4. Bursa Szkolna SMS w Łodzi 
93-193 Łódź 

ul. Milionowa 12  
bursa@smslodz.pl 

5. Bursa Szkolna Nr 11 w Łodzi 
90-001 Łódź 

ul. Drewnowska 153/155 

42 654 03 07, 42 659 59 10 
bursa11@bs11.elodz.edu.pl 

bursa11@wp.pl 

6. Bursa Szkolna Nr 12 w Łodzi 
93-278 Łódź 

ul. Podgórna 9/11 

tel. 42 643 29 30 
42 642 20 84 

www.bursaszkolna12.pl 
kontakt@bs12.elodz.edu.pl 

7. 
Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego  

w Łodzi 
90-145 Łódź 

ul. Narutowicza 122 

tel. 42 631 98 48, 784 207 390 
sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl 

www.nowoczesnaszkola.edu.pl 

8. Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi 
91-055 Łódź 

ul. Rybna 11 ABC 
tel. 654 24 04 

www.bsalodz.pl 

mailto:bursa11@bs11.elodz.edu.pl
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POWIAT BRZEZIŃSKI 

Starostwo Powiatowe w Brzezinach 
95 - 060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 

tel. 46 874 11 11, fax 46 874 11 11 
www.powiat-brzeziny.pl 

starostwo@powiat-brzeziny.pl 
edukacja@powiat-brzeziny.pl 

gminy powiatu: 
Miasto Brzeziny 
Gmina Brzeziny 
Gmina Dmosin 
Gmina Jeżów 
Gmina Rogów 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach 
95 - 060 Brzeziny, ul. Okrzei 1 

tel. 46 874 28 27 
www.lobrzeziny.pl 

sekretariat@lobrzeziny.pl 
iwaszkiewicz@lobrzeziny.pl  

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym programem 
nauczania 

Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

1a 
j. angielski 

j. niemiecki/ 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane z zajęć 
obowiązkowych: j. angielski, biologia, chemia, fizyka 

2. 
biologia 
chemia 

j. angielski 
1b 

j. angielski 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 

j. polski, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane z zajęć 
obowiązkowych: j. angielski, biologia, chemia, fizyka 

3. 
j. polski 
historia 

geografia 
1c 

j. angielski 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 

j. polski, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane z zajęć 
obowiązkowych: j. angielski, historia, geografia, wos 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach 
95 - 060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

tel. 46 874 47 99, fax 46 874 47 99 
www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl 

zspbrzeziny@zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

I a 

j. polski 
j. angielski 

historia 
wos 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, historia 

I b 

sportowy 
j. polski 

j. angielski 
biologia 

wf 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, wf 

2.  Technikum 

TE 
technik ekonomista 

matematyka 
geografia 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

TR 
technik rachunkowości 

matematyka 
geografia 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

TL technik logistyk j. angielski  j. polski, j.obcy, matematyka, geografia 

http://www.powiat-brzeziny.pl/
mailto:starostwo@powiat-brzeziny.pl
mailto:edukacja@powiat-brzeziny.pl
http://www.lobrzeziny.pl/
mailto:sekretariat@lobrzeziny.pl
mailto:iwaszkiewicz@lobrzeziny.pl
http://www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl/
mailto:zspbrzeziny@zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl
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geografia 
matematyka 

j. niemiecki 

L 
technik leśnik 

biologia 
j. obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 

biologia, j. polski, j. obcy, geografia 

TŻ i UG 

technik żywienia                 
i usług 

gastronomicznych 
biologia 

j. angielski 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

R 
technik reklamy  

geografia 
j. obcy 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

TH 
technik hotelarstwa 

geografia 
j. obcy 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

3. 
Szkoła Branżowa I 

Stopnia 

I a kucharz j. angielski j. polski, j.obcy, matematyka, biologia 

I b kierowca-mechanik j. angielski j. polski, j. obcy, matematyka, zajęcia technczne 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH  

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, Emila 

1. 

Liceum Ogólnokztałcące dla Dorosłych ,,Edukator” w Brzezinach 
95 - 060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 5  

www.brzeziny.ckedukator.pl 
brzeziny@ckedukator.pl 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon/fax, strona www, 

adres e-mila 
Zawód 

1. 
Policealna Szkoła Zawodowa ,,Edukator” 

w Brzezinach 

95-060 Brzeziny 
ul. Konstytucji 3 Maja 5 

www.brzeziny.ckedukator.pl 
brzeziny@ckedukator.pl 

technik administracji 
technik ochrony osób i mienia 

opiekun medyczny 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE  

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

w Brzezinach 
95-060 Brzeziny 

ul. Konstytucji 3 Maja 5 

tel. 46 874 21 76 
www.pppbrzeziny.pl 

poradnia@pppbrzeziny.pl 

http://www.brzeziny.ckedukator.pl/
mailto:brzeziny@ckedukator.pl
http://www.brzeziny.ckedukator.pl/
mailto:brzeziny@ckedukator.pl
http://www.pppbrzeziny.pl/
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POWIAT ŁĘCZYCKI 

Starostwo Powiatowe w Łęczycy 
99 - 100 Łęczyca, Pl. Tadeusza Kościuszki 1  

tel. 24 388 72 00, fax. 24 721 32 17 
www.leczyca.pl 

sekretariat@leczyca.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Łęczyca 
Gmina Łęczyca 

Gmina św. Małgorzaty 
Gmina Grabów 
Gmina Daszyna 
Gmina Piątek 

Gmina Świnice Warckie 
Gmina Witonia 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy 
99 - 100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 13 

tel. 24 388 26 52, fax. 24 388 29 03 
www.1loleczyca.edu.pl 

sekretariat@1loleczyca.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

A 
j.angielski 
j.niemiecki 
j.rosyjski 

j. polski, matematyka, informatyka, fizyka  

2. 
biologia 
chemia 

matematyka 
B 

j.angielski 
j.niemiecki 
j.rosyjski 

j. polski, biologia, chemia, matematyka 

3. 
biologia 
chemia 

matematyka 
C 

j.angielski 
j.niemiecki 
j.rosyjski 

j. polski, biologia, chemia, matematyka 

4. 
j. polski 
historia 
j. obcy 

D 
j.angielski 
j.niemiecki 
j.rosyjski 

j. polski, matematyka, historia, j. obcy 

5. 
matematyka 

geografia 
j. obcy 

E 
j.angielski 
j.niemiecki 
j.rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy 
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2 

tel. 24 721 23 41, fax 24 721 23 41 
www.zsp1.oswiata.org.pl 

zsp1@oswiata.org.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

I TPS 
fizyka 

technik pojazdów 
samochodowych 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, technika, informatyka 

I TŻU 
biologia 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, plastyka 

mailto:sekretariat@leczyca.pl
http://www.1loleczyca.edu.pl/
mailto:sekretariat@1loleczyca.edu.pl
http://www.zsp1.oswiata.org.pl/
mailto:zsp1@oswiata.org.pl
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I TS 
j. angielski 

technik spedytor 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

I TM 
geografia 

technik mechanik 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, technika, informatyka 

I TG 
geografia 

technik grafiki  
i poligrafii cyfrowej 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, technika, informatyka 

2. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia 

I H 
pracownik obsługi 

hotelowej 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, technika, plastyka 

I L magazynier-logistyk 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, technika, informatyka 

I G 

monter zabudowy  
i robót 

wykończeniowych 
 w budownictwie 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, technika, plastyka 

I C 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa 

3. 
I Liceum 

Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

I LO 
wos 

historia 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, historia, wos 

II LO 
wos  

historia 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, historia, wos 

 

 

Zespół Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy 
99 -100 Łęczyca, ul. Aleje Jana Pawła II 1 

tel. 24 388 36 10, fax. 24 388 36 10 
www.zsimjg.org.pl 
tl@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału  

Przedmioty  
z rozszerzonym  programem 

nauczania / profil/ zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględniane  
w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące  

ALO 
j. polski 
j. obcy 
historia 

j.angielski 
j. niemiecki 

j.rosyjski 
j. polski, j. obcy, matematyka, historia 

CLO 
j. obcy 

matematyka 
geografia 

j.angielski 
j. niemiecki 

j.rosyjski 
j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

DLO 
j. obcy 

biologia 
chemia 

j.angielski 
j. niemiecki 

j.rosyjski 
j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

2. Technikum Nr 2  
TEL 

technik elektronik 
j. obcy 

matematyka 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j. rosyjski 
j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

TIN 
technik informatyka 

j. obcy 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, język obcy, matematyka, informatyka 

Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku 
99-120 Piątek, ul. Kutnowska 19 

tel. 24 389 41 00 , fax 24 389 41 00  
www.zsmrpiatek.szkolnastrona.pl 

pzsmr@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane  

w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

I TMR 
technik mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, informatyka 

I TŻiUG 
technik żywienia  

i usług 
gastronomicznych 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, j. obcy nowożytny 

I TL technik logistyk 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. obcy nowożytny, geografia, matematyka, informatyka 

http://www.zsimjg.org.pl/
mailto:tl@poczta.onet.pl
http://www.zsmrpiatek.szkolnastrona.pl/
mailto:pzsmr@wp.pl
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matematyka j. rosyjski 

  

TEK 
technik ekonomista 

j. obcy 
matematyka 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j. rosyjski 
j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

TAN 
technik analityk 

j. obcy 
biologia 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j. rosyjski 
j. polski, j. obcy, matematyka, chemia 

TFM 

technik fotografii  
i multimediów 

j. obcy 
matematyka 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j. rosyjski 
j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE I SOCJOTERAPII 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH) 

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie 

99-140 Świnice Warckie, Stemplew 35 
tel.63 288 11 06, fax 63 288 11 07 

www.zewpirstemplew.pl 
sekretariat@zpewirstemplew.pl, dyrektor@zpewirstemplew.pl 

Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

Branżowa Szkoła Specjalna I 
Stopnia nr 2 

wielozawodowa 
kucharz 

cukiernik 
murarz - tynkarz 

ślusarz 
inne po uzgodnieniu (w zależności 

od ilości chętnych) 

j. angielski 
j. niemiecki 

Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowość, uica), telefon, fax, strona www, 
ades e-mail 

Zawód Forma kształcenia 

Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa  
im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 
99-120 Piątek, ul. Kutnowska 19 

tel/fax 24 389 41 00 
www.zsmrpiatek.szkolnastrona.pl 

 pzsmr@wp.pl  

prowadzenie produkcji rolniczej  zaoczna  

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy 
99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 13 

tel. 24 388 36 00, fax 24 388 36 00, tel. 24 721 35 85 
www.zpewleczyca.szkolnastrona.pl 

sekretariat@zpewleczyca.szkolnastrona.pl 
Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

Branżowa Szkoła I Stopnia  

cukiernik 
mechanik pojazdów 

samochodowych  
monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 
kucharz 

j. angielski  

Szkoła Przysposabiająca do Pracy - brak 

http://www.zewpirstemplew.pl/
mailto:sekretariat@zpewirstemplew.pl
http://www.zsmrpiatek.szkolnastrona.pl/
mailto:pzsmr@wp.pl
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NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły Adres, telefon/fax, strona www, adres e-mail Zawód 

1. 
Prywatna Policealna Szkoła 

„LOGOS” dla Młodzieży w Łęczycy 

ul. Szkolna 4, 99-100 Łęczyca 
tel. 530 389 770  

sekretariat@elogos.com.pl 

technik masażysta 
terapeuta zajęciowy 
opiekun medyczny 
technik weterynarii  

technik usług kosmetycznych  
technik bhp 

higienistka stomatologiczna 
asystentka stomatologiczna 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Łęczycy 

99 -100 Łęczyca 
ul. Kaliska 13 

tel 24 721 28 37 
ppppleczyca@poczta.fm 

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Bursa Szkolna 

w Zespole Placówek Edukacyjno – 
Wychowawczych w Łęczycy 

99-100 Łęczyca 
ul. Kaliska 13 

tel/fax 24 388 36 00, tel. 24 721 35 85 
www.zpewleczyca.szkolnastrona.pl 

sekretariat@zpewleczyca.szkolnastrona.pl 

2. 

Internat w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w 
Zespole Placówek Edukacyj 

no-Wychowawczych w Łęczycy 

99-100 Łęczyca 
ul. Kaliska 13 

tel/fax 24 388 36 00, tel. 24 721 35 85 
www.zpewleczyca.szkolnastrona.pl 

sekretariat@zpewleczyca.szkolnastrona.pl 

3. 

Internat w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym  
i Młodzieżowym Ośrodku  

Socjoterapii w Zespole Placówek 
Edukacyjno – Wychowawczych i 
rehabilitacyjnych w Stemplewie 

99-140 Świnice Warckie 
Stemplew 35 

tel.63 288 11 06, fax 63 288 11 07 
www.zpewirstemplew.pl 

sekretariat@zpewirstemplew.pl 
dyrektor@zpewirstemplew.pl 

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rechabilitacyjnych w Stemplewie 
99-140 Świnice Warckie, Stemplew 35 

tel. 63 288 11 06 fax 63 288 11 07 
www.zpewristemplew.pl 

sekretariat@zpewirstemplew.pl, dyrektor@zpewirstemplew.pl 
Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy  

pracownik gospodarstwa 
domowego (dla uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie 
w stopniu umiarkowanym  

i znacznym) 

brak 

Branżowa Szkoła Specjalna                    
I Stopnia Nr 1 

wielozawodowa 
kucharz 

cukiernik 
piekarz 

pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej 

murarz – tynkarz 
ślusarz 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

stolarz 
monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 
rolnik 

krawiec 
kierowca mechanik 

j. angielski 

mailto:ppppleczyca@poczta.fm
http://www.zpewleczyca.szkolnastrona.pl/
http://www.zpewleczyca.szkolnastrona.pl/
http://www.zpewirstemplew.pl/
mailto:sekretariat@zpewirstemplew.pl
mailto:dyrektor@zpewirstemplew.pl
http://www.zpewristemplew.pl/
mailto:sekretariat@zpewirstemplew.pl
mailto:dyrektor@zpewirstemplew.pl
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POWIAT ŁÓDZKI – WSCHODNI 

Starostwo Powiatowe w Łodzi 
90-954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3 

tel. 42 633 71 91, fax 42 632 93 11 
www.lodzkiwschodni.pl 

powiat@lodzkiwschodni.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Koluszki 
Miasto Rzgów 
Miasto Tuszyn 

Gmina Andrespol 
Gmina Brójce 

Gmina Nowosolna 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach 
95 - 040 Koluszki, ul. T. Kościuszki 16 

tel. 44 714 14 89, fax 44 714 14 89 
www.lo1koluszki.pl 

lo1_koluszki@poczta.onet.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. angielski 

matematyka 
informatyka 

1A 
j. angielski 
j. niemiecki  

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

2. 
biologia 
chemia 
fizyka 

1B 
j. angielski 
j. niemiecki  

j. polski, matematyka, biologia, chemia/fizyka 

3. 
j. polski 
historia 

wos 
1C 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. hiszpański 
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, historia, wos 

4. 
j. angielski 
geografia 

matematyka 
1D 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. hiszpański 
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze 
95 - 020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 32 

tel. 42 213 40 81, 607 675 625 
www.liceum.wikom.pl 
liceumwg@wikom.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. angielski 

j. polski 
historia 

1a 
humanistyczno

-językowa 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, historia, j. angielski 

2. 
j. angielski 

biologia 
matematyka 

1b 
biologiczno-

matematyczna 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, biologia, j. angielski 

3. 
j. angielski 
geografia 

wos 

1c 
mundurowa 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, geografia lub wos, j. angielski 

mailto:powiat@lodzkiwschodni.pl
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=50#50
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=52#52
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=186#186
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=48#48
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=49#49
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=51#51
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PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach 
95 - 040 Koluszki, ul. Wigury 2  

tel. 44 714 17 02, fax 44 714 17 02 
www.zsp1koluszki.pl 
zsp.koluszki@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione  

w procesie rekrutacji 

1. Technikum nr 1 

I TE 
technik elektryk 

j. angielski  
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, technika 

I TI 
technik informatyk 

j. angielski 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, technika 

I TPS 
technik pojazdów 
samochodowych 

j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, technika 

I TM 
technik mechanik 

j. angielski 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, technika 

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 

I m 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
j. niemiecki - 

I mm 
mechanik – monter 
maszyn i urządzeń 

j. niemiecki - 

I w 

klasa wielozawodowa 
zawody różne np.: 

sprzedawca, kucharz, 
cukiernik, piekarz, fryzjer, 

stolarz, blacharz 
samochodowy, lakiernik, 
monter zabudowy i robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

j. niemiecki - 

 

Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach 
95 - 040 Koluszki, ul. Budowlanych 8 

tel. 44 714 07 34, fax 44 714 07 34 
www.zsp2.info 

zsp2kol@tlen.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione  

w procesie rekrutacji 

1. 
II Liceum 

Ogólnokształcące 
IA 

policyjno –pożarnicza 
grupa policyjna: 

przedmioty rozszerzone: 
j. angielski 

historia 
wos 

 
przedmioty uzupełniające: 

- przyroda 
- ekonomia w praktyce 

 
przedmioty policyjne: 

- wstęp  
do prawoznawstwa 
- elementy działań 

prewencyjnych 
- wybrane zagadnienia  
z zakresu kryminalistyki 

- etyka zawodowa 
policjanta 

j. angielski 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. hiszpański* 

j. polski, matematyka, historia, wos 

grupa pożarnicza: 
przedmioty rozszerzone: 

j. angielski 

j. angielski 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, wos, chemia 

http://www.zsp1koluszki.pl/
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wos 
chemia 

przedmioty uzupełniające: 
- historia i społeczeństwo 
przedmioty pożarnicze: 
- zagadnienia ochrony 

przeciwpożarowej 
- sprzęt ratowniczy 
 i armatura wodna 

- fizykochemia spalania  
i środki gaśnicze 
- taktyka działań 

ratowniczo-gaśniczych 
- organizacja  

i prowadzenie działań 

j. hiszpański* 

2. Technikum Nr 2 

IL 
technik logistyk 

geografia 
j. angielski  

j. angielski 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

IM 

technik mechatronik 
matematyka 
j. angielski 

fizyka  

j. angielski 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy 

IT 
technik teleinformatyk 

matematyka 
informatyka lub fizyka  

j. angielski 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy 

IA 
technik automatyk  

matematyka 
j. angielski lub fizyka 

j. angielski 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy 

SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH) 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Koluszkach 

95 - 040 Koluszki, ul. Budowlanych 8 
tel. 44 714 19 63, fax 44 714 19 63 

www.soswkoluszki.vipserv.org 
soswk1@wp.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy 
- - 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

 
Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Koluszkach 

 
 

Zamiejscowe Stanowiska Pracy     
 w Tuszynie 

 
 

Zamiejscowe Stanowiska Pracy    
  w Rzgowie 

 

 
95 - 040 Koluszki 

ul. Korczaka 5 
 
 

95 - 080 Tuszyn 
ul. Piotrkowska 13 

 
 

95 - 030 Rzgów 
ul. Literacka 2c 

 

 
tel./fax 44 714 14 54 
www.ppp-koluszki.pl 

pppkoluszki@interia.pl 
 

tel. 503 924 115 
798 360 589 
798-432-679 

 
tel. 503 924 115 

798 360 589 
798 432 679 

http://www.soswkoluszki.vipserv.org/
mailto:pppkoluszki@interia.pl
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NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna 
„Progres” w Koluszkach 

95 - 040 Koluszki 
ul. 11 Listopada 41 

tel. 44 714 67 90, fax 44 714 67 90 
www.progres.atm.pl 

sekretariat@progres.atm.pl 

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Internat w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym  
w Koluszkach 

95 - 040 Koluszki 
ul. Budowlanych 8 

tel. 44 714 19 63, fax 44 714 19 63 
www.soswkoluszki.vipserv.org 

soswk1@wp.pl  

 

http://www.progres.atm.pl/
http://www.soswkoluszki.vipserv.org/
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POWIAT PABIANICKI 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach 
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 

tel. 42 225 40 32, fax 42 225 40 51 lub 42 215 91 66 
strona: www.powiat.pabianice.pl 

adres e-mail: powiat@powiat.pabianice.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Konstantynów Łódzki 
Miasto Pabianice 

Gmina Dłutów 
Gmina Dobroń 

Gmina Ksawerów 
Gmina Lutomiersk 
Gmina Pabianice 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Łodzi 
95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 132 
tel. 42 214 91 11, fax 42 214 91 11 

www.lo1pab.nazwa.pl 
1liceumpabianice@wp.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. angielski 

matematyka 
geografia 

1a 
I- j. angielski 

II- j. niemiecki  
lub j. francuski 

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia 

2. 
biologia 
chemia 

j. angielski 
1 b 

I- j. angielski 
II- j. niemiecki  
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, biologia lub chemia, j. angielski 

3. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1 c 

I-j.  angielski 
II- j. niemiecki  
lub j. francuski 

j. polski, biologia, chemia, matematyka 

4. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

1 f 
I-j.  angielski 

II- j. niemiecki  
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka 

5. 
j. polski 

j. angielski 
historia 

1 h 
I-j.  angielski 

II- j. niemiecki  
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, historia 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach 
95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 29  
tel. 42 215 22 45, fax. 42 215 22 45 

www.2lopabianice.edu.pl  
2lopabianice_sekretariat@interia.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym  
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

A 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 
j. włoski 

j. polski, matematyka, chemia, fizyka 

2.  
biologia 
chemia 

matematyka 
B 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 
j. włoski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

http://www.powiat.pabianice.pl/
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=64#64
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=67#67
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=62#62
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=63#63
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=65#65
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=66#66
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=68#68
http://www.lo1pab.nazwa.pl/
mailto:2lopabianice_sekretariat@interia.pl
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3.  
j. angielski 

matematyka 
geografia 

C 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 
j. włoski 

j. .polski, matematyka, j. obcy, geografia 

4.  
j. polski 
historia 

wos 
H 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 
j. włoski 

j. .polski, matematyka, historia, wos 

PUBLICZNE SZKOŁY ARTYSTYCZNE DLA MŁODZIEŻY 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Pabianicach 
95-200 Pabianice, ul. Grobelna 6 

tel. 42 215 55 39, fax 42 211 80 11 
www.muzyczna.pabianice.pl 

sekretariat@muzyczna.pabianice.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane  

w procesie rekrutacji 

1. 
Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i II st. 

- - - 
I stopień – sprawdzian zdolności muzycznych 

II stopień – instrument główny, przedmioty ogólnomuzyczne  
ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia słuchu 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Pabianicach 
95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 21 

tel. 42 215 41 73 
www.mechanik.edu.pl 

sekretariat@mechanik.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane  

w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

TM 
technik mechanik 

matematyka 
fizyka 

j. niemiecki 
j. angielski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

TMT 
technik mechatronik 

matematyka 
informatyka 

j. niemiecki  
j. angielski 

j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy 

TMT-e 
technik mechatronik 

matematyka 
informatyka 

j. niemiecki  
j. angielski 

j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy 

TB 
technik budownictwa 

matematyka 
chemia 

j. niemiecki  
j. angielski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

TPS 

technik pojazdów 
samochodowych 

matematyka 
fizyka 

j. niemiecki  
j. angielski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 

Wa 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

blacharz samochodowy 
kierowca mechanik 

lakiernik 

j. niemiecki j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne 

Wb 

fryzjer 
cukiernik 
piekarz 

sprzedawca 
kucharz 

j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne 

Wc monter zabudowy  j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne 

http://www.muzyczna.pabianice.pl/
mailto:sekretariat@muzyczna.pabianice.pl
mailto:sekretariat@
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i robót 
wykończeniowych  
w budownictwie  

monter sieci, i instalacji 
sanitarnych 

stolarz 
mechatronik 

tapicer 
operator obrabiarek 

skrawajacych 

3. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

- ogólne - zaoczna 

 

Zespół Szkół Nr 2 im. prof. J. Groszkowskiego w Pabianicach 
95-200 Pabianice, ul. św. Jana 27 

tel.42 215 51 89, 42 215 28 65, fax 42 215 51 89 
www.zs2pabianice.pl  

szkoła@zs2pabianice.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

I LOp 

profil ogólny  
(tzw. klasa policyjna) 

biologia 
j. polski 

wos 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, wf 

I LOw 

profil ogólny  
(tzw klasa wojskowa) 

geografia 
j. polski 

wos 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, wf 

I LS 

oddział sportowy 
biologia  
j. polski 

wos 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, wf 

2. Technikum 

I Ta 
technik analityk 

chemia 
lub biologia 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, chemia 

I Te 
technik elektryk 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

I Tel 
technik elektronik 

matematyka  
lub fizyka 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

I Ti 
technik informatyk 

j. obcy 
lub informatyka 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka,informatyka 

I Tż 
technik technologii 

żywności 
biologia lub chemia 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

I Tc 

technik grafiki  
i poligrafii cyfrowej 

j. obcy 
lub geografia 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

I Tn 

technik urządzeń  
i systemów energetyki 

odnawialnej 
fizyka 

lub geografia 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

http://www.zs2pabianice.pl/
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I Tau 
technik automatyk 

matematyka 
lub fizyka 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

I To 

technik ochrony 
środowiska 

biologia 
lub geografia 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

3. 
Szkoła Branżowa I 

stopnia 

e elektryk j. angielski j. polski, matematyka, technika, przyroda 

m elektromechanik j. angielski j. polski, matematyka, technika, przyroda 

o 
operator maszyn  

i urządzeń przemysłu 
spożywczego 

j. angielski j. polski, matematyka, technika, przyroda 

4. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

- profil ogólny - zaoczna 

5. Szkoła Policealna - technik informatykl - zaoczna 

 

Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic 
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5 

tel. 42 215 43 39, fax 42 215 43 39  
www.zs3pabianice.edu.pl  

zs3pabianice@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LOs 

j. polski 
j. angielski 

profil socjalny 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j.angielski, matematyka, historia 

2. Technikum 

TFo 
j. angielski/ 

technik fotografii 
 i multimediów 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, chemia 

TF 
j. angielski/ 

technik usług 
fryzjerskich 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, chemia 

THo 
j. angielski/ 

technik hotelarstwa 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia 

TE 
j. angielski/  

technik ekonomista 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia 

TL 
matematyka/ 

technik logistyk 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia 

TS 
matematyka/  

technik spedytor 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia 

TH 
j. angielski/ 

technik handlowiec 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia 

TR 
j. angielski/ 

technik reklamy 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia 

TOT 
geografia / 

technik organizacji 
turystyki 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia 

3. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

- - - zaoczna 

4. Szkoła Policealna - 

technik bhp 
asystentka 

stomatologiczna  
technik masażysta 

technik usług 
kosmetycznych  

higienistka 
stomatologiczna 

opiekun medyczny 
opiekunka 

środowiskowa 

- zaoczna 

 

http://www.zs3pabianice.edu.pl/
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie  
95-054 Ksawerów, ul. Szkolna 12  
tel. 42 215 80 33, fax 42 215 83 14  

www.zsr-widzew.pl 
sekretariat@zsckr.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

HT 
technik architektury 

krajobrazu 
biologia 

j. angielski 
j. niemiecki 

plastyka, biologia 

BT 
technik mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

technika, geografia 

PT 

technik żywienia 
 i usług 

gastronomicznych 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

technika, j. angielski 

MT 
technik agrobiznesu 

geografia 
j. angielski 
j. niemiecki 

wos, geografia 

DT 
technik ogrodnik 

biologia 
j. angielski 
j. niemiecki 

plastyka, biologia 

RT 

technik urządzeń  
i systemów energetyki 

odnawialnej 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

technika, geografia 

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 

BB 
mechanik-operator 
pojazdów i maszyn 

rolniczych 
j. angielski technika, geografia 

AB kucharz j. angielski technika, biologia 

EB ogrodnik j. angielski biologia, plastyka 

3. 
Branżowa Szkoła 

II Stopnia 

- 
technik mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki 
j. angielski informatyka, geografia 

- 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
j. angielski informatyka, geografia 

3. 

Centrum 
Kształcenia 

Ustawicznego 
Kwalifikacyjne 

kursy zawodowe 
dla Dorosłych 

KKZ 

technik architektury 
krajobrazu 

technik ogrodnik  
technik mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki 
technik agrobiznesu  

technik żywienia  
i usług 

gastronomicznych 
ogrodnik 

mechanik-operator 
pojazdów 

 i maszyn rolniczych 
kucharz 

- - 

SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim 
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 10 

tel. 42 211 15 60,fax 42 211 15 60 
www.zsskonst.pl 

zsskonst@interia.pl 
Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. Szkoła Przysposabiającą do Pracy - - 

 

http://www.zsr-widzew.pl/
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Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 im. M. Konopnickiej w Pabianicach 
95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 32 
tel. 42 215 24 83, fax. 42 215 24 83 

www.zsspabianice.pl 
szkolaspecjalna@infocentrum.com 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła Specjalna I 

Stopnia 

kucharz 
pracownik pomocniczy obsługi 

hotelowej 
stolarz  

sprzedawca 
fryzjer  

mechanik pojazdów 
samochodowych  

kelner 

j. angielski 
j. niemiecki 

2. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy 
-  - 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-śmail 

1. 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące „OPTIMA” w Pabianicach 
95-200 Pabianice, ul. św. Jana 33 
tel. 42 215 30 56, fax 42 215 30 56 

www.zsp-heureka.edupage.org  
zsp-heureka@wp.pl 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH  

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Konstantynowie Łódzkim 
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75 

tel. 42 611 14 07, fax 42 611 14 07 
kom. 693 440 672, 607 956 436 

www.liceumkonst.pl  
wielkopolan@gazeta.pl  

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon/fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód 

1. 
Policealna Szkoła Medyczna 
EduMedica w Pabianicach  

95-200 Pabianice 
ul. św. Jana 27 

tel. 530 433 323 
szkola@edumedica.edu.pl  

terapeuta zajęciowy 
technik masażysta 

technik usług kosmetycznych 

2. 
Prywatna Policealna Szkoła 

 „Awangarda” w Pabianicach 

95-200 Pabianice 
ul. Wyszyńskiego 4E 

tel. 42 616 86 48 
www.awangarda.edu.pl   

pabianice@awangarda.edu.pl  

technik usług kosmetycznych 
technik dentystyczny 

higienistka stomatologiczna 
technik masażysta 

technik farmaceutyczny 
asystentka stomatologiczna 

terapeuta zajęciowy 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Pabianicach 
95-200 Pabianice 
ul. Bracka 10/12 

tel. 42 239 77 88, fax 42 239 77 88 
www.ppp-pabianice.webd.pl  

poradniapp@o2.pl 

2. 
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna  
w Konstantynowie Łódzkim 

95-050 Konstantynów Łódzki  
ul. Kilińskiego 75 

tel. 42 211 12 48, fax 42 211 12 48 
www.pppkonst.webd.pl 

pppkonst@interia.pl  

http://www.zsspabianice.pl/
mailto:szkolaspecjalna@infocentrum.com
http://www.zsp-heureka.edupage.org/
mailto:zsp-heureka@wp.pl
http://www.liceumkonst.pl/
mailto:wielkopolan@gazeta.pl
mailto:szkola@edumedica.edu.pl
http://www.awangarda.edu.pl/
mailto:pabianice@awangarda.edu.pl
http://www.ppp-pabianice.webd.pl/
mailto:poradniapp@o2.pl
http://www.pppkonst.webd.pl/
mailto:pppkonst@interia.pl
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NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 
„Kraina Wyobraźni” w Pabianicach 

95-200 Pabianice 
ul. kard. S .Wyszyńskiego 5 m 2 

tel. 502 314 295 

2. 

Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna 

„Zabawy rozwojowe” 
 w Pabianicach 

95-200 Pabianice 
ul. Moniuszki 115/119 m 21 

tel. 785 643 786 
kontakt@zabawyrozwojowe.pl  

3. 
Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 
w Pabianicach 

95-200 Pabianice 
ul. Żytnia 13 m 17 

tel. 500 361 506 
nppp_p@onet.pl  

4. 
Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 
Wonder World w Pabianicach 

95-200 Pabianice 
ul. Piotra Skargi 59 l .3 

tel. 692 157 042 
asid20@o2.pl 

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Internat przy Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego 
 w Widzewie 

95-054 Ksawerów 
ul. Szkolna 12 

tel. 42 213 82 73, fax 42 215 83 14 
www.zsr-widzew.pl  
sekretariat@zsckr.pl 

mailto:kontakt@zabawyrozwojowe.pl
mailto:nppp_p@onet.pl
http://www.zsr-widzew.pl/
mailto:sekretariat@zsckr.pl
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POWIAT ZGIERSKI 

Starostwo Powiatowe w Zgierzu 
ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz 

Tel. 42 288 81 00, fax 42 719 08 16 
www.powiat.zgierz.pl 

starostwo@powiat.zgierz.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Głowno 
Miasto Ozorków 
Miasto Stryków 
Miasto Zgierz 

Gmina Aleksandrów Łódzki 
Gmina Głowno 

Gmina Ozorków 
Gmina Parzęczew 

Gmina Zgierz 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Zgierzu 
95-100 Zgierz, ul. Musierowicza 2a 
tel. 42 717 70 00 fax 42 717 70 00 

traugutt@miasto.zgierz.pl  
www.traugutt.miasto.zgierz.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
1. biologia 
2. chemia 

3. matematyka 
1AA 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki 
/ j. francuski –  

do wyboru 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

2. 

1. j. angielski 
2. geografia 

3. matematyka* 
j. polski* (do wyboru)  

1BB 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki 
/ j. francuski –  

do wyboru 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

3. 

1. matematyka 
2. fizyka 

3. informatyka*/  
j. angielski* do wyboru 

1CC 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki 
/ j. francuski –  

do wyboru 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

4. 
1. j. polski  

2. wos 
3. historia/ j. angielski 

1DD 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki 
/ j. francuski –  

do wyboru 

j. polski, matematyka, historia, wos 

 

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Głownie 
95-015 Głowno, ul. Tadeusza Kościuszki 11/13 

tel. 725 021 905 
www.pkloglowno.superszkolna.pl 

liceumjp2glowno@tlen.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

klasa I – j. polski,  
j. angielski 

klasa II – IV – według 
dowolnego wyboru ucznia 

HO 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. hiszpański 
j. francuski 

przedmioty humanistyczne 

2. 

klasa I – matematyka, 
biologia 

klasa II – IV – według 
dowolnego wyboru ucznia 

MB 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. hiszpański 
j. francuski 

przedmioty matematyczno-biologiczne 

http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=167#167
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=169#169
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=172#172
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=173#173
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=166#166
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=168#168
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=170#170
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=171#171
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=174#174
mailto:traugutt@miasto.zgierz.pl
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I Liceum Ogólnokształcące w Głownie 

95-015 Głowno, ul. Kościuszki 10 
tel. 42 719 07 80, fax 42 719 07 80 

www.1loglowno.pl 
sekretariat@1loglowno.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. angielski 

historia 
wos lub j. polski 

I A 

j. angielski 
j. rosyjski 

lub j. niemiecki 
lub j. francuski  

j. polski, matematyka, j. obcy (na korzyść ucznia) 
historia lub wos (na korzyść ucznia) 

2. 
j. angielski 

biologia 
chemia lub geografia 

I B 

j. angielski 
j. rosyjski 

lub j. niemiecki 
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, j. obcy (na korzyść ucznia) 
biologia lub chemia (na korzyść ucznia) 

3. 

j. angielski 
matematyka 
informatyka 
lub geografia  

I C 

j. angielski 
j. rosyjski 

lub j. niemiecki 
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, j. obcy (na korzyść ucznia) 
informatyka lub geografia (na korzyść ucznia) 

 
Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim 

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 
tel. 42 712 74 40, fax .42 712 74 40  

www.sms-kopernik.pl 
sekretariat@sms-kopernik.pl 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

j. polski/matematyka 
oraz dwa spośród 

j. angielski/ 
j. niemiecki/ 

historia/ 
biologia 

geografia, chemia/ wos 

IA SMS 
j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia, geografia, chemia, wos  

2. 

j. polski/matematyka 
oraz dwa spośród 

j. angielski/ 
j. niemiecki/ 

historia/ 
biologia 

geografia, chemia/ wos 

IB ogólna 
j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia, geografia, chemia, wos 

3. 

j. polski/matematyka 
oraz dwa spośród 

j. angielski/ 
j. niemiecki/ 

historia/ 
biologia 

geografia, chemia/ wos 

IC ogólna 
j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia, geografia, chemia, wos 

ZESPOŁY SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu 
95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 41 

tel. 42 719 08 79, fax 42 719 08 04 
www.staszic.zgierz.pl 
sekr@staszic.zgierz.pl 

Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania  
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

http://www.staszic.zgierz.pl/
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1. A 

klasa dwujęzyczna 
z j. angielskim 
matematyka 

fizyka lub geografia 

j. niemiecki 
j. francuski 

j. hiszpański 

j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka lub geografia  
 

*test kompetencji językowych z j. angielskiego 

2. B 
matematyka 

biologia lub chemia 
j. angielski 

j. niemiecki 
j. francuski 

j. hiszpański 
j. polski, matematyka, j. angielski, biologia lub chemia 

3. C 
j. polski 
historia 

wos 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. francuski 

j. hiszpański 

 
j. polski, matematyka, j. obcy, historia lub wos 

4. D 
geografia 

j. angielski/j. niemiecki 
j. polski 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. francuski 

j. hiszpański 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

5. 
AW 

zaoczne 
historia 

matematyka 
j. angielski konkurs świadectw  

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie 
95-035 Ozorków ul. Romualda Traugutta 1 

tel. 42 718 93 50, fax 42 718 93 50 
www.lo-ozorkow.pl 

zsosekretariat@lo-ozorkow.pl 

Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

Cprogramem nauczania  
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. IA 

matematyka 
fizyka 

informatyka  
lub j. angielski 

j. angielski - 
wiodący 

j. niemiecki/ 
j. francuski 

j. polski, j. obcy (na korzyść ucznia), matematyka, informatyka 

2. IB 
j. polski 
historia 

wos lub j. angielski 

j. angielski - 
wiodący 

j. niemiecki/ 
j. francuski 

j. polski, j. obcy (na korzyść ucznia), historia, wos 

3. IC 
biologia 

matematyka 
chemia lub geografia 

j. angielski - 
wiodący 

j. niemiecki/ 
j. francuski 

j. polski, j. obcy (na korzyść ucznia), matematyka, biologia lub geografia 

4. ID 
j. polski 
j. obcy 

biologia lub geografia 

j. angielski/  
j. niemiecki - 

wiodący 
j. niemiecki/ 
j. angielski/ 
j. francuski 

j. polski, j. obcy (na korzyść ucznia), biologia, geografia 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 4-letnie 

1. I 
j. polski 
j. obcy 

biologia 

j. niemiecki/  
j. angielski 

rozmowa kwalifikacyjna 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu 
95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 

tel. 42 715 07 44, fax 42 715 07 34 
www.cezak.pl  

ekonomik@miasto.zgierz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

Liceum 
Ogólnokształcące 

z Oddziałami 
Integracyjnymi 

LOp 

j. polski 
matematyka 

biologia 
historia 

j. angielski 
do wyboru 

j. polski, j. obcy nowożytny, biologia, historia 
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2. Technikum 

TEp 
j. angielski 

matematyka 
technik ekonomista 

j. angielski 
do wyboru 

j. polski, j. obcy nowożytny, informatyka, geografia 

TR 
j. angielski 

matematyka 
technik rachunkowości 

j. angielski 
do wyboru 

j. polski, j. obcy nowożytny, informatyka, geografia 

TC 

j. angielski  
matematyka 

technik grafiki  
i poligrafii cyfrowej 

j. angielski 
do wyboru 

j. polski, j. obcy nowożytny, informatyka, geografia 

TUG 

biologia 
chemia 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

j. angielski 
do wyboru 

j. polski, j. obcy nowożytny, informatyka, geografia 

TOT 

j. angielski 
geografia 

technik obsługi 
turystycznej 

j. angielski 
do wyboru 

j. polski, j. obcy nowożytny, informatyka, geografia 

THT 
j. angielski 
geografia 

technik hotelarstwa 

j. angielski 
do wyboru 

j. polski, j. obcy nowożytny, informatyka, geografia 

TOR 

j. polski 
j. angielski 

technik organizacji 
reklamy 

j. angielski 
do wyboru 

j. polski, j. obcy nowożytny, informatyka, geografia 

TF 

j. polski 
j. angielski 

technik fotografii  
i multimediów 

j. angielski 
do wyboru 

j. polski, j. obcy nowożytny, informatyka, geografia 

3. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia Nr 1  

BK kucharz j. angielski j. polski, j. obcy nowożytny, informatyka, geografia 

BH 
pracownik obsługi 

hotelowej 
j. angielski j. polski, j. obcy nowożytny, informatyka, geografia 

 

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu  
95-100 Zgierz, pl. Jana Kilińskiego 8 
tel. 42 719 08 66, fax 42 719 08 66 

www.zgierz.edu.pl 
sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 2 

TB 
matematyka 

chemia 
technik budownictwa 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, matematyka, fizyka lub chemia 

TU 

matematyka 
geografia 

technik urządzeń  
i systemów energetyki 

odnawialnej  

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, matematyka, geografia  
lub fizyka 

TI 
matematyka 
j. angielski 

technik informatyk 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, matematyka, informatyka 

TP 
matematyka 
j. angielski 

technik programista 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, matematyka, informatyka 

TPa 

matematyka 
j. angielski 

technik programista 
(klasa dwujęzyczna  

w j. angielskim: 
przedmioty zawodowe 

i matematyka) 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, matematyka, informatyka 
sprawdzian kompetencji językowych  

z j. angielskiego 

TL 
matematyka 
j. angielski 

technik logistyk 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, matematyka, geografia 

  TE matematyka j. angielski j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, matematyka, fizyka 
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fizyka 
technik elektryk 

j. niemiecki 

  

TM 

matematyka 
fizyka 

technik 
elektromobilności 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, matematyka, fizyka 

TF 
matematyka 

biologia 
technik fryzjer 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, matematyka, chemia  
lub biologia 

2. 
Szkoła Branżowa 

I Stopnia Nr 2 

m 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
 j. angielski 

lub j. niemiecki 
j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, matematyka, technika 

wz wielozawodowa 
j. angielski 

lub j. niemiecki 
j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, matematyka, technika 

t 

monter zabudowy  
i robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

j. angielski 
lub j. niemiecki 

j. polski, j. angielski lub j. niemiecki, matematyka, technika 

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach 
95-011 Bratoszewice, Plac Stanisława Staszica 14  

tel. 42 719 89 83, tel/fax 42 719 66 77 
www.zs1bratoszewice.pl 

zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LO 

wos 
geografia 
j. angielski 

profil mundurowy 

j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, do wyboru j. obcy, wf, wos lub edb 

2. Technikum 

TA 

technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki 

biologia 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, biologia, technika 

TL 
technik logistyk 

geografia 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

TŻ 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

biologia 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, j. obcy, biologia 

TM 
technik mechatronik 

matematyka 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka lub technika 

TI 
technik informatyk 

matematyka 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Aleksandrowie Łódzkim 
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Łęczycka 1 

tel. 42 712 11 56, fax 42 712 12 40 
www.alestaszic.edu.pl 

sekretariat@alestaszic.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1I 

matematyka/ 
technik informatyk 

informatyka/ 
technik informatyk 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, maksymalna ocena spośród: 
j. obcy, informatyka, biologia, geografia, fizyka,  

chemia, historia, edb, wos 

1P 

matematyka/ 
technik programista 

informatyka/ 
technik programista 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, maksymalna ocena spośród: 
j. obcy, informatyka, biologia, geografia, fizyka,  

chemia, historia, edb, wos 
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1R 

j. angielski/ 
technik reklamy 

geografia/ 
technik reklamy 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, maksymalna ocena spośród: 
j. obcy, informatyka, biologia, geografia, fizyka,  

chemia, historia, edb, wos 

1E 

geografia/ 
technik ekonomista 

wos/ 
technik ekonomista 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, maksymalna ocena spośród: 
j. obcy, informatyka, biologia, geografia, fizyka,  

chemia, historia, edb, wos 

1T 

geografia/ 
technik organizacji 

turystyki 
j. angielski/ 

technik organizacji 
turystyki 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, maksymalna ocena spośród: 
j. obcy, informatyka, biologia, geografia, fizyka,  

chemia, historia, edb, wos 

1L 

geografia/ 
technik logistyk 

wos/ 
technik logistyk 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, maksymalna ocena spośród: 
j. obcy, informatyka, biologia, geografia, fizyka,  

chemia, historia, edb, wos 

1M 

matematyka/ 
technik mechanik 

j. angielski/ 
technik mechanik 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, maksymalna ocena spośród: 
j. obcy, informatyka, biologia, geografia, fizyka,  

chemia, historia, edb, wos 

 

Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie 
95-035 Ozorków, ul. Juliusza Słowackiego 2 

tel. 42 718 93 52, fax 42 279 49 36 
www.zsz-ozorkow.org 

sekretariat@zsz-ozorkow.org 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
II Liceum 

Ogólnokształcące 
LO S 

j. obcy 
geografia 

matematyka 
( 1 oddział) 

j. angielski/ 
j. niemiecki 

j. obcy, geografia, matematyka 

2. Technikum  
TE/TH 

TI 

technik ekonomista 
technik handlowiec  
technik informatyk 
technik informatyk 

( 1 oddział) 

j. angielski/ 
j. niemiecki 

j. obcy, geografia, matematyka 

3. 

Szkoła Branżowa I 
Stopnia  

z Oddziałami 
Specjalnymi 

mps/mm 

mechanik pojazdów 
samochodowych  
mechanik-monter 
maszyn i urządzeń 

( 1 oddział) 

j. angielski/ 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, zajęcia techniczne 

 

Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie 
95-015 Głowno, ul. Kopernika 24/26 

tel. 42 719 07 88, fax 42 719 07 88 
www.cebertowicz.com.pl  

szkola@cebertowicz.com.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

TI technik informatyk 
j. angielski 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
technika, informatyka 

TL technik logistyk 
j. angielski 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
technika, informatyka 

TM technik mechanik 
j. angielski 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
technika, informatyka 

2. Szkoła Branżowa I BKM krawiec/ j.angielski technika/plastyka, informatyka 

http://www.zsz-ozorkow.org/
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stopnia Nr 1 mechanik 

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE I SOCJOTERAPII 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Dobieszkowie 
95-010 Stryków, Dobieszków 68 

tel. 42 710 96 60 
branzowawyspa@o2.pl 

SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH) 

Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie 
95-035 Ozorków, ul. Tadeusza Kościuszki 27 

tel. 42 718 93 51, fax 42 718 93 51 
www.new.zss-ozorkow.pl 

zssozorkow@poczta.onet.pl 
Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy 
gospodarstwo domowe - 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie 
95-015 Głowno, ul. Mikołaja Kopernika 26A 

tel. 42 719 08 54, fax 42 719 08 54 
www.zssglowno.pl 

sekretariat@zssglowno.pl 
Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Specjalna Szkoła Branżowa I 

Stopnia Nr 2 

piekarz 
kucharz 

pracownik obsługi hotelowej 
cukiernik 

j. angielski 

2. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy 
pracownik gospodarstwa 

domowego 
nie dotyczy 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim 
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Franciszkańska 14/16 

tel. 42 712 44 67 
www.zssaleksandrow.pl 

sekretariat@zssaleksandrow.pl 
Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Specjalna Szkoła Branżowa I 

Stopnia Nr 2 

kucharz 
fryzjer 

pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej 

piekarz 
cukiernik 

blacharz samochodowy 
rękodzielnik wyrobów 

włókienniczych 

j. angielski 

2. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy 
nie dotyczy nie dotyczy 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgierzu 
95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 46 
tel. 42 719 08 61; fax 42 719 08 61 

www.soswzgierz.pl  
soswzgierz@op.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

mailto:branzowawyspa@o2.pl
http://www.new.zss-ozorkow.pl/
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1. 
Specjalna Szkoła Branżowa I 

Stopnia Nr 3  
kucharz j. angielski 

2. 
Szkoła Specjalna Przyspasabiająca 

do Pracy 

funkcjonowanie osobiste  
i społeczne 

zajęcia rozwijające  
komunikowanie się 

zajęcia kształtujące kreatywność 
przysposobienie do pracy 

- 

NIEPUBLICZNE SZKOŁY ARTYSTYCZNE DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Społeczna Szkoła Muzyczna II st. Towarzystwa Przyjaciół Zgierza 
95-100 Zgierz, ul. Sokołowska 4  

tel. 42 716 48 17 
www.ssmzgierz.pl 

ssmtpz@wp.pl 
szkoła artystyczna sześcioletnia, zawód – muzyk instrumentalista, instrument główny, kształcenie słuchu 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu 
95-100 Zgierz, ul. Leśmiana 1, budynek B 

tel. 42 235 29 15 
www.zsstpz.pl.  

zsstpz@gmail.com 

2. 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Erazmus” w Aleksandrowie Łódzkim 
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Waryńskiego 22/26 

tel. 42 276 55 58 
www.liceumerazmus.pl  

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głownie 
95-015 Głowno, Pl. Wolności 11/13 

tel. 790 878 991, fax. 42 710 76 38, kom. 607 135 126 
www.loglowno.pl 

loglowno@loglowno.pl, loglowno@gmail.com 

2. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Bakałarz” w Zgierzu 
95-100 Zgierz, ul. Musierowicza 2 

tel. 662 207 830 
www.liceumbakalarz.pl 

bakalarz@gmail.com 

NIEPUBLICZNE SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon/fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód 

1. 
Niepubliczna Branżowa Szkoła I 

stopnia w Dobieszkowie 
Dobieszkół 68 

95-010 Stryków 

kucharz 
fryzjer 

krawiec 
stolarz 
ślusarz 

mailto:ssmtpz@wp.pl
http://www.zsstpz.pl/
mailto:loglowno@loglowno.pl
mailto:bakalarz@gmail.com
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PUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon/fax, strona www, adres e-mail 

1. 
Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji 

Zawodowych w Zgierzu 

95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 46 
tel. 42 716 24 72, fax 42 716 24 71 

www.get.edu.pl 
organizacja@get.edu.pl 

technik masażysta 
terapeuta zajęciowy 
opiekunka dziecięca 
technik administracji 

technik archiwista 
technik usług kosmetycznych 

technik bhp 
opiekun medyczny 

florysta* 
asystent osoby niepełnosprawnej* 

*kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna  
w Głownie 

95-015 Głowno 
ul. Kościuszki 10 

tel. 42 719 07 67, fax 42 719 07 67 
www.poradniapp-glowno.pl 
poradniagl@poczta.onet.pl 

2. 
Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna  
w Ozorkowie 

95-035 Ozorków 
ul. Traugutta 1 

tel. 42 718 93 54, fax 042 718 93 54 
tel. 730 510 220 

www.poradniaozorkow.pl 
poradnia-ozorkow@wp.pl 

3. 
Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 
 w Zgierzu 

95-100 Zgierz 
ul. Długa 89-91 

tel. 42 718 31 79, fax 42 718 31 79 
www.poradnia.powiat.zgierz.pl 

poradnia@powiat.zgierz.pl 

4. 
Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Aleksandrowie 
Łódzkim 

95-070 Aleksandrów Łódzki 
Warszawska 10/12 

tel. 42 712 13 08, fax 42 712 13 08 
przyjaznaporadnia@o2.pl 

NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna  
w Aleksandrowie Łódzkim 

95-070 Aleksandrów Łódzki 
ul. Waryńskiego 22/26 

tel. 42 276 55 88 

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Bursa w Zespole Szkół Nr 1  

w Zgierzu 
95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 

tel. 42 715 07 44, fax 42 715 07 34 
www.cezak.pl 

ekonomik@miasto.zgierz.pl 

2. 
Bursa w Zespole Licealno-

Sportowym w Aleksandrowie 
Łódzkim 

95-070 Aleksandrów Łódzki 
ul. Warszawska 10/12 

tel. 42 276 55 99 

http://www.get.edu.pl/
mailto:organizacja@get.edu.pl
http://www.poradniaozorkow.pl/
mailto:poradnia-ozorkow@wp.pl
http://www.poradnia.powiat.zgierz.pl/
mailto:poradnia@powiat.zgierz.pl
http://www.cezak.pl/
mailto:ekonomik@miasto.zgierz.pl
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PLACÓWKI OBJĘTE NADZOREM DELEGATURY ŁÓDZKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

POWIAT GRODZKI PIOTRKOWSKI 
POWIAT BEŁCHATOWSKI 

POWIAT OPOCZYŃSKI 
POWIAT PIOTRKOWSKI 

POWIAT RADOMSZAŃSKI 
POWIAT TOMASZOWSKI 

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Henryka Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski 

tel. 44 649 77 41, fax 44 649 77 41 
 delegatura-pt@kuratorium.lodz.pl 
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POWIAT GRODZKI PIOTRKOWSKI 

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
97-300 Piotrków Trybunalski,Pasaż Karola Rudowskiego 10 

tel. 44 732 18 80 
www.piotrkow.pl 

e-urzad@piotrkow.pl   

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim 
97 - 300 Piotrków Trybunalski, al. M. Kopernika 6 

tel. 44 732 69 90, fax 44 732 69 90 
www.liceum1.piotrkow.pl 

liceum1@liceum1.piotrkow.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

A 

I j. obcy: j. angielski 
II j. obcy:  

j. niemiecki 
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka 

2. 

matematyka 
j. angielski 
geografia 

 lub informatyka 

B 

I j. obcy: j. angielski 
II j. obcy:  

j. niemiecki 
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

3. 
j. polski 

j. angielski 
historia 

C 

I j. obcy: j. angielski 
II j. obcy:  

j. niemiecki 
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, historia 

4. 

biologia 
chemia 

matematyka 
lub j. angielski 

D 

I j. obcy: j. angielski 
II j. obcy:  

j. niemiecki 
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

5. 
biologia 
chemia 

matematyka lub j. angielski 
E 

I j. obcy: j. angielski 
II j. obcy:  

j. niemiecki 
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żeromskiego 11 

tel. 44 732 38 07, fax, tel. 44 732 38 06  
www.liceum2.piotrkow.pl 

liceum2@liceum2.piotrkow.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

wos 
A 

j. angielski 
j. francuski  

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, historia, wos 

2. 
j. polski 
historia 

j. angielski 
B 

j. angielski 
j. francuski  

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, historia, j. angielski 

3. 
biologia 
chemia 

matematyka 
C 

j. angielski  
j. francuski  

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 
matematyka 

geografia 
 informatyka 

D 
j. angielski 
j. francuski  

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, geografia, informatyka 

5. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

E 
j. angielski 
j. francuski  

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

 

http://www.piotrkow.pl/
mailto:e-urzad@piotrkow.pl
http://www.liceum2.piotrkow.pl/
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III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 17 

tel. 44 647 22 63, fax 44 647 22 63 
www.liceum3.piotrkow.pl   

liceum3@liceum3.piotrkow.pl   

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

j. angielski I 
A 

j. angielski I 
j. niemiecki II 
j. rosyjski II 

j. polski i matematyka oraz historia i j. obcy 

2. 

matematyka 
fizyka 

(informatyka 
lub j. angielski) 

B 
j. angielski I 

j. niemiecki II 
j. rosyjski II 

j. polski i matematyka oraz fizyka i j. obcy 

3. 
matematyka 

geografia 
j. angielski I 

C 
j. angielski I 

j. niemiecki II 
j. rosyjski II 

j. polski i matematyka oraz geografia i j. obcy 

4. 

biologia 
chemia 

(j. angielski I 
lub matematyka) 

D 
j. angielski I 

j. niemiecki II 
j. rosyjski II 

j. polski i matematyka oraz biologia, chemia 

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stefana Roweckiego "Grota" w Piotrkowie Trybunalskim  
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Broniewskiego 5 

tel. 44 732 50 16, fax 44 732 50 16 
www.liceum4.piotrkow.pl 

liceum4@liceum4.piorkow.pl  

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

j. polski 

 wos 

trzeci przedmiot  

do wyboru spośród:   

j. angielski 

matematyka 

informatyka 

profil mundurowy  

A 
j. angielski 

j. niemiecki 

j. polski,  

3 spośród następujących: j. obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka, 

geografia, historia, wos, informatyka 

2. 

j. polski 

historia 

trzeci przedmiot  

do wyboru spośród:   

wos 

j. angielski 

historia sztuki 

profil humanistyczny 

B 
j. angielski 

j. niemiecki 

j. polski,  

3 spośród następujących: j. obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka, 

geografia, historia, wos, informatyka 

3. 

biologia 

j. angielski 

trzeci przedmiot  

do wyboru spośród:  

j. polski  

geografia 

profil sportowy 

(piłka nożna, piłka 

siatkowa, piłka ręczna) 

C 
j. angielski 

j. niemiecki 

j. polski,  

3 spośród następujących: j. obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka, 

geografia, historia, wos, informatyka 

4. 

informatyka 

j. angielski 

do wyboru spośród: 

matematyka 

geografia 

j. niemiecki 

profil   

informatyczno-językowy 

D 
j. angielski 

j. niemiecki 

j. polski,  

3 spośród następujących: j. obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka, 

geografia, historia, wos, informatyka 

http://www.liceum3.piotrkow.pl/
mailto:liceum3@liceum3.piotrkow.pl
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5. 

biologia 

chemia 

trzeci przedmiot  

do wyboru spośród:   

j. angielski 

matematyka 

fizyka 

profil 

biologiczno- chemiczny 

E 
j. angielski 

j. niemiecki 

j. polski,  

3 spośród następujących: j. obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka, 

geografia, historia, wos, informatyka 

PUBLICZNE SZKOŁY ARTYSTYCZNE DLA MŁODZIEŻY 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Karola Rudowskiego 4 

tel. 44 647 19 05/fax 44 647 19 05  
www.muzycznapiotrkow.pl 

psm.piotrkowtryb@neostrada.pl 
sekretariat@muzycznapiotrkow.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. PSM I st.  brak brak brak 

2. PSM II st.  brak brak kształcenie słuchu, audycje muzyczne, przedmiot główny 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim  
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. F. Roosevelta 1 

tel. 44 732 38 33 
www.zsp1.piotrkow.pl 
zsp1@zsp1.piotrkow.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
V Liceum 

Ogólnokształcące 

1A 

klasa humanistyczna 
j. polski 
historia 
j. obcy 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, historia, j. obcy 

1B 

klasa społeczna 
geografia 

 wos 
 j. obcy  

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia, wos 

1C 

klasa biologiczno- 
chemiczna 

biologia 
chemia 
j. obcy 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia, chemia 

1D 

klasa językowo-
informatyczna 

j. obcy 
informatyka 

historia 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka, historia 

2. 
Technikum 

Mechaniczno-
Elektryczne 

1ta 
technik elektronik 

matematyka  
j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, fizyka 

1tb 
technik mechatronik 

matematyka 
j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, fizyka 

1tc 
technik elektryk 

matematyka 
j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, fizyka 

1ti 
technik informatyk 

matematyka  
j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, fizyka 

 

http://www.muzycznapiotrkow.pl/
http://www.zsp1.piotrkow.pl/
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Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 38 

tel. 44 732 36 15, tel./fax 44 649 22 15 
www.zsp2.piotrkow.pl  
zsp2@zsp2.piotrkow.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
VI Liceum 

Ogólnokształcące 

I A 

profil humanistyczno-
językowy 
historia 
j. polski  
j. obcy 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. francuski  

lub j. rosyjski 

j. polski i do wyboru przez ucznia trzy przedmioty spośród 
następujących: matematyka, j. obce, historia  

I B 

profil biologiczno-
chemiczny 

biologia 
chemia 
j. obcy 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. francuski  

lub j. rosyjski 

j. polski i do wyboru przez ucznia trzy przedmioty spośród 
następujących: j. obce, biologia, chemia 

IC 

profil medyczno-
sportowy 
biologia 

geografia lub chemia 
j. obcy 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. francuski  

lub j. rosyjski 

j. polski i do wyboru przez ucznia trzy przedmioty spośród 
następujących: biologia, geografia lub chemia, j. obcy 

ID 

profil matematyczno-
informatyczny 
matematyka 
informatyka 

j. obcy 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. francuski  

lub j. rosyjski 

j. polski i do wyboru przez ucznia trzy przedmioty spośród 
następujących: matematyka, j. obce, informatyka 

2. 
Technikum 

Budowy Maszyn 

I A 
technik programista 

matematyka 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. francuski  

lub j. rosyjski 

j. polski i do wyboru przez ucznia trzy przedmioty spośród 
następujących: matematyka, j. obce, historia, wos, 

biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, technika 

I B 
technik teleinformatyk 

matematyka 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. francuski  

lub j. rosyjski 

j. polski i do wyboru przez ucznia trzy przedmioty spośród 
następujących: matematyka, j. obce, historia, wos, 

biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, technika 

I C 
technik pojazdów 
samochodowych 

matematyka 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. francuski  

lub j. rosyjski 

j. polski i do wyboru przez ucznia trzy przedmioty spośród 
następujących: matematyka, j. obce, historia, wos, 

biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, technika 

I D 
technik mechanik 

matematyka 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. francuski  

lub j. rosyjski 

j. polski i do wyboru przez ucznia trzy przedmioty spośród 
następujących: matematyka, j. obce, historia, wos, 

biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, technika 

3. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia nr 2 

I A ślusarz j. niemiecki 
j. polski i do wyboru przez ucznia trzy przedmioty spośród 

następujących: matematyka, j. obce, historia, wos, 
biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, technika 

I B 
operator obrabiarek 

skrawających 
j. niemiecki 

j. polski i do wyboru przez ucznia trzy przedmioty spośród 
następujących: matematyka, j. obce, historia, wos, 

biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, technika 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Broniewskiego 16  

tel.44 649 57 62 
www.zsp3.piotrkow.pl  
zsp3@zsp3.piotrkow.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Technikum 

Kształtowania 
Środowiska 

- 
matematyka 

technik budownictwa 
j. angielski  

i j. niemiecki 
j. polski, j. obcy wybrany przez kandydata, matematyka  

i informatyka 

- 
matematyka 
technik robót 

wykończeniowych  

j. angielski  
i j. niemiecki 

j. polski, j. obcy wybrany przez kandydata, matematyka  
i informatyka 

http://www.zsp2.piotrkow.pl/
http://www.zsp3.piotrkow.pl/
mailto:zsp3@zsp3.piotrkow.pl
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w budownictwie 

  

- 
matematyka 

technik geodeta 
j. angielski  

i j. niemiecki 
j. polski, j. obcy wybrany przez kandydata, matematyka  

i informatyka 

- 
matematyka 

technik informatyk 
j. angielski  

i j. niemiecki 
j. polski, j. obcy wybrany przez kandydata, matematyka  

i informatyka 

- 

matematyka  
technik urządzeń  

i systemów energetyki 
odnawialnej 

j. angielski  
i j. niemiecki 

j. polski, j. obcy wybrany przez kandydata, matematyka  
i informatyka 

- 
matematyka 

technik inżynierii 
sanitarnej 

j. angielski  
i j. niemiecki 

j. polski, j. obcy wybrany przez kandydata, matematyka  
i informatyka 

- 
j. angielski  

technik ochrony 
środowiska 

j. angielski  
i j. niemiecki 

j. polski, j. obcy wybrany przez kandydata, matematyka  
i informatyka 

- 
matematyka  

technik budowy dróg 
j. angielski  

i j. niemiecki 
j. polski, j. obcy wybrany przez kandydata, matematyka  

i informatyka 

- 

matematyka 
technik renowacji 

elementów 
architektury 

j. angielski  
i j. niemiecki 

j. polski, j. obcy wybrany przez kandydata, matematyka  
i informatyka 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. ks. J. Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 10/12 

tel. 44 732 70 58 
www.zsp4.piotrkow.pl 
dyrekcja4@gmail.com   

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Technikum 

Gastronomiczno-
Usługowe 

I tg1 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 
j. obcy (j. angielski  

lub j. niemiecki) 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, geografia, matematyka 

I tg2 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 
j. obcy (j. angielski  

lub j. niemiecki) 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. niemiecki, geografia, matematyka 

I tż 

technik technologii 
żywności 

j. obcy (j. angielski  
lub j. niemiecki) 

geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, matematyka 

I tk 

kelner 
j. obcy (j. angielski  

lub j. niemiecki) 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, matematyka 

I ts 
technik spedytor 

geografia 
wos 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

I ta 

technik agrobiznesu 
j. obcy (j. angielski  

lub j. niemiecki) 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

I tf 

technik usług 
fryzjerskich 
(j. angielski  

lub j. niemiecki) 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, matematyka 

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia nr 4 

I m1 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
j. angielski j. polski, j. angielski, matematyka, geografia 

I m2 
mechanik pojazdów 

samochdowych 
j. niemiecki j. polski, j. niemiecki, matematyka, geografia 

  Ie elektromechanik j. angielski  j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

mailto:dyrekcja4@gmail.com
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pojazdów 
samochodowych 

lub j. niemiecki 

  

Ib blacharz samochodowy 
j. angielski  

lub j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

If fryzjer 
j. angielski  

lub j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka, chemia 

Ic cukiernik 
j. angielski  

lub j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

Ir wędliniarz 
j. angielski  

lub j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

Is sprzedawca 
j. angielski  

lub j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

Ik kucharz 
j. angielski  

lub j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

Ip piekarz 
j. angielski  

lub j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

Ia kierowca mechanik 
j. angielski  

lub j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

I kr kelner 
j. angielski  

lub j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, geografia, matematyka 

I ml magazynier-logistyk 
j. angielski  

lub j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, geografia, matematyka 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Leonarda 12/14 

tel. 44 648 64 96, fax 44 648 64 96 
www.zsp5.piotrkow.pl 
zsp5@zsp5.piotrkow.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. - 

1a 
technik ekonomista 

matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

1 r 
technik rachunkowości 

matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

1 b 
technik logistyk 

geografia 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

1 d 
technik reklamy 

geografia 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

1 g 
technik fotografii  

i multimediów 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski  

1 h 
technik handlowiec 

geografia 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 36 

tel. 44 732 03 25, fax 44 732 03 25 
www.zsp6piotrkow.pl 

zsp6@zsp6.piotrkow.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Technikum 

Menedżersko – 
Usługowe  

1G 
 
 
 
 

1H 
 
 
 

1) j. angielski  
lub j. niemiecki 

2) matematyka / 
technik grafiki  

i poligrafii cyfrowej 
1) j. angielski  

lub j. niemiecki 
2) geografia / technik 

hotelarstwa 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, dwa przedmioty z najwyższą punktacją  
z pozostałych przedmiotów obowiązkowych  
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1PD 
 
 
 
 

1T 
 
 
 

1PMp 

1) j. angielski  
lub j. niemiecki 

2) matematyka / 
technik procesów 

drukowania 
1) j. angielski  

lub j. niemiecki 
2) geografia / technik 
organizacji turystyki 

1) j. angielski  
lub j. niemiecki 

2) matematyka / 
technik przemysłu 

mody 

2. 
Branżowa Szkoła  I 

stopnia Nr 5 
1K krawiec 

j. angielski 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, dwa przedmioty z najwyższą punktacją  
z pozostałych przedmiotów obowiązkowych 

3. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

- - - zaoczne 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego38 d 

tel. 666 891 460 
loprywatne.38@wp.pl 

2. 
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące AKZ  w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 
tel. 600 082 723; 699 700 643 

3. 

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piotrkowie Tyrbunalskim 
97- 300 Piotrków Trybunalski, ul. J. Dąbrowskiego 16 

tel. 600 045 320; 505 266 860  
1lic.og.1szk.pol@gmail.com 

4. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące LOGOS w Piotrkowie Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 14/2a 

tel. 44 649 39 97   
www.szkola-logos.pl 

szkolylogos@gmail.com 

5. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Owocowa 12 

tel. 793 049 051 
www.wied.pl 
info@wied.pl 

6. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim 
al. 3 Maja 36/38 97-300 Piotrków Trybunalski 

tel. 511 867 744  
www.szkolygabor.pl   
szkolygabor@o2.pl 

7. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Pawlikowskiego 5 

tel. 44 648 63 82 
www.zdz.piotrkow.pl 

zdzpiotrkowszkoly@op.pl  

8. 
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące AKZ w Piotrkowie Trybunalskim  

97-300 Piotrków Trybunalski, Armii Krajowej 17 
 tel. 600 082 723, 699 700 643 

http://www.wied.pl/
mailto:info@wied.pl
http://www.szkolygabor.pl/
mailto:szkolygabor@o2.pl
http://www.zdz.piotrkow.pl/
mailto:zdzpiotrkowszkoly@op.pl
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NIEPUBLICZNE SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły Adres, telefon, fax, strona www, e-mail Zawód 

1. 

Branżowa Szkołą I Stopnia  
Zakładu Doskonalenia Zawodowego  

w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski  
ul. Pawlikowskiego 5 

tel. 44 648 63 82, fax 44 648 63 82 
www.zdz.piotrkow.pl 

zdzpiotrkowszkoly@op.pl 

machanik pojazdów samochodowych 
kucharz 
piekarz 

cukiernik 
sprzedawca 

blacharz samochodowy 
lakiernik samochodowy 

elektromechanik samochodowy 

PUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły Adres, telefon, fax, strona www, e-mail Zawód 

1. 
Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego Województwa 
Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski  
ul. Ks. Piotra Skargi 3  
tel/fax 44 648 63 53  

www.policealna.org.pl 
kontakt@policealna.org.pl 

technik masażysta 
higienistka stomatologiczna 

opiekun w domu pomocy społecznej** 
opiekun osoby starszej** 

opiekunka dziecięca** 
opiekun medyczny** 

technik usług kosmetycznych** 
technik archiwista** 

technik bhp 
technik sterylizacji medycznej 

technik elektroradiolog 
technik dentystyczny 

technik farmaceutyczny 
opiekunka środowiskowa** 

asystent osoby niepełnosprawnej** 
asystentka stomatologiczna 

florysta** 

**możliwość kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY  

Lp. Nazwa szkoły Adres, telefon,fax, strona www, e-mail Zawód 

1. 
Szkoła Policealna ,,AKZ” w Piotrkowie 

Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski 
ul. Armii Krajowej 17 

tel. 600 082 723; 699 700 643 

opiekun w domu pomocy społecznej 
technik bhp 

technik administracji 
technik rachunkowości 

technik turystyki wiejskiej 
opiekun osoby starszej 

opiekunka środowiskowa 
florysta 

2. 

Szkoła Policealna Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego  

w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski. 
 ul. Pawlikowskiego 5 

tel.44 648 63 82 
zdzpiotrkowszkoly@op.pl 

www.zdz.piotrkow.pl 

technik bhp 
technik administracji 

opiekun osoby starszej 

3. 
I Szkoła Policealna  

w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski                          
ul. J. Dąbrowskiego 16  

tel. 600 045 320; 505 266 860 
1lic.og.1szk.pol@gmail.com 

technik administracji 
technik bhp 

technik archiwista 
technik turystyki wiejskiej - KKZ 

opiekun medyczny 
technik rachunkowości 

technik usług kosmetycznych 
technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej - KKZ 
technik pojazdów samochodowych - KKZ 

-kursy kwalifikacyjne w różnych zawodach 

http://www.zdz.piotrkow.pl/
mailto:zdzpiotrkowszkoly@op.pl
http://www.policealna.org.pl/
mailto:kontakt@policealna.org.pl
mailto:zdzpiotrkowszkoly@op.pl
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4. 
Policealna Szkoła Zawodowa LOGOS 1 

w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski 
ul. Sienkiewicza 14/2a 

tel. 44 649 39 97 
www.szkola-logos.pl 

szkolylogos@gmail.com 

technik bhp 
technik administracji 

opiekun osoby starszej 
opiekun w domu pomocy społecznej 

florysta 
technik informatyk 

technik usług pocztowych i finansowych 
technik hotelarstwa 

technik usług kosmetycznych 
technik handlowiec 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 

5. 
Policealna Szkoła Zawodowa LOGOS  

w Piotrkowie Trybunalkim 

97-300 Piotrków Trybunalski 
ul. Sienkiewicza 14/2a 

tel. 44 649 39 97 
www.szkola-logos.pl 

szkolylogos@gmail.com 

protetyk słuchu 
technik bhp 
ortoptystka 

terapeuta zajęciowy 
technik administracji 

opiekun osoby starszej 
technik rachunkowości 

technik usług kosmetycznych 
opiekun medyczny 

6. 
Policealna Szkoła w Piotrkowie 

Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski 
al. 3 Maja 36/38 
tel. 511 867 744 

www.szkolygabor.pl 
szkolygabor@o2.pl 

technik administracji 
technik bhp 

technik usług kosmetycznych 
technik turystyki wiejskiej 

opiekun w domu pomocy społecznej 
asystent osoby niepełnosprawnej 

7. 
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa 

w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski 
ul. Owocowa 12 
tel. 793 049 051 

www.wied.pl 
info@wied.pl 

technik administracji 
technik bhp 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 
technik usług kosmetycznych 

florysta 
opiekun osoby starszej 

technik obsługi turystycznej 
opiekun w domu pomocy społecznej 

opiekunka środowiskowa 

8. 
Medyczna Szkoła Policealna  
w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski 
ul. Owocowa 12 
tel. 793 049 051 

www.wied.pl 
info@wied.pl 

opiekun medyczny 
opiekunka dziecięca 
technik masażysta 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Piotrkowie 
Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski 
ul. Dmowskiego 47 

44 646 53 16  
www.poradnia.piotrkow.pl 

poradnia@poradnia.piotrkow.pl  

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Bursa Szkolna 

w Piotrkowie Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski 

ul. Broniewskiego 16 
tel. 44 732 38 90 

2. 

Internat Szkoły Policealnej 
Samorządu Województwa 

Łódzkiego w Piotrkowie 
Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski 
ul. Ks. Piotra Skargi 3 

tel. 44 648 63 53, fax 44 648 63 53 
www.policealna.org.pl 

kontakt@policealna.org.pl 

 

http://www.szkolygabor.pl/
mailto:szkolygabor@o2.pl
http://www.wied.pl/
http://www.wied.pl/
mailto:poradnia@poradnia.piotrkow.pl
http://www.policealna.org.pl/
mailto:kontakt@policealna.org.pl
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POWIAT BEŁCHATOWSKI 

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie 
ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów 

tel./fax 44 635 86 00. 44 635 86 17 
www.powiat-belchatowski.pl 

sekretariat@powiat-belchatowski.pl  
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Bełchatów 
Gmina Bełchatów 
Gmina Drużbice 

Gmina Kleszczów 
Gmina Kluki 

Gmina Rusiec 
Gmina Szczerców 

Gmina Zelów 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, ul. 1 Maja 6 

tel. 44 632 20 10, fax 44 632 20 10 
www.lo1.pol.pl  
lo1@lo1.pol.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

1a 
1. j. angielski 
2. j. niemiecki  

lub j. francuski** 
j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

2. 
matematyka 

geografia 
j. angielski 

1b 
1. j. angielski 
2. j. niemiecki  

lub j. francuski** 
j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

3. 
biologia 
chemia 
fizyka 

1c* 
1. j. angielski 
2. j. niemiecki  

lub j. francuski** 
j. polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1g* 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki  

lub j. francuski** 
j. polski, matematyka, biologia, chemia 

5. 
j. polski 

j. angielski 
historia 

1d* 
1. j. angielski 
2. j. niemiecki  

lub j. francuski** 
j. polski, matematyka, j. angielski, historia 

6. 
j. polski 

j. angielski 
geografia 

1f* 
1. j. angielski 
2. j. niemiecki  

lub j. francuski** 
j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

Oddziały  zostaną utworzone, jeżeli chęć nauki w danym oddziale zadeklarują co najmniej 24 osoby 
* Istnieje możliwość utworzenia klas dwuoddziałowych; np. klasy Idf, klasy Icg pod warunkiem zebrania się w oddziałach po minimum 15 uczniów. 
** - Grupa drugiego języka obcego zostanie utworzona pod warunkiem wybrania tego języka przez minimum 12 uczniów. 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 72 

tel. 44 632 22 11, fax 44 632 21 83 
www.2lokochanowski.pl 

sekretariat@2lokochanowski.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 

wos 
historia 

1A 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki  

lub j. hiszpański* 
lub j. rosyjski* 

j. polski, matematyka, wos, historia 

http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=2#2
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=1#1
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=3#3
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=4#4
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=5#5
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=6#6
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=7#7
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=8#8
http://www.2lokochanowski.pl/
mailto:sekretariat@2lokochanowski.pl
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2. 
j. polski 

wos 
geografia 

1B 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki  

lub j. hiszpański* 
lub j. rosyjski* 

j. polski, matematyka, wos, geografia 

3. 
j. angielski 

matematyka 
geografia 

1C 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki  

lub j. hiszpański* 
lub j. rosyjski* 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

4. 
matematyka 
j. angielski 

informatyka 
1D 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki  

lub j. hiszpański* 
lub j. rosyjski* 

j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka 

5. 
matematyka 
j. angielski 

fizyka 
1E 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki  

lub j. hiszpański* 
lub j. rosyjski* 

j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka 

6. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1F 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki  

lub j. hiszpański* 
lub j. rosyjski* 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

7. 
biologia 
chemia 
fizyka 

1G 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki  

lub j. hiszpański* 
lub j. rosyjski* 

j. polski, matematyka, biologia, fizyka 

8. 
j. polski 

j. angielski 
geografia 

1 H 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki  

lub j. hiszpański* 
lub j. rosyjski* 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

9. 
j. polski 

j. angielski 
geografia 

1I 

1. j. angielski 
2. j. niemiecki  

lub j. hiszpański* 
lub j. rosyjski* 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – piłka siatkowa 

Oddziały  zostaną utworzone, jeżeli chęć nauki w danym oddziale zadeklarują co najmniej 24 osoby 
* - Grupa językowa zostanie utworzona, jeżeli chęć nauki jednego spośród możliwych do wyboru przedmiotów zadeklaruje co najmniej 15 osób. 

ZESPOŁY SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie 
97-425 Zelów, ul. Kilińskiego 40 

tel. 44 634 11 70 
zelowzso@gmail.com 

www.zsozelow.pl 

Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
 z rozszerzonym 

programem nauczania 
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 1a 

biologia 
chemia 

matematyka  
lub j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski 

2. Ib 

j. angielski 
j. polski 
historia 

lub geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski 

3. Ic 

matematyka 
informatyka 

fizyka 
lub j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, ul. Czaplniecka 96 

tel. 44 632 57 11, fax 44 632 31 56 
sekretariat@zsp1belchatow.pl 

www.zsp1belchatow.pl 

mailto:zelowzso@gmail.com
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Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
IV Liceum 

Ogólnokształcące 

1W 

j. polski 
wos 

geografia/ 
 profil ogólny (tzw klasa 

wojskowa) 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, historia 

1P 

j. polski 
wos 

 geografia/ 
 profil ogólny (tzw klasa 

policyjna) 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, historia 

1S 

j. polski 
wos 

 geografia / 
 profil ogólny (tzw klasa 

strażacka) 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, historia 

2. 
Technikum 

Energetyczne 

B 
technik budownictwa 

j. angielski  
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

C 
technik elektronik 

j. angielski  
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

D 
technik elektryk 

j. angielski 
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

E 

technik urządzeń  
i systemów energetyki 

odnawialnej 
j. angielski  

matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

I 
technik informatyk 

j. angielski  
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

M 
technik mechanik 

j. angielski  
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

H 

technik pojazdów 
samochodowych 

j. angielski  
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

3. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia  

B elektryk j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne 

H 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne 

J 
monter sieci 

 i instalacji sanitarnych 
j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne 

T 

monter zabudowy  
i robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne 

G 
operator obrabiarek 

skrawających 
j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne 

A ślusarz j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 98 

tel. 44 632 16 42, fax. 44 632 16 42 
www.zsp2bel.pl  

sekretariat@zsp2bel.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
Technikum 

Ekonomiczno-
a 

technik ekonomista/ 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka 

mailto:sekretariat@zsp2bel.pl
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Hotelarskie 
d 

technik geodeta/ 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka 

f 
technik usług 
fryzjerskich/ 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

r 
technik reklamy/ 

j. angielski 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka 

h 
technik hotelarstwa/ 

j. angielski 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, informatyka 

g 

technik żywienia                       
i usług 

gastronomicznych/ 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

l 
technik logistyk/ 

j. angielski 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, informatyka 

2. 
Szkoła Branżowa I  

Stopnia Nr 2 
fk 

fryzjer j. angielski j. polski, matematyka, wos, informatyka 

kucharz j. angielski j. polski, matematyka, wos, informatyka 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie 
97-425 Zelów, ul. Kilińskiego 5 

tel. 44 634 10 70, fax 44 634 10 70 
zsp_zelow@pro.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
Technikum 

Mechaniczne 

TM 
technik mechanik  

j. angielski 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

TS 
technik pojazdów 
samochodowych  

j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

TI 
technik informatyk 

j. angielski 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 

a 
mechanik operator 

pojazdów 
i maszyn rolniczych 

j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne 

b ślusarz j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne 

c 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne 

e 
elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych 

j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne 

w 

piekarz 
cukiernik 
kucharz 

wędliniarz 
sprzedawca 

stolarz 
fryzjer 

monter sieci, instalacji 
i urządzeń sanitarnych 

lakiernik 
samochodowy 

elektryk 

j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne 

 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie 

97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8 
tel. 44 731 65 60, fax. 44 731 65 66 

www.zspkleszczow.pl 
zspkleszczow@zspkleszczow.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

Klasa 

językowa 

j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

mailto:zsp_zelow@pro.onet.pl
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I a j. hiszpański 

  

Klasa 
medyczno-
ratownicza 

I b 

matematyka 
biologia 
chemia 

j. angielski 
j. niemiecki  

j. polski, matematyka, chemia, biologia 

2. 
Technikum 

Nowoczesnych 
Technologii  

I m 

technik mechatronik 
matematyka 

fizyka 
 

Kwalifikacje: 
montaż, uruchamianie 
i konserwacja urządzeń 

i systemów 
mechatronicznych 

eksploatacja 
i programowanie 

urządzeń i systemów 
mechatronicznych 

j. angielski 
j. niemiecki 

 
j. angielski 
zawodowy 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

I t 

technik automatyk 
matematyka 

fizyka 
 

Kwalifikacje: 
montaż i uruchamianie 
urządzeń automatyki 

przemysłowej 
przeglądy, 

konserwacja, 
diagnostyka i naprawa 
instalacji automatyki 

przemysłowej 

j. angielski 
j. niemiecki 

 
j. angielski 
zawodowy 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie 

97-420 Szczerców, ul. Piłsudskiego 66 
tel. 44 631 80 44, fax 44 631 80 44  

www.zspszczercow.kylos.pl/zsp 
szczercowzsp@gmail.com 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące  

1 a 

humanistyczny 
j. polski 
historia 

i j. angielski 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, j. angielski, historia, wos 

1 b 

medyczny 
biologia 
chemia 

matematyka 
lub j. angielski 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, biologia, chemia, matematyka 

1 c 

lingwistyczno-
menadżerska 

j. angielski 
j. niemiecki 

geografia lub wos 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, j. angielski, geografia, wos 

2. 
Technikum 

Informatyczne  

1 TI 
technik informatyk 

matematyka 
informatyka  

j. angielski  
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka 

1 TE 

technik ekonomista 
geografia 
j. angielski  

lub matematyka 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, j. angielski, wos, geografia 

1 TA 

technik architektury 
krajobrazu 

biologia  
j. angielski 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, j. angielski, wos, biologia 

1 TP 
technik programista* 

matematyka 
j. angielski  
j. niemiecki  

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka 
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*planowane  
do uruchomienia  
w roku szkolnym 
2020/2021 

j. rosyjski 

3. 
Branżowa Szkoła  

I Stopnia 
I BS 

mechanik pojazdów 
samochodowych 
elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych 

blacharz samochodowy 
elektromechanik 
murarz-tynkarz 

monter zabudowy  
i robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

monter sieci i instalacji 
sanitarnych 

krawiec 
kucharz 

zegarmistrz 
wędliniarz 

stolarz 
lakiernik 
elektryk 
fryzjer 

cukiernik 
piekarz 
ślusarz 
tapicer 

sprzedawca 
kominiarz 
blacharz 
dekarz 
rolnik 

ogrodnik 
kierowca mechanik 
magazynier-logistyk 

mechanik motocyklowy 
mechatronik 

fotograf 
mechanik-monter 
maszyn i urządzeń 

cieśla 

j. angielski j. polski, j. angielski, geografia, informatyka 

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE I SOCJOTERAPII 

Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowość, ulica), telefon, fax, strona www, adres e-mail 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie 
97-400 Bełchatów, Łękawa 9 

tel. 44 635 13 48, fax 44 635 13 48  
www.moslekawa.pl 
moslekawa@op.pl 

SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH) 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód 

1. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia  
kucharz 

ogrodnik 

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

1.zajęcia edukacyjne: 
funkcjonowanie osobiste i społeczne, 

zajęcia rozwijające komunikowanie się, 
zajęcia kształtujące kreatywność, 

przysposobienie do pracy, 
wychowanie fizyczne, 

mailto:moslekawa@op.pl
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religia/etyka; 
2. zajęcia rewalidacyjne. 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, ul. Fabryczna 6 

tel. 44 632-97-12 
www.zsherbert.pl 

 slobelchatow@interia.pl 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „dr Piontek” w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, ul. Edwardów 5 

tel. 44 633 08 78 
 www.piontek.edu.pl  

szkola@piontek..edu.pl 

2. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 11 

tel. 44 631 15 04 
www.szkolygabor.pl  

 belchatow@szkolygabor.pl 

3. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 17 

 tel. 44 635 07 61 
www.zak.edu.pl  

 belchatow@zak.edu.pl 

4. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 1  

tel. 44 633-18-59 
www.cosinus.pl   

belchatow@cosinus.pl 

5. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, ul. Słowackiego 8 

tel. 505 041 526  
www.szkolalider.eu   

szkolalider@gmail.com 

NIEPUBLICZNE TECHNIKA DLA MŁODZIEŻY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, adres e-mail Zawód 

1. 

Technikum TEB Edukacja w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 13 

tel. 44 715 23 80 
www.teb.pl 

 belchatow@teb.pl 

technik informatyk 
technik fotografii i multimediów 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
technik usług fryzjerskich 

technik weterynarii 

PUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon/fax, strona www, adres e-mail 

1. 

Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 17 

tel. 44 635 07 61 
www.zak.edu.pl   

belchatow@zak.edu.pl 

2. 

Publiczna Szkoła Policealna „COSINUS PLUS” w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, ul. Edwardów 5 

tel. 44 633 18 59 
www.cosinus.pl  

belchatow@cosinus.pl 

http://www.zsherbert.pl/
http://www.piontek.edu.lodz.pl/
http://www.szkolygabor.pl/
http://www.zak.edu.pl/
http://www.cosinus.pl/
http://www.szkolalider.eu/
mailto:belchatow@teb.pl
http://www.zak.edu.pl/
http://www.cosinus.pl/
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NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły Adres, telefon/fax, strona www, adres e-mail Zawód 

1. 
Zaoczna Policealna Szkoła  

dla Dorosłych LIDER w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Słowackiego 8 
tel. 505 041 526 

www.szkolalider.eu 
szkolalider@gmail.com 

technik administracji 
technik rachunkowości 

technik informatyk 
technik bhp 

technik usług kosmetycznych 
technik ochrony fizycznej osób i mienia 

asystent osoby niepełnosprawnej 
opiekun osoby starszej 

opiekun medyczny 
opiekun w domu pomocy społecznej 

opiekunka środowiskowa 

2. Policealna Szkoła w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 11 
tel. 44 631 15 04 

www.szkolygabor.pl 
belchatow@szkolygabor.pl 

technik usług kosmetycznych 
technik rachunkowości 
technik administracji 
technik informatyk 

technik budowy dróg 
technik bhp 

technik telekomunikacji 
opiekunka środowiskowa 

opiekun w domu pomocy społecznej 
technik pojazdów samochodowych 
asystent osoby niepełnosprawnej 

opiekun osoby starszej 
opiekun medyczny 
technik archiwista 

technik turystyka wiejskiej 

3. 
Szkoła Policealna Centrum Nauki 

 i Biznesu ŻAK w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 17 
tel. 44 635 07 61 
www.zak.edu.pl 

belchatow@zak.edu.pl 

technik bhp 
technik administracji 

technik usług kosmetycznych 
opiekunka środowiskowa 

opiekun w domu pomocy społecznej 
technik turystyki wiejskiej 

asystent osoby niepełnosprawnej 
opiekun osoby starszej 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 
technik informatyk 

technik rachunkowości 
florysta 

4. 
Szkoła Policealna Medyczna ,,Żak”  

w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 17 
tel. 44 635 07 61 
www.zak.edu.pl 

belchatow@zak.edu.pl 

technik masażysta 

5. 
Policealna Szkoła TEB Edukacja  

w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 13 
tel. 44 715 23 80 

www.teb.pl 
belchatow@teb.pl 

asystentka stomatologiczna 
higienistka stomatologiczna 

opiekun medyczny 
technik masażysta 

technik administracji 
technik usług kosmetycznych 

opiekunka środowiskowa 
opiekunka dziecięca 

6. 
Policealna Szkoła Medyczna TEB 

Edukacja w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 13 
tel. 44 715 23 80 

www.teb.pl 
belchatow@teb.pl 

technik farmaceutyczny 
terapeuta zajęciowy 
technik dentystyczny 

opiekun medyczny 
asystentka stomatologiczna 
higienistka stomatologiczna 

technik elektroradiolog 
technik sterylizacji medycznej 

technik elektroniki i informatyki medycznej 
opiekunka środowiskowa 

technik masażysta  
opiekunka środowiskowa 

7. 
Policealna Szkoła  

„Cosinus Plus” w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 1 
tel. 633 18 59 

www.cosinus.pl 
belchatow@cosinus.pl 

technik rachunkowości 
technik administracji 

technik usług kosmetycznych 
technik informatyk 

http://www.szkolalider.eu/
mailto:szkolalider@gmail.com
mailto:gaborbelchatow@onet.pl
mailto:belchatow@zak.edu.pl
mailto:belchatow@zak.edu.pl
mailto:belchatow@teb.pl
mailto:belchatow@teb.pl
http://www.cosinus.pl/
mailto:belchatow@cosinus.pl
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technik ochrony fizycznej osób i mienia 
technik bhp 

opiekunka środowiskowa 
technik usług pocztowych i finansowych 

florysta 
opiekun medyczny 

technik wiertnik 

8. 
Prywatna Policealna Szkoła  
„Cosinus ” w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 1 
tel. 633 18 59 

www.cosinus.pl 
belchatow@cosinus.pl 

kosmetyczka 
wizażystka/stylistka 

dyspozytor transportu drogowego 
dekorator wnętrz 

biomasażysta 
sekretarka/asystentka 

trener personalny 
instruktor fitness 

9.. 
Szkoła Policealna Opieki Medycznej 

„Żak” w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 17 
tel. 44 635 07 61 
www.zak.edu.pl 

belchatow@zak.edu.pl 

opiekun medyczny 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Bełchatowie 
ul. Czaplinecka 96 
97-400 Bełchatów 

44 632 28 74 
44 633 06 54 

www.pppbelchatow.bai.pl 
ppp_belchatow111@wp.pl 

NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Gabinety Terapeutyczne 
„NeuroCentrum” Niepubliczna 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 

(nazwa obowiązuje 
od 01.02.2020 r.) 

(poprzednia nazwa: 
Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 
"Tęczowa") 

ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 14 
97-400 Bełchatów 

tel. 531 487 061 
www.poradniateczowa.pl 

info@poradniateczowa.pl 

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. Bursa Szkolna w Bełchatowie 
ul. Czaplinecka 66 
97-400 Bełchatów 

tel. 44 632 12 52, fax 44 632 12 52 
www.bursa.powiat-belchatowski.pl 

bursa.belchatow@wp.pl 

2. 
Internat w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Zelowie 
ul. Kilińskiego 5 
97-425 Zelów 

tel./ fax44 634 10 70 
www.kilinski-zelow.edu.pl  

zsp_zelow@pro.onet.pl 

3. 
Internat przy Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych 
w Kleszczowie 

ul. Sportowa 8 
97-410 Kleszczów 

tel. 44 731 65 63 
www.zspkleszczow.pl 

zspkleszczow@zspkleszczow.pl 

http://www.cosinus.pl/
mailto:belchatow@cosinus.pl
mailto:belchatow@zak.edu.pl
http://www.pppbelchatow.bai.pl/
mailto:ppp_belchatow111@wp.pl
http://poradniateczowa.pl/
mailto:info@poradniateczowa.pl
http://www.bursa.powiat-belchatowski.pl/
http://www.kilinski-zelow.edu.pl/zsp/index.php
http://www.zspkleszczow.pl/
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 POWIAT OPOCZYŃSKI 

Starostwo Powiatowe w Opocznie 
26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1 A  
tel. 44 741 49 00, fax 44 741 49 01 

www.opocznopowiat.pl 
powiat@opocznopowiat.pl 

na terenie powiatu występują następujące gminy: 
Miasto Drzewica 
Miasto Opoczno 
Gmina Białaczów 
Gmina Mniszków 

Gmina Paradyż 
Gmina Poświętne 

Gmina Sławno 
Gmina Żarnów 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie 
26-300 Opoczno, ul. Żeromskiego 3 

tel. 44 736 11 01, 44 741 60 01 
www.lozeromski.opoczno.pl 
 lozeromski@poczta.onet.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

wos 
A1 

dwa języki do wyboru 
na zadeklarowanym 

poziomie: 
j. angielski 
j. niemiecki  

j. włoski 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, historia, wos 

2. 
j. polski 
historia 

j. angielski 
A2 

j. angielski na poziomie 
rozszerzonym 

drugi język do wyboru 
na zadeklarowanym 

poziomie:  
j. niemiecki 

j. włoski 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, historia, j. angielski 

3. 
j. polski 
biologia 

B1 

dwa języki do wyboru 
na zadeklarowanym 

poziomie: 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. włoski 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, wf 

4. 
j. polski 
biologia 

B2 

Dwa języki do wyboru 
na zadeklarowanym 

poziomie: 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. włoski 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, wf + testy sprawnościowe 

5. 
matematyka 

geografia 
j. angielski 

C1 

j. angielski na poziomie 
rozszerzonym,  

 drugi język do wyboru 
na zadeklarowanym 

poziomie:  
j. niemiecki 

j. włoski 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=55#55
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=57#57
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=54#54
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=56#56
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=58#58
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=60#60
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=59#59
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=61#61
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6. 
matematyka 

geografia 
informatyka 

C2 

Dwa języki do wyboru 
na zadeklarowanym 

poziomie: 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. włoski 
j.rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, informatyka 

7. 
matematyka 

fizyka 
geografia 

D1 

Dwa języki do wyboru 
na zadeklarowanym 

poziomie: 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. włoski  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, geografia 

8. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

D2 

Dwa języki do wyboru 
na zadeklarowanym 

poziomie: 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. włoski 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

9. 
biologia 
chemia 

matematyka 
F1 

Dwa języki do wyboru 
na zadeklarowanym 

poziomie: 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. włoski 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

10. 
biologia 
chemia 

geografia 
F2 

Dwa języki do wyboru 
na zadeklarowanym 

poziomie: 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. włoski 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, geografia 

 

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Opocznie 
26-300 Opoczno, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5 

tel. 44 755 26 40, 44 715 09 95 
www.loopoczno.pl 

zss1@opoczno.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

j. polski 
j. angielski 

historia 
wos 

A 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, historia, wos 

2. 

matematyka 
fizyka 

j. angielski 
chemia 

B 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

3. 

matematyka 
geografia 
j. angielski 

j. obcy nowożytny 

C 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

4. 

biologia 
chemia 

matematyka 
fizyka 

D 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

http://www.loopoczno.pl/
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PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie 
26-300 Opoczno, ul. Kossaka 1a 

tel. 44 755 29 98 
www.zspnr1.pl 

sekretariat@zspnr1.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LO 

j. polski 
biologia lub geografia 

lub wos 
j. obcy  

(j.ang. lub j. niem.) 
(sportowo – obronny) 

(humanistyczno-
językowy) 

j. polski, j. obcy 
(j.angielski, j.niemiecki 

lub  
j. rosyjski techniczny 

matematyka 
(do wyboru 

informatyka,fizyka, 
chemia lub geografia) 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy III.1, wos,(w profilu technicznym 
zamiast wos informatyka) 

2. Technikum Nr 1 

THI 

geografia 
matematyka 

technik handlowiec 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy III.1 , informatyka 

matematyka 
informatyka lub fizyka 

technik informatyk 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy III.1 , informatyka 

THT 

geografia 
matematyka 

technik hotelarstwa 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy III.1 , informatyka 

geografia 
matematyka 

technik organizacji 
turystyki 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy III.1 , informatyka 

MEL 

fizyka 
matematyka 

elektryk 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy III.1 , informatyka 

fizyka 
 matematyka 

technik mechanik 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy III.1 , informatyka 

AMT 

matematyka 
informatyka lub fizyka 

technik automatyk 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy III.1 , informatyka 

matematyka 
informatyka lub fizyka 
technik mechatronik 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy III.1 , informatyka 

TEK 
matematyka 

geografia 
technik ekonomista 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy III.1 , informatyka 

TAŻ 

matematyka 
 chemia lub biologia 

 technik analityk 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy III.1 , informatyka 

matematyka 
chemia lub biologia 
technik technologii 

żywności 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy III.1 , informatyka 

EEC 

matematyka 
chemia 

technik ceramik 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy III.1 , informatyka 

fizyka 
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy III.1 , informatyka 

http://www.zspnr1.pl/
mailto:sekretariat@zspnr1.pl
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technik 
elektroenergetyk 

transportu szynowego 

j. rosyjski 

3. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia Nr 1 
BG 

 magazynier-logistyk 
fryzjer 

kucharz 
murarz-tynkarz 

piekarz 
cukiernik 

monter sieci i instalacji  
sanitarnych 
sprzedawca 

krawiec 
elektryk 

przetwórca mięsa 
ślusarz 
stolarz 

blacharz samochodowy 
lakiernik samochodowy 

operator obrabiarek 
skrawających 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy III.1. wos 

 

Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie 
26-330 Żarnów, ul. 17-go Stycznia 15 

tel. 44 757 80 83, fax 44 757 80 83 
www.zspzarnow.pl 

zszzarnow@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LO 

j. polski 
historia 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, historia 

2. Technikum 

TE 

technik ekonomista 
matematyka 
informatyka 

historia  
i społeczeństwo - 

przedmiot 
uzupełniający 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

TI 

technik informatyk 
matematyka 
informatyka 

historia  
i społeczeństwo - 

przedmiot 
uzupełniający 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

TŻUG 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

chemia 
j. angielski  

historia 
 i społeczeństwo - 

przedmiot 
uzupełniający 

j. angielski  
j. niemiecki  

j. polski, matematyka, j. obcy, chemia 

TOT 

technik organizacji 
turystyki 
geografia 
j. angielski 

historia  
i społeczeństwo - 

przedmiot 
uzupełniający 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

TUF 

technik usług 
fryzjerskich 

chemia 
j. angielski 

historia  

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, chemia 

http://www.zspzarnow.pl%0dzszzarnow@poczta.onet.pl
http://www.zspzarnow.pl%0dzszzarnow@poczta.onet.pl


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
Łódź 2020/2021 

 

S t r o n a  | 93 

i społeczeństwo - 
przedmiot 

uzupełniający 

  

TOR 

technik reklamy 
wos 

informatyka 
historia  

i społeczeństwo - 
przedmiot 

uzupełniający 
informatyka 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

TH 

technik handlowiec 
matematyka 
informatyka 

historia 
 i społeczeństwo - 

przedmiot 
uzupełniający 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

TTW 

technik turystyki  
na obszarach wiejskich 

geografia 
matematyka 

historia 
 i społeczeństwo – 

przedmiot 
uzupełniający 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, chemia 

TM 

technik mechanik 
fizyka 

matematyka 
historia  

i społeczeństwo - 
przedmiot 

uzupełniający 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, chemia  

3. 
Branżowa Szkoła              

I Stopnia  
BSIS 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

fryzjer 
cukiernik 
kucharz 
piekarz 

operator  urządzeń 
przemysłu 

ceramicznego 
murarz-tynkarz 

sprzedawca 
elektryk 
stolarz 

j. angielski  j. polski, matematyka, j. obcy, chemia 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym 
26-300 Opoczno, Mroczków Gościnny 8 

tel. 44 754 13 20, fax. 44 754 13 20  
www.pckziu-mroczkow.pl 

zstmroczkow@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
A 

j. polski 
j. obcy 

matematyka 
geografia 

j. angielski  
j. niemiecki 

matematyka, j. obcy, geografia 

2. Technikum B1 

technik mechanik 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, fizyka 

technik budownictwa 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, fizyka 

technik spedytor 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, fizyka 

technik budowy dróg j. angielski j. polski, j. obcy, fizyka 

mailto:zstmroczkow@wp.pl
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 j. niemiecki 

  

B2 
technik pojazdów 
samochodowych 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, fizyka 

B3 

technik rolnik 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, geografia 

technik agrobiznesu 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, geografia 

technik technologii 
żywności 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, chemia 

B4 

technik inżynierii 
środowiska i melioracji 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia 

technik elektronik 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, fizyka 

technik mechatronik 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, fizyka 

3. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia 

A1 

mechanik - operator 
pojazdów i maszyn 

rolniczych 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia  

mechanik pojazdów 
samochodowych 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia  

kierowca mechanik 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

mechanik motocyklowy 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

A2 

blacharz samochodowy 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

elektromechanik 
pojazdów 

samochodowych 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

lakiernik samochodowy 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

A3 

murarz - tynkarz 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

monter sieci i instalacji 
sanitarnych 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

betoniarz - zbrojarz 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

monter izolacji 
budowlanych 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

monter zabudowy 
 i robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

A4 

ślusarz 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

stolarz 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

piekarz 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

 

Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy 
26-340 Drzewica, ul. Staszica 5 
tel. 48 375 60 89, 514 075 760 
www.liceumdrzewica.com.pl  

liceum.drzewica@wp.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

LO A 

strażacko-policyjna 
geografia 

wos 
j. angielski 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

LO B 
przyrodniczo-
matematyczna 

biologia 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, biologia 

http://www.liceumdrzewica.com.pl/
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geografia 
matematyka 

  LO C 

dziennikarsko-językowa 
wos 

j. angielski 
j. polski 

j. angielski  
j. włoski  

lub 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

2. Technikum 

T A 

technik logistyk 
j. angielski 
geografia 

matematyka 
informatyka 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

T B 

technik informatyk 
j. angielski 
geografia 

matematyka 
informatyka 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

T C 

technik transportu 
kolejowego 
j. angielski 
geografia 

matematyka 
informatyka 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

T D 

technik urządzeń 
 i systemów energetyki 

odnawialnej 
j. angielski 
geografia 

matematyka 
informatyka 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

3. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 
B A klasa wielozawodowa j. angielski j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

 
Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli  

26-332 Sławno, Prymusowa Wola 6 
tel./ fax 44 755 18 66 

www.prymusowa.szkoly.lodz.pl 

zss.prymusowa.wola@gmail.com  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia 
- 

wielozawodowa 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
fryzjer 

monter sieci i instalacji  
sanitarnych 
sprzedawca 

murarz-tynkarz 

j. angielski j. polski, matematyka, historia, j. nowożytny 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowość, ulica), telefon, 

fax, strona www, adres e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

1. 

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w Dzrewicy 

26-340 Drzewica, ul. Staszica 5  
tel. 48 375 60 89, 514 075 760 

 liceum.drzewica@wp.pl   
www.liceumdrzewica.com.pl 

- zaoczna 

mailto:liceum.drzewica@wp.pl
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2. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
w Zespole Szkół Powiatowych w Żarnowie 

26-330 Żarnów, ul. 17-go Stycznia 15 
tel. 44 757 80 83, fax 44 757 80 83 

www.zspzarnow.pl 
zszzarnow@poczta.onet.pl 

 
- 

zaoczna 

3. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
 w Mroczkowie Gościnnym 

 26-300 Opoczno, Mroczków Gościnny 8 
tel. 44 754 13 20, fax. 44 754 13 20  

zstmroczkow@wp.pl 
www.pckziu-mroczkow.pl   

- Zaoczna 

PUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowość, ulica), telefon, 

fax, strona www, adres e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

1. 

Szkoła Policealna  
w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy 

26-340 Drzewica, ul. Staszica 5 
tel. 48 375 60 89, fax 48 375 60 89 

liceum.drzewica@wp.pl   
www.liceumdrzewica.com.pl 

opiekun w domu 
pomocy społecznej 

- 

opiekun medyczny 

2. 

Szkoła Policealna  
w Zespole Szkół Powiatowych w Żarnowie 

26-330 Żarnów, ul. 17-go Stycznia 15  
tel. 44 757 80 83, fax 44 757 80 83 

www.zspzarnow.pl 
zszzarnow@poczta.onet.pl 

technik administracji 

zaoczna 

opiekun w domu 
pomocy społecznej 

technik bhp 

 technik usług 
kosmetycznych 

florysta 

3. 

Szkoła Policealna w Powiatowym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym  

26-300 Opoczno, Mroczków Gościnny 8 
tel. 44 754 13 20, fax 44 754 13 20 

zstmroczkow@wp.pl,  
www.pckziu-mroczkow.pl  

technik  
administracji 

- 

technik ochrony 
fizycznej osób 

 i mienia 

technik bhp 

SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ,,Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie 
26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 61 

tel. 44 736 14 55, fax 44 736 14 56 
ceir.opoczno@gmail.com   

 www.ceir.opoczno.pl 
Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła Specjalna I 

Stopnia  

cukiernik, kucharz, piekarz, 
przetwórca mięsa, krawiec, 

pracownik pomocniczy krawca, 
stolarz, pracownik pomocniczy 

stolarza, elektromechanik, ślusarz, 
pracownik pomocniczy ślusarza, 
fryzjer, pracownik pomocniczy 

fryzjera, murarz – tynkarz, 
mechanik pojazdów 

samochodowych, pracownik 
pomocniczy mechanika 

j. angielski  

2.  Szkoła Przysposabiająca do Pracy -  - 

http://www.zspzarnow.pl%0dzszzarnow@poczta.onet.pl
http://www.zspzarnow.pl%0dzszzarnow@poczta.onet.pl
http://www.pckziu-mroczkow.pl/
mailto:liceum.drzewica@wp.pl
http://www.liceumdrzewica.com.pl/
http://www.zspzarnow.pl%0dzszzarnow@poczta.onet.pl
http://www.zspzarnow.pl%0dzszzarnow@poczta.onet.pl
mailto:zstmroczkow@wp.pl
http://www.pckziu-mroczkow.pl/
mailto:ceir.opoczno@gmail.com
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NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie 
oddział mistrzostwa sportowego, oddział ogólny 

j. angielski, j. niemiecki 
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 1A 

tel. 44 755 52 76 
www.zsprywopoczno.pl 

poczta@zsprywopoczno.pl 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Zaoczne Liceum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi z siedzibą w Opocznie 
26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 9a 

tel. 44 755 35 28, 502 394 084 
szkolyopoczno@zdz.lodz.pl 

NIEPUBLICZNE SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon/fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód 

1. 
Branżowa Szkoła I stopnia Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego  
w Łodzi z siedzibą w Opocznie 

26-300 Opoczno 
ul. Piotrkowska 9a 

502 394 084 
tel. 44 755 35 28 

szkolyopoczno@zdz.lodz.pl 

kucharz 
sprzedawca 

cukiernik 
piekarz 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Opocznie 

26-300 Opoczno 
ul. Armii Krajowej 2 

tel. 44 741 64 62, fax 44 741 64 62 
sekretariat@pppopoczno.pl 

www.pppopoczno.pl   

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Opocznie filia  

w Drzewicy 

26-340 Drzewica 
ul. Staszica 1 

tel. 44 741 65 54 
sekretariat.filia@pppopoczno.pl 

NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 
„Pleciuga” w Opocznie 

26-300 Opoczno 
ul. Partyzantów 73 lok. 3 

tel. 501 585 003 
pleciuga_opoczno@onet.pl 

2. 
Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 
w Opocznie 

26-300 Opoczno  
ul. Partyzantów 65 

tel. 789 048 376 

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. Bursa Nr 1 w Opocznie 
26-300 Opoczno 

ul. Armii Krajowej 2 
tel. 44 755 32 46 

2. Bursa Szkolna w Opocznie 
26-300 Opoczno 
 ul. Sportowa 1 

tel. 607 180 760 

http://www.zsprywopoczno.pl/
mailto:sekretariat@pppopoczno.pl
http://www.pppopoczno.pl/
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POWIAT PIOTRKOWSKI 

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 7 

tel./fax 44 732 88 00, 44 732 88 25 
strona: www.powiat-piotrkowski.pl 

starosta@powiat-piotrkowski.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Gmina Aleksandrów 
Gmina Czarnocin 

Gmina Gorzkowice 
Gmina Grabica 

Gmina Łęki Szlacheckie 
Gmina Moszczenica 

Gmina Ręczno 
Gmina Rozprza 
Gmina Sulejów 

Gmina Wola Krzysztoporska 
Gmina Wolbórz 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. W. Witosa w Bujnach 
97-371 Wola Krzysztoporska, Bujny, ul. Piotrkowska 30 

tel. 44 647 25 59, fax 44 647 25 59 
www. zsrckpbujny.pl 

sekretariat@zsrckpbujny.com 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 

oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

TR 
technik rolnik 

biologia 
chemia 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia lub fizyka 

TMR 

technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki 

biologia 
matematyka 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia lub fizyka 

TW 
technik weterynarii 

chemia 
biologia 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia lub fizyka 

TL 
technik leśnik 

biologia 
matematyka 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia lub fizyka 

TA 

technik architektury 
krajobrazu 

biologia 
j. niemiecki 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia lub fizyka 

TŻ 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

chemia 
j. angielski 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia lub fizyka 

TPS 

technik pojazdów 
samochodowych 

fizyka 
j. niemiecki 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia lub fizyka 

TO 
technik ogrodnik 

biologia 
chemia 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia lub fizyka 

TLg 
technik logistyk 

j. angielski 
matematyka 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia lub fizyka 

TTŻ 
technik technologii 

żywności 
chemia 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia lub fizyka 

http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=77#77
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=78#78
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=79#79
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=80#80
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=81#81
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=82#82
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=83#83
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=84#84
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=85#85
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=86#86
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=87#87
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j. niemiecki 

  TS 
technik spedytor 

j. angielski 
matematyka 

j. angielski  
j. niemiecki  

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia lub fizyka 

2. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

Klasa 
ratowniczo-
medyczna 

LOr 

biologia 
chemia 

j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia lub historia lub biologia 

Klasa policyjna 
LOp 

fizyka 
geografia 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia lub historia lub biologia 

Klasa 
bezpieczeństwa 
wewnętrznego 

LOb 

fizyka 
geografia 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia lub historia lub biologia 

Klasa 
wojskowa 

LOw 

j. polski 
historia 

wos 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia lub historia lub biologia 

3. 
Branżowa 

Szkoła 
I Stopnia 

SBo ogrodnik 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, chemia, biologia 

SBk kucharz 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, chemia, biologia 

SBr rolnik 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, chemia, biologia 

SB1 
operator maszyn 

leśnych 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, chemia, biologia 

SBm 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, chemia, biologia 

4. 
Kwalifikacyjne 

kursy 
zawodowe 

- 

rolnik 
kucharz 
ogrodnik 
florysta 

technik architektury 
krajobrazu 

- zaoczna 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie 
97-318 Czarnocin, ul. J. Poniatowskiego 5 

tel. 44 616 51 23, fax 44 616 51 23  
www.zscku.czarnocin.edu.pl 

zscku@czarnocin.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LO 

o nachyleniu sportowo 
obronnym  

biologia 
j. angielski 

j angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

2. Technikum 

TR 
technik rolnik 

biologia 
matematyka 

j angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

TŻ 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

biologia 
matematyka 

j angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia lub chemia, matematyka 

TI 
technik informatyk 

fizyka 
matematyka 

j angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka 

TAK 

technik architektury 
krajobrazu 

biologia 
matematyka 

j angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka 

3. 
Branżowa Szkoła 

I Stopnia 

R rolnik j. angielski j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

K kucharz j. angielski j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

F fryzjer j. angielski j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

MT murarz - tynkarz j. angielski j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

BZ betoniarz-zbrojarz j. angielski j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

D dekarz  j. angielski j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

  E elektryk j. angielski j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

http://www.zscku.czarnocin.edu.pl/
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EP 
elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych 

j. angielski j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

MZ 

monter zabudowy 
i robót 

wykończeniowych 
w budownictwie 

j. angielski j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

C cukiernik j. angielski j. polski, j. obcy, chemia, matematyka 

P piekarz j. angielski j. polski, j. obcy, chemia, matematyka 

KR krawiec j. angielski j. polski, j. obcy, chemia, matematyka 

MO 
mechanik – operator 
pojazdów i maszyn 

rolniczych 
j. angielski j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

4. 
Kwalifikacyjne 

kursy zawodowe 
- 

technik rolnik 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
technik ekonomista 
technik handlowiec 

florysta 
technik administracji 

technik usług 
kosmetycznych 

- zaoczna 

5. Szkoła Policealna - 

technik administracji 
technik bhp 

opiekun w domu 
pomocy społecznej 

- zaoczna 

6. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

- - - zaoczna 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie 
97-330 Sulejów, ul. Milejowska 21  
tel. 44 616 21 99, fax 44 616 21 99 

www.zsckuwsulejowie.pl 
sekretariat@zsckuwsulejowie.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1 ta technik geodeta 
j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, geografia 

1 tb 
technik pojazdów 
samochodowych 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, fizyka 

1 tc 
technik przemysłu 

mody 
j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, chemia 

1 td technik pszczelarz 
j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, przyroda 

2. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia 
1 wz 

wielozawodowa 

piekarz 
kucharz 

cukiernik 
wędliniarz 

sprzedawca 
fryzjer 

krawiec 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych 

blacharz samochodowy 
monter sieci, instalacji  
i urządzeń sanitarnych 

elektryk 
stolarz 
ślusarz 

malarz-tapicer 
murarz-tynkarz 

j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, technika 

http://www.zsckuwsulejowie.pl/
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betoniarz-zbrojarz 
posadzkarz 

dekarz 
rolnik 

ogrodnik 
pszczelarz 

3. 
Kwalifikacyjne 

kursy zawodowe 
- 

pszczelarz 
technik pszczelarz 

rolnik 
technik rolnik 

krawiec 
technik przemysłu 

mody 

- zaoczna 

4. Szkoła Policealna - technik bhp - zaoczna 

5. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

- - - zaoczna 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego  
im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie 

97-306 Grabica, Szydłów 57 
tel. 44 617 14 01, fax 44 617 14 01 

www.zspszydlow.pl 
zspszydlow@op.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

- 

technik żywienia 
 i usług 

gastronomicznych 
j. angielski 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, wos, technika 

- 
technik rolnik 

j. angielski 
j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, wos, technika 

- 
technik pojazdów 
samochodowych 

j. angielski 

j. angielski 
 j niemiecki 

j. polski, matematyka, wos, technika 

3. 
Branżowa 

Szkoła I Stopnia 

 

kierowca mechanik 
operator obrabiarek 

skrawających 
elektromechanik 

cukiernik 
piekarz 
rolnik 

j. angielski j. polski, matematyka, technika, w-f 

4. 
Kwalifikacyjne 

kursy zawodowe 
- 

prowadzenie produkcji 
rolniczej 

organizacja  
i nadzorowanie 

produkcji rolniczej 
przygotowywanie  
i wydawanie dań 

- zaoczna 

5. Szkoła Policealna - 
technik bhp 

technik administracji 
- zaoczna 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu 
97-320 Wolbórz, ul. Modrzewskiego 107 

tel. 44 616 43 51, fax 44 616 41 68 
www.zswolborz.p 

 info@zswolborz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

http://www.zspszydlow.pl/
http://www.zswolborz.p/


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
Łódź 2020/2021 

 

S t r o n a  | 102 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
lo 

biologia 
chemia 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, matematyka, historia, j. angielski 

2. Technikum 

tmra 
technik mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, matematyka, geografia, biologia 

tps 
technik pojazdów 
samochodowych 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, biologia 

thk technik hodowca koni 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, matematyka, geografia, biologia 

tl technik logistyk 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, matematyka, geografia, biologia 

ti technik informatyk 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, matematyka, geografia, biologia 

th technik hotelarstwa 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, matematyka, geografia, biologia 

ts technik spawalnictwa 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, matematyka, geografia, biologia 

3. 
Branżowa 

Szkoła 
 I Stopnia 

bs mr 
mechanik operator 
pojazdów i maszyn 

rolniczych 
j. angielski j. polski, matematyka, informatyka, technika 

bs ms 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
j. angielski j. polski, matematyka, informatyka, technika 

bs w 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

j. angielski j. polski, matematyka, informatyka, technika 

elektromechanik 
pojazdów 

samochodowych 
j. angielski j. polski, matematyka, informatyka, technika 

mechanik – operator 
pojazdów i maszyn 

rolniczych 
j. angielski j. polski, matematyka, informatyka, technika 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Zaoczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Moszczenicy 
97-310 Moszczenica, Gazomia Stara 29 

Biuro Zespołu Szkół Prywatnych, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Młynarska 2, pok. 21 
tel. 44 647 88 32 

biuroszkoly@wp.pl  

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon/fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód 

1. 
Prywatna Szkoła Policealna  

dla Dorosłych w Moszczenicy 

97-310 Moszczenica 
Gazomia Stara 29 

Biuro Zespołu Szkół Prywatnych 
97-300 Piotrków Tryb. 

ul. Młynarska 2, pok. 21 
tel. 44 647 88 32 

biuroszkoly@wp.pl 

technik informatyk 
technik turystyki wiejskiej 

technik bhp 
technik administracji 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300  Piotrków Trybunalski 
ul. Sienkiewicza 16 a 

tel. 44 732 78 40  
www.bip.poradniapiotrkow.wikom.pl 

poradnia@powiat-piotrkowski.pl 

mailto:biuroszkoly@wp.pl
mailto:biuroszkoly@wp.pl
http://www.poradnia.powiat-piotrkowski.pl/
mailto:poradnia@powiat-piotrkowski.pl
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BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Internat w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego  
w Bujnach 

Bujny, ul. Piotrkowska 32 
97-371 Wola Krzysztoporska 

tel./fax 517 277 223 
www.zsckpbujny.pl 

 internat.zsrckp.bujny@gmail.com 

2. 

Internat w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 

 im. Juliusza Poniatowskiego 
w Czarnocinin 

97-318 Czarnocin 
ul. J. Poniatowskiego 7 

tel. 44 616 51 86 
fax 44 616 51 23 

 www.zscku.czarnocin.edu.pl  
zscku@czarnocin.edu.pl 

3. 
Internat w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Ustawicznego  
w Wolborzu  

97-320 Wolbórz   
ul. Modrzewskiego 107 

tel. 44 616 44 51    
 fax 44 616 41 68 

www.zswolborz.pl     
info@zswolborz.pl 

mailto:internat.zsrckp.bujny@gmail.com
http://www.zscku.czarnocin.edu.pl/
mailto:zscku@czarnocin.edu.pl
http://www.zswolborz.pl/


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
Łódź 2020/2021 

 

S t r o n a  | 104 

POWIAT RADOMSZCZAŃSKI 

Starostwo Powiatowe w Radomsku 
97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 

tel. 44 683 45 09, fax 44 683 43 35 
www.radomszczanski.pl 

starostwo@radomszczanski.pl  
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Kamieńsk 
Miasto Radomsko 
Gmina Dobryszyce 

Gmina Gidle 
Gmina Gomunice 

Gmina Kobiele Wielkie 
Gmina Kodrąb 

Gmina Lgota Wielka 
Gmina Ładzice 

Gmina Masłowice 
Gmina Przedbórz 
Gmina Radomsko 

Gmina Wielgomłyny 
Gmina Żytno 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku 
97-500 Radomsko, ul. Armii Krajowej 30 

tel. 44 683 09 41, fax. 44 683 09 41  
www.fabiani.edu.pl 

sekretariat@fabiani.edu.pl   

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

chemia/ 
informatyka 

A 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, chemia, informatyka 

2. 
j. polski 

j. angielski 
historia 

B 
j. angielski 

j. niemiecki / 
j. francuski 

j. polski, j. angielski, matematyka, historia 

3. 
biologia 
chemia 

matematyka 
C 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 
matematyka 

j. angielsk 
geografia 

D 
j. angielski, 

j. niemiecki / 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

5. 
j. angielski 
geografia 

wos 
E 

j. angielski 
j. niemiecki/ 
j. francuski 

j. polski, matematyka, wos, geografia 

6. 
biologia 
chemia 

F 
j. angielski 

j. niemiecki/ 
j. francuski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku 
97-500 Radomsko, ul. Bugaj 3 

tel. 44 683 26 53, fax. 44 683 26 53 
www.lo2.radomsko.pl 

sekretariat@lo2.radomsko.pl  

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

http://www.radomszczanski.pl/
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=97#97
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=104#104
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=94#94
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=95#95
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=96#96
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=98#98
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=99#99
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=100#100
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=101#101
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=102#102
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=103#103
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=105#105
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=106#106
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=107#107
http://www.fabiani.edu.pl/
mailto:ffabiani.@.poczta.onet.pl
http://www.lo2.radomsko.pl/
mailto:sekretariat@lo2.radomsko.pl
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1. 
j. polski 
j. obcy 

geografia 
IA 

I. j. angielski  
lub j. niemiecki 
II. j. angielski  

lub j. niemiecki 
j. francuski 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

2. 
biologia 
chemia 
fizyka 

IB 

I. j. angielski  
lub j. niemiecki 
II. j. angielski  

lub j. niemiecki 
j. francuski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

3. 
j. polski 
historia 

wos 
IC 

I. j. angielski  
lub j. niemiecki 
II. j. angielski  

lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, historia, wos 

4. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

ID 

I. j. angielski  
lub j. niemiecki 
II. j. angielski  

lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

5. 
matematyka 

j. obcy 
geografia 

IE 

I. j. angielski  
lub j. niemiecki 
II. j. angielski  

lub j. niemiecki 
lub j.francuski 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku 
97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 20 
tel. 44 682 21 56, fax 44 682 21 56 

www.radomsko.edu.pl 
zsp1@radomsko.edu.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
III Liceum 

Ogólnokształcące 

I LM/Z 
 

I m-17 
uczniów 

/ 
I z-17 

uczniów 

j. angielski  
lub j. niemiecki 

wos 
geografia 

/ 
j. angielski 

lub j. niemiecki 
biologia 

matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 
/ 

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

2. 
Technikum 

Mechaniczno-
Budowlane 

I TM/S 
 

I TM-14 
uczniów 

/ 
I TS-20 

uczniów 

technik mechanik 
matematyka 

fizyka 
 

technik pojazdów 
samochodowych 

matematyka 
fizyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

I TB/G 
 

I TB-17 
uczniów 

/ 
I TG-17 
uczniów 

technik budownictwa 
chemia 

matematyka 
 

technik geodeta 
matematyka 

fizyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

3. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia Nr 4 

I ZS/E 
 

I ZS-24 
uczniów 

/ 
I ZE-10 

uczniów 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

/ 
elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych 

j. angielski  
lub  

j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

http://www.radomsko.edu.pl/
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I ZM/O 
 

I ZM-24 
uczniów 

/ 
I ZO-10 
uczniów 

mechanik – monter 
maszyn i urządzeń 

/ 
operator obrabiarek 

skrawających 

j. angielski  
lub  

j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

 
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 22 
tel. 44 682 23 78, fax. 44 682 23 78, 44 682 23 95 

www.drzewniak.pl  
z_s_d@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

Technikum 
Drzewne  
i Ochrony 

Środowiska 

IC 

technik technologii 
drewna 

fizyka 
matematyka 

j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. angielski 
j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

IA 

technik logistyk 

z innowacją wojskową 

geografia 
matematyka 

j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. angielski 
j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

IB 

technik usług 
fryzjerskich  

z innowacją wizaż 
 i kreowanie wizerunku 

biologia 
j. obcy nowożytny 

j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. angielski 
j. polski, matematyka, j. obcy, biologia 

ID 

technik żywienia 
 i usług 

gastronomicznych 

chemia 
j. obcy nowożytny 

j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. angielski 
j. polski, matematyka, j. obcy, biologia 

2. 
Branżowa Szkoła 

I Stopnia Nr 3 

Ia fryzjer 
j. niemiecki 
j. angielski 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

Ib stolarz 
j. niemiecki 
j. angielski 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

Ic 
klasa 

wielozawodowa 

zawody: 
kucharz, piekarz, 

cukiernik, sprzedawca, 
krawiec, przetwórca 

mięsa, ślusarz, fotograf, 
blacharz 

samochodowy, 
elektromechanik, 
elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych, 

monter sieci i instalacji 
sanitarnych, 

obuwnik, kaletnik, 
tapicer, kamieniarz, 
kuśnierz, operator 

procesów 
introligatorskich, 

drukarz offsetowy, 
drukarz fleksograficzny, 

zdun, 
murarz-tynkarz, 

monter zabudowy  
i robót 

wykończeniowych 
 w budownictwie, 

złotnik-jubiler, 
zegarmistrz, 

j. niemiecki 
j. angielski 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

http://www.drzewniak.pl/
mailto:z_s_d@wp.pl
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mechanik-operator 
pojazdów i maszyn 

rolniczych, 
operator maszyn  

i urządzeń przemysłu 
metalurgicznego, 
operator maszyn 

 i urządzeń 
odlewniczych, 

optyk-mechanik, 
operator urządzeń 

przemysłu szklarskiego, 
kominiarz, 

modelarz odlewniczy, 
kowal, lakiernik  

3. 
Liceum 

Ogolnokstałcące 
dla Dorosłych 

- - - zaoczna 

 

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. dr. inż. Janusza Groszkowskiego w Radomsku 
97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 12 

tel. 44 683 26 73, 683 51 35 , fax 44 683 79 55 
www.zse-e.edu.pl 

elektryk@zse-e.edu.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1.  
Technikum 

Elektryczno-
Elektroniczne 

1 a 
technik elektronik 

matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka 

1 c 
technik elektryk 

matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka 

1 g 
technik informatyk 

matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka 

1 f 
technik reklamy 

j. angielski 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia 

1 l 
technik programista 

matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka 

2.  
Branżowa Szkoła I 

stopnia Nr 1 
1 d elektryk/elektronik j. angielski j. polski, j. angielski, matematyka, technika 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku 
97-500 Radomsko, ul. Przedborska 39/41 

tel. 44 682 12 09, fax 44 682 13 59 
www.zseradomsko.edu.pl 

sekretariat@zseradomsko.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1a 

technik ekonomista 

j. angielski i do wyboru 
spośród: 
geografia  

lub matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. francuski 
j. polski, matemayka, j. obcy, geografia 

1b 

technik rachunkowości 
j. angielski 
geografia 

oraz 
technik handlowiec 

j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

Ic 

technik grafiki  
i poligrafii cyfrowej 

j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy wiodący, geografia 

http://www.zse-e.edu.pl/
mailto:elektryk@zse-e.edu.pl
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oraz  
technik fotografii  

i multimediów 
j. angielski 
geografia 

  Id 
 technik hotelarstwa 

j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. francuski 

j. polski, matematyka, j. obcy wiodący, geografia 

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia Nr 2 
1a sprzedawca j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach 
97-505 Dobryszyce, ul. Szkolna 4 

tel. 44 681 11 91, fax 44 681 11 91, 44 681 11 82 
www.zsckrdobryszyce.pl 

zsr_dobryszyce@pro.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum  

HT 
biologia 

technik architektury 
krajobrazu 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

LT 
biologia 

technik weterynarii 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

MT 
matematyka 

technik agrobiznesu 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

IT 
biologia 

technik technologii 
żywności 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

PT 
matematyka 

technik żywienia i usług 
gastrnomicznych 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

BT 
matematyka 

technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

FT 
biologia 

technik rolnik 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

DT 
biologia 

technik ogrodnik 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

RT 

matematyka 
technik urządzeń  

i systemów energetyki 
odnawialnej 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

ST 
biologia 

technik turystyki na 
obszarach wiejskich 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 

AG kucharz j. niemiecki j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne 

BG 
mechanik-operator 
pojazdów i maszyn 

rolniczych 
j. niemiecki j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne 

EG ogrodnik j. niemiecki j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne 

3. 
Branżowa Szkoła 

II Stopnia 

 
technik mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki 
j. niemiecki j. polski, j. niemiecki, matematyka 

 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
j. niemiecki j. polski, j. niemiecki, matematyka 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku 
97-360 Kamieńsk, ul. Szkolna 4 

tel. 44 681 75 26, fax 44 681 75 26 
www.zspkamiensk.pl 

zsp_kamiensk@oswiata.org.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

http://www.zsckrdobryszyce.pl/
http://www.zspkamiensk.pl/
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/ profil/ zawód 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

1a 

j. angielski 
wos 

 geografia 
/ mundurowa/ 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

1b 

matematyka 
informatyka 

fizyka 
/ matematyczno-
informatyczna/ 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j, obcy, matematyka, informatyka 

1c 

j. angielski 
j. niemiecki 
geografia 

/ europejska/ 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

2. Technikum 

1a 
matematyka 

fizyka 
/technik elektryk/ 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka 

1b 

matematyka 
geografia 

/technik górnictwa 
odkrywkowego/ 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia 

1c 
matematyka 

wos 
/technik ekonomista/ 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia 

1d 
matematyka 

geografia 
/technik geodeta/ 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, geografia 

1e 
matematyka 

fizyka 
/ technik mechanik/ 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka 

3. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 

1a elektryk 
j. angielski lub 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy wiodący, geografia 

1b elektromechanik 
j. angielski lub 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy wiodący, geografia  

1c 
mechanik monter 
maszyn i urządzeń 

j. angielski lub 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy wiodący, geografia  

1d 
górnik odkrywkowej 

eksploatacji złóż 
j. angielski lub 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy wiodący, geografia 

1e 

monter zabudowy  
i robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

j. angielski lub 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy wiodący, geografia 

1f sprzedawca 
j. angielski lub 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy wiodący, geografia 

1g fryzjer 
j. angielski lub 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy wiodący, geografia 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu 
97-570 Przedbórz, ul. Piotrkowska 1 
tel. 44 781 20 32, fax. 44 781 20 32 

www.zsp-przedborz.ovh.org.pl 
liceump@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

IA 
j. polski 

j. angielski 
wos 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, wos 

IB 
biologia 
chemia 

geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

IC 
matematyka 
j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

matematyka, j. polski, j. angielski, geografia 

ID biologia j. angielski matematyka, j. polski, biologia, j. angielski 

http://www.zsp-przedborz.ovh.org.pl/
mailto:liceump@poczta.onet.pl
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j. angielski 
geografia 

j. niemiecki 

2. Technikum I-TE 
technik ekonomista 

matematyka 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy nauczany w szkole podstawowej, matematyka, 
geografia 

3. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 
I R rolnik j. angielski biologis, geografia, j. polski 

4. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

- - - stacjonarna 

5. Szkoła Policealna - technik administracji - - 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon/fax, strona www, adres e-mail Zawód Forma kształcenia 

1. 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dobryszycach 
97-505 Dobryszyce, ul. Szkolna 4 

tel. 44 681 11 91, fax 44 681 11 91, 44 681 11 82 
www.zsckrdobryszyce.pl 

zsr_dobryszyce@pro.onet.pl 

rolnik 
kucharz 

ogrodnik 
technik rolnik 

technik ogrodnik 
technik mechanizacji i rolnictwa i agrotroniki 

technik architektury krajobrazu 
technik żywienia usług gastronomicznych 
technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej  

zaoczna 

SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego Radomsku 
97-500 Radomsko, ul. Piastowska 12 

tel. 44 683 46 82 fax. 44 683 46 82, 44 683 47 03 
www.soswradomsko.pl 

soswradomsko@poczta.fm 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy 

Dla uczniów niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu: 

umiarkowanym, znacznym,  
z występującymi przy tym 
sprzężeniami: autyzmem, 

niepełnosprawnością ruchową, 
słabowidzeniem, słabosłyszeniem. 

- 

2. 
Branżowa Szkoła Specjalna 

I stopnia 

Dla uczniów 
z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim. 
Proponowane zawody: 

- krawiec (praktyki odbywają 
się w porozumieniu ucznia 
z wybranym pracodawcą) 

- kucharz (praktyki odbywają 
się w porozumieniu ucznia 
z wybranym pracodawcą), 

- cukiernik (praktyki odbywają 
się w porozumieniu ucznia 
z wybranym pracodawcą). 

j. niemiecki 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sokrates” Radomsku 
97-500 Radomsko, ul. Bugaj 3, ul. Stara Droga 49 

tel. 44 68 22 730, fax. 44 68 22 730, kom. 530 653 049 
www.szkola-sokrates.pl  

radomsko@szkola-sokrates.pl  

http://www.zsckrdobryszyce.pl/
http://www.soswradomsko.pl/
http://www.szkola-sokrates.pl/
mailto:radomsko@szkola-sokrates.pl
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NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon/fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód 

1. 
Szkoła Policealna „Sokrates”  

w Radomsku 

97-500 Radomsko 
ul. Stara Droga 49 
tel. 44 68 22 730 
fax. 44 68 22 730 
kom. 530 653 049 

www.szkola-sokrates.pl  
radomsko@szkola-sokrates.pl  

florysta  
technik usług kosmetycznych 

technik bhp 
technik administracji 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 
technik masażysta 
opiekun medyczny 

opiekun w domu pomocy społecznej 
opiekunka środowiskowa 

opiekun osoby starszej 
asystent osoby niepełnosprawnej 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Radomsku 
97-500 Radomsko 
ul. Piastowska 21 

tel. 44 683 41 14, fax 44 683 41 14, 530 618 146 
www.ppp.radomsko.pl 

sekretariat@ppp.radomszczanski.pl 
dyrektor@ppp.radomszczanski.pl 

2. 

Publiczna Specjalistyczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 

„Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju Dziecka” 

97-500 Radomsko 
ul. Wyszyńskiego 3/3 

dodatkowe miejsca prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych 
i opiekuńczych : 

97-500 Radomsko  
ul. Narutowicza 63 

97-505 Dobryszyce, ul. Leśna 1 
(przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym 
w Dobryszycach) 

97-565 Lgota Wielka  
ul. Szkolna 3 (przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Lgocie 

Wielkiej) 

tel. 44 741-31-22 
www.logopedia.net.pl 

poradnia@logopedia.pl 

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. Bursa Szkolna Nr 1 w Radomsku 
97-500 Radomsko 
ul. Piastowska 21 

tel. 44 683 44 95, fax. 44 683 44 95 
www.zpow.radomsko.pl 
bursa.radomsko@wp.pl  

2. Internat w Dobryszycach 
97-505 Dobryszyce 

ul. Szkolna 4 

tel. 44 681 11 91, fax 44 681 11 91 
www.zsckrdobryszyce.pl 

zsr_dobryszyce@pro.onet.pl 

http://www.szkola-sokrates.pl/
mailto:radomsko@szkola-sokrates.pl
http://www.ppp.radomsko.pl/
mailto:sekretariat@ppp.radomszczanski.pl
http://www.logopedia.net.pl/
mailto:poradnia@logopedia.pl
http://www.zpow.radomsko.pl/
mailto:bursa.radomsko@wp.pl
http://www.zsckrdobryszyce.pl/
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POWIAT TOMASZOWSKI 

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 41 

tel. 44 725 21 27 
strona: www.powiat-tomaszowski.pl 
starostwo@powiat-tomaszowski.pl  

na terenie powiatu występują następujące gminy: 
Miasto Tomaszów Mazowiecki 

Gmina Będków 
Gmina Budziszewice 
Gmina Czerniewice 

Gmina Inowłódz 
Gmina Lubochnia 
Gmina Rokiciny 
Gmina Rzeczyca 

Gmina Tomaszów Mazowiecki 
Gmina Ujazd 

Gmina Żelechlinek 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta I. Mościckiego 22/24 

tel. 44 724 52 34, fax. 44 724 43 43  
www.1lo-tomaszow.com.pl 
1lo@1lo-tomaszow.com.pl    

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

1A 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy 

2. 
j. polski 

j. angielski 
 j. niemiecki 

1B 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, historia, j. obcy 

3. 
biologia 
chemia 

j. angielski 
1C 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, j. obcy 

4. 
wos 

geografia 
j. angielski 

1D 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, wos, geografia 

5. 
matematyka 

geografia 
j. angielski 

1E 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowiekim 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jałowcowa 10  

tel. 44 724 56 42, fax 44 724 56 42 
www.2liceum.pl 

sekretariat@2liceum.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

(m-f) 
matematyczno-

fizyczna 

języki do wyboru przez ucznia na poziomie 
podstawowym: 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka lub informatyka,  
j. obcy 

http://www.powiat-tomaszowski.pl/
mailto:starostwo@powiat-tomaszowski.pl
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=141#141
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=134#134
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=135#135
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=136#136
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=137#137
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=138#138
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=139#139
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=140#140
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=142#142
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=143#143
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=144#144
http://www.2lo.tomaszow.com/
mailto:sekretariat@2liceum.pl
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2. 
j. polski 
historia 

j. angielski 

(hum) 
humanistyczna 

języki do wyboru przez ucznia na poziomie 
podstawowym: 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, historia lub wos, j. obcy 

3. 
biologia 
chemia 

j. angielski 

(B-ch) 
biologiczno-
chemiczna 

języki do wyboru przez ucznia na poziomie 
podstawowym: 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, chemia lub biologia, 
j. obcy 

4. 
matematyka 

geografia 
j. angielski 

(men) 
menedżerska 

języki do wyboru przez ucznia na poziomie 
podstawowym: 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

5. 
biologia 
chemia 

j. angielski 

(med.) 
medyczna 

języki do wyboru przez ucznia na poziomie 
podstawowym: 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, chemia lub biologia, 
j. obcy 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 29 

tel. 44 724 55 15; tel. 44 724 24 75 
www.zsp1.edu.pl 

zsp1.sekretariat@onet.eu 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 1 

1 MEt 

technik mechanik/ 
technik elektronik 

fizyka 
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

1 Mtw 

technik mechatronik 
klasa wojskowa 

matematyka 
fizyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

1 H 
technik hotelarstwa 

geografia 
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

1 E 
technik elektryk 

fizyka 
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

1 I 
technik informatyk 

matematyka 
fizyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 57/61 

tel. 44 724 43 36, fax. 44 724 29 89 
www.zsp2tm.pl 

zsz2tom@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Technikum 

Nr 2  

T. rach. 
technik rachunkowości 

wos 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, wos 

TE 
technik ekonomista 

geografia 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

TT/TH 
technik organizacji 

turystyki 
j. angielski 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, historia 

http://www.zsp1.edu.pl/
mailto:zsp1.sekretariat@onet.eu
http://www.zsp2.nasztomaszow.pl/
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technik handlowiec 
j. angielski 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

T. rek. 
technik reklamy 

j. angielski 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

TG 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
biologia 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia 

2. 
Branżowa Szkoła  
I-go stopnia Nr 2 

BS 

kucharz 
kelner 

cukiernik 
piekarz 

sprzedawca 

j. niemiecki j. polski, matematyka, j. obcy, biologia 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 47 

tel. 44 724 56 41, fax. 44 724 24 15 
www.zsp3.tm.pl 
zsp3tm@op.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  programem 

nauczania / profil/ zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 3 T 

fizyka 
technik pojazdów samochodowych / 

specjalność pożarnicza 
 

fizyka 
technik spawalnictwa 

 
fizyka 

technik mechanizacji rolnictwa  
i agrotroniki 

j. niemiecki 
j. angielski 

j. polski, j. obcy/ j. angielski, matematyka, fizyka 

j. angielski 
technik logistyk/  

specjalność pożarnicza 

j. niemiecki 
j. angielski 

j. polski, j. obcy/ j. angielski, matematyka, fizyka 

2. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia Nr 3 
BS 

klasy wielozawodowe / 
dowolny zawód m.in. 
mechanik pojazdów 

samochodowych, kierowca 
mechanik, murarz-tynkarz, monter 

zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, monter konstrukcji 

budowlanych, monter izolacji 
budowlanych, stolarz, blacharz, 

blacharz samochodowy, betoniarz – 
zbrojarz, elektromechanik, 
elektromechanik pojazdów 
samochodowych, elektryk, 

elektronik, dekarz, fotograf, fryzjer, 
kominiarz, lakiernik samochodowy, 

magazynier-logistyk, mechanik -
monter maszyn i urządzeń, 

mechanik motocyklowy, 
mechatronik, monter sieci i instalacji 

sanitarnych, ogrodnik, operator 
maszyn i urządzeń do robót 

ziemnych i drogowych, operator 
obrabiarek skrawających, tapicer, 

sprzedawca, pracownik pomocniczy 
ślusarza , ślusarz i inne. 

j. angielski j. polski, j. obcy/ j. angielski, matematyka, fizyka 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Strefowa 3 

tel. 44 723 77 19; fax 44 723 64 57 
www.zsp6tom.pl 

zsp6tomaszow@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

mailto:zsp3tm@op.pl
http://www.zsp6tom.pl/
mailto:zsp6tomaszow@wp.pl
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programem nauczania 
/ profil/ zawód 

1. Technikum Nr 5 

1 F 

j. angielski 
technik usług 

fryzjerskich o profilu 
kosmetycznym* 

j.angielski/ 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, plastyka 

1G 
j. angielski 

technik grafiki 
i poligrafii cyfrowej 

j.angielski/ 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, plastyka 

1Fo 
j. angielski 

technik fotografii 
i multimediów 

j.angielski/ 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, plastyka 

2. Liceum Plastyczne 1LSP 
historia sztuki 

i język angielski 
plastyk1, 2) 

j.angielski/  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, plastyka, informatyka 

*-dodatkowo po 2 godz. w klasach 1-3 zajęć z kosmetyki. 

1) - egzamin praktyczny z predyspozycji plastycznych 

2) - proponowane specjalności :  

aranżacja przestrzeni: specjalizacja - aranżacja wnętrz  

techniki graficzne: specjalizacja - projektowanie graficzne 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Nadrzeczna 17/25 

tel. 44 724 53 08 
www.zsp8.eu 

zsp8tomaszow@wikom.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem 
nauczania / profil/ 

zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
III Liceum 

Ogólnokształcące 

policyjna 

matematyka 
geografia 
j. angielski  

j. angielski  
i j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

europejska 

geografia 
wos  

j. angielski 

j. angielski  
i j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

medialna 

j. polski 
historia 

j. angielski 

j. angielski  
i j. niemiecki 

j. polski, matematyka, historia, j. obcy 

przyrodnicza 

biologia 
geografia 
j. angielski 

j. angielski  
i j. niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, j. obcy 

2. Technikum Nr 6 

- 
matematyka 

fizyka 
technik budownictwa 

j. angielski  
i j. niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

- 

matematyka 
fizyka 

technik urządzeń  
i systemów 
energetyki 

odnawialnej 

j. angielski  
i j. niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

- 

matematyka 
biologia 

technik architektury 
krajobrazu 

j. angielski  
i j. niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, j. obcy 

- 
matematyka 

chemia 
technik analityk 

j. angielski 
i j. włoski 

j. polski, matematyka, chemia, j. obcy 

SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Majowa 1/13 

tel. 44 724 50 66/fax 44 724 50 66 
www.soswtomaszow.pl 

sekretariat@soswtomaszow.pl  

http://www.zsp8.eu/
http://www.soswtomaszow.pl/
mailto:sekretariat@soswtomaszow.pl
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Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. Branżowa Szkoła I Stopnia  
kucharz, stolarz 

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 

j. angielski 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Liceum Ogólnokształcące THOMAS w Tomaszowie Mazowieckim 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sosnowa 62/70 

tel. 44 710 01 23 
www.tomy.edu.pl, chsp.tomek@vp.pl 

2. 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale 
97-215 Inowłódz, ul. Mościckiego 6 

tel. 44 710 15 82 
www.smsspala.pl, smsspala@home.pl 

3. 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 95/97 

tel. 44 723 77 77, 727 768 130 
gimkatm@gmail.com  

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 29 

tel. 44 726 05 38 
www.szkolyzaoczne.edu.pl  

szkolyzaoczne1996@interia.pl 

2. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Tomaszowie Mazowieckim 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 19 

 tel. 44 726 00 78, fax. 44 725 02 39  
www.zak.edu.pl, tomaszow@zak.edu.pl 

NIEPUBLICZNE SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły Adres, telefon, fax, strona www, adres e-mail Zawód 

1. 
Branżowa Szkoła I Stopnia  

w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Tkacka 11 
tel. 44 734 60 00 
bnskomed@o2.pl 

wielozawodowa 

PUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY  

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon, fax, strona www, adres e-

mail 
Zawód 

1. 
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 

Województwa Łódzkiego  
w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki,  
ul. Św. Antoniego 47  

tel. 44 724 27 43, fax 44 724 27 43 
http://www.ckutomaszow.pl/ 
sekretariat@policealna.net.pl 

asystent osoby niepełnosprawnej 
asystentka stomatologiczna 
higienistka stomatologiczna 

opiekunka dziecięca 
technik masażysta 

technik elektroniki i informatyki medycznej 
opiekun osoby starszej 

opiekunka środowiskowa 
opiekun medyczny 

technik bhp 
technik usług kosmetycznych 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 
technik sterylizacji medycznej 

terapeuta zajęciowy 
prowadzenie rachunkowości* 

świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i 
niesamodzielnej* 

wykonywanie kompozycji florystycznych* 
prowadzenie produkcji rolniczej* 

organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej* 

*kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

http://www.tomy.edu.pl/
mailto:chsp.tomek@vp.pl
http://www.smsspala.pl/
mailto:gimkatm@gmail.com
http://www.szkolyzaoczne.edu.pl/
http://www.zak.edu.pl/
http://www.ckutomaszow.pl/
mailto:sekretariat@policealna.net.pl
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NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY  

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon/fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód 

1. 
Szkoła Policealna w Tomaszowie 

Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki 
ul. Św. Antoniego 29 

44 726 05 38; 508 158 574 
www.mrowinski.edu.pl 

szkolymrowinski@poczta.onet.pl 

aystent osoby niepełnosprawnej 
technik administracji 

technik bhp 
technik masażysta 

technik informatyki i elektroniki medycznej 

2. 
Szkoła Policealna Centrum Nauki  

i Biznesu „Żak” w Tomaszowie 
Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki 
ul. Św. Antoniego 19 

 tel. 44 726 00 78  
fax. 44 725 02 39 
www.zak.edu.pl 

tomaszow@zak.edu.pl 

technik administracji 
technik bhp 

technik usług kosmetycznych 
opiekunka środowiskowa 

opiekun w domu pomocy społecznej 
technik archiwista 

florysta 

3. 
Szkoła Policealna Medyczna „Żak” 

w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki 
ul. Św. Antoniego 19 

 tel. 44 726 00 78  
fax. 44 725 02 39 
www.zak.edu.pl 

tomaszow@zak.edu.pl 

technik masażysta 

5. 
Policealna Szkoła Opieki 

Medycznej „Żak” w Tomaszowie 
Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki 
ul. Św. Antoniego 19 

 tel. 44 726 00 78  
fax. 44 725 02 39 
www.zak.edu.pl 

tomaszow@zak.edu.pl 

opiekun medyczny 

NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna 

„ANIMA” w Tomaszowie 
Mazowieckim 

ul. Św. Antoniego 97 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 

tel. 881 591 691 
www.animappp.pl 

animaporadnia@gmail.com 

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Bursa w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3  
w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki 
ul. Piłsudskiego 37 

tel. 44 724 24 66 
fax 44 724 24 15 
www.zsp3.tm.pl 
zsp3tm@op.pl 

2. 

Niepubliczne Liceum 
Ogólnokształcące  

Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej 

w Spale 

97-215 Inowłódz 
ul. Mościckiego 6 

tel. 44 710 15 82 
www.smsspla.pl 

3. 
Bursa Samorządu Województwa 

Łódzkiego w Tomaszowie 
Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki 
ul. Św. Antoniego 47 

tel. 44 724 62 00 - bezpośrednio do Bursy, 
http://www.ckutomaszow.pl/ 

wychowawcy@bursatm.pl 
- do wychowawców Bursy ZSiPOWŁ 

tel./fax 44 724 27 43 - sekretariat ZSiPOWŁ 
sekretariat@policealna.net.pl 

 

http://www.mrowinski.edu.pl/
http://www.zak.edu.pl/
http://www.zak.edu.pl/
http://www.zak.edu.pl/
http://www.animappp.pl/
http://www.zsp3.tm.pl/
http://www.smsspla.pl/
mailto:wychowawcy@bursatm.pl
mailto:sekretariat@policealna.net.pl
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PLACÓWKI OBJĘTE NADZOREM DELEGATURY ŁÓDZKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W SIERADZU 

 

POWIAT ŁASKI 
POWIAT PAJĘCZAŃSKI 
POWIAT PODDĘBICKI 
POWIAT SIERADZKI 
POWIAT WIELUŃSKI 

POWIAT WIERUSZOWSKI 
POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI 

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu 
98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3 

tel. 43 827 1947, 43 822 79 27, fax 43 822 52 95;  
delegatura-si@kuratorium.lodz.pl 
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POWIAT ŁASKI 

Starostwo Powiatowe w Łasku 
ul. Południowa 1, 98-100 Łask 

tel. 43 675 68 01, Fax 43 675 68 09 
www.lask.com.pl 

sekretariat@lask.com.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Łask 
Gmina Buczek 

Gmina Sędziejowice 
Gmina Widawa 

Gmina Wodzierady 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łasku 
98-100 Łask, ul Mickiewicza 1  

tel. 43 675 35 26  
www.1lo-lask.pl  

lo_lask@poczta.onet.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 

j. angielski 
geografia 

IA 
j. angielski 

j. hiszpański 
j. polski, wos, j. angielski, geografia 

2. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

IB 
j. angielski 

j. hiszpański 
j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

3. 
biologia 
chemia 

j. angielski 
IC 

j. angielski/ 
 j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, chemia, biologia 

 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcacych w Łasku 
98-100 Łask, ul. Toruńska 1 

tel. 43 675 46 60 
www.kolumnazso.pl 

kolumnazso@poczta.onet.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 

j. angielski 
biologia lub wos 

1A 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

j. polski, j. angielski, biologia, matematyka 

2. 
matematyka 

biologia 
chemia 

1B 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

j. polski, chemia, biologia, matematyka 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łasku 
98-100 Łask, ul 9-go Maja 28   

tel. 43 675 21 03, fax 43 675 21 03 
 www.ekonomik1.pl  

ekonomik1@ekonomik1.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=25#25
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=26#26
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=27#27
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=28#28
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=29#29
http://www.1lo-lask.pl/
mailto:lo_lask@poczta.onet.pl
http://www.kolumnazso.pl/
http://www.ekonomik1.pl/
mailto:ekonomik1@ekonomik1.pl
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1. Technikum Nr 1 

1 TE 
matematyka 

technik ekonomista 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

1 TR 
geografia 

technik reklamy 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

1 TS 
geografia 

technik spedytor 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, matematyka 

1 TL 
geografia 

technik logistyk 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, matematyka 

1 TRach 
matematyka 

technik rachunkowości 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

I TI 
informatyka 

technik informatyk 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, matematyka 

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia Nr 1 
I W 

klasy wielozawodowe: 
sprzedawca, kucharz, 

fryzjer, piekarz, cukiernik, 
wędliniarz, 

elektromechanik, 
elektryk, stolarz, 

mechanik pojazdów 
samochodowych, 

blacharz samochodowy, 
ślusarz, monter sieci i 
instalacji sanitarnych, 

dekarz, murarz-tynkarz, 
drukarz, introligator, 

tapicer, fotograf, monter 
zabudowy i robót 

wykończeniowych w 
budownictwie, monter 
izolacji budowlanych, 

elektromechanik 
pojazdów 

samochodowych  
oraz pozostałe ujęte  

w klasyfikacji zawodów 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, matematyka 

3. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
- - - - 

 

Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie 
98-100 Łask, Ostrów 55  

tel. 43 675 34 61 lub 43 675 34 62, fax 43 675 34 61 
www.wikom.pl/zsostrow 

zsoostrow_mw@pro.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

I LO 
wojskowa 

j. polski 
j. angielski 

historia 
biologia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j obcy, historia/biologia, matematyka 

I LO 
policyjna 

j. polski 
j. angielski 

historia 
biologia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j obcy, historia/biologia, matematyka 

http://www.wikom.pl/zsostrow
mailto:zsoostrow_mw@pro.onet.pl
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I LO 
strażacka 

matematyka 
j. angielski 

wos/geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, wos/geografia, matematyka 
prośba sprawności fizycznej 

2. 

Liceum 
ogólnokształcące 

z oddziałami 
mistrzostwa 
sportowego 

I LO 
oddział 

mistrzostwa 
sportowego 

Piłka 
siatkowa 
dziewcząt 

j. polski 
j. angielski 

wos/ 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, wos/geografia, matematyka 
prośba sprawności fizycznej 

3. 
Szkoła Branżowa I 

Stopnia 

I Oos/om/ 

mmm/map/
mp/m 

operator obrabiarek 
skrawających 

operator maszyn  
i urządzeń  

do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych 
mechanik-monter 
maszyn i urządzeń 

mechanik automatyki 
przemysłowej  

i urządzeń precyzyjnych 
mechanik precyzyjny 

mechatronik 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. obcy 
zawodowy 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

 

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach  
98-160 Sędziejowice, Sędziejowice – Kolonia 10 

www.zsrgrabski.pl 
sekretariat@zsrgrabski.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum  

TR  
biologia 

matematyka 
technik rolnik 

 j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy nowożytny, matematyka, biologia 

TŻ i UG 

biologia  
j. angielski 

technik żywienia   
i usług 

gastronomicznych 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy nowożytny, matematyka, biologia 

TAK 

biologia 
matematyka 

technik architektury 
krajobrazu 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy nowożytny, matematyka, biologia 

TA 
biologia 

matematyka 
technik agrobiznesu 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy nowożytny, matematyka, biologia 

3. 
Szkoła Branżowa I 

stopnia 

SB 
I stopnia  

mechanik, operator 
pojazdów i maszyn 

rolniczych 
j. angielski j. polski, j. obcy nowożytny, matematyka, biologia 

SB  
I stopnia 

kucharz j. angielski j. polski, j. obcy nowożytny, matematyka, biologia 

SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku  
98-100 Łask, ul. Mickiewicza 6 

tel. 43 675 26 37, fax 43 676 33 26 
www.soszw1.pl 

sekretariat@soszwl.com 

http://www.zsrgrabski.pl/
mailto:sekretariat@zsrgrabski.pl
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Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 

Branżowa Szkoła Specjalna I 
stopnia Nr 3  

(dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim) 

cukiernik , piekarz, wędliniarz, 
tapicer, blacharz samochodowy, 

monter zabudowy i robót  
wykończeniowych  

w budownictwie, kucharz, 
sprzedawca, pracownik 

pomocniczy stolarza, pracownik 
pomocniczy mechanika, pracownik 

pomocniczy obsługi hotelowej 

j. angielski 

2. 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca 
do Pracy 

( dla młodzieży  z 
niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym  
i znacznym  

oraz niepełnosprawnościami 
sprzężonymi) dla absolwentów 

szkoły podstawowej. 

pracownik gospodarstwa 
domowego 

- 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno 
 - Pedagogiczna w Łasku 

98-100 Łask  
ul. Batorego 31 

tel. 43 675 20 46 
www.ppplask.wikom.pl 

ppplask@wikom.pl 

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Internat przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym  
w Łasku 

98-100 Łask 
ul. Mickiewicz 6 

tel. 43 675 26 71 
www.soszwl.pl 

soszw1.@neostrada.pl 

2. 
Internat przy Zespole Szkół 

Rolniczych w Sędziejowicach 
98-160 Sędziejowice  

Sędziejowice Kolonia 10 

tel. 43 677 10 10 
www.zsrgrabski.pl 

sekretariat@zsrgrabski.pl 

3. 
Internat przy Zespole Szkół  
Mundurowo-Technicznych  

w Ostrowie 

90-100 Łask 
Ostrów 55 

tel. 43 675 34 61 
www.wikom.pl/zsostrow 

zsoostrow_mw@pro.onet.pl 

http://www.ppplask.wikom.pl/
http://www.soszwl.pl/
mailto:soszw1.@neostrada.pl
http://www.zsrgrabski.pl/
mailto:sekretariat@zsrgrabski.pl
http://www.wikom.pl/zsostrow
mailto:zsoostrow_mw@pro.onet.pl
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POWIAT PAJĘCZAŃSKI 

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie 
Pajęczno 98-330, ul. Kościuszki 76 

tel. 34 311 31 20, 311 31 21 
www.powiatpajeczno.pl 

edukacja@powiatpajeczno.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Działoszyn 
Miasto Pajęczno 

Gmina Kiełczygłów 
Gmina Nowa Brzeźnica 

Gmina Rząśnia 
Gmina Siemkowice 

Gmina Strzelce Wielkie 
Gmina Sulmierzyce 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Pajęcznie 
98-330 Pajęczno, ul. Sienkiewicza 5 

tel. 34 311 26 29 
www.zspajeczno.pl 

zespolszkol-sekretariat@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

A 
matematyka 

 fizyka 
 j. obcy 

j. angielski  
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

B 
biologia 
chemia 

matematyka lub j. obcy 

j. angielski  
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

C 

j. polski 
j. obcy 

biologia lub historia 
 lub geografia 

j. angielski  
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski, matematyka, j. obcy, historia 

D 
j. polski 
historia 

wos 

j. angielski  
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski, matematyka, j. obcy, historia 

E 
matematyka 

geografia 
j. obcy 

j. angielski  
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

2. Technikum 

F technik ekonomista 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

G technik handlowiec 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

3. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 

K wielozawodowa 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, historia 

L 
klasa 

patronacka 
PGEGIEK 

mechanik i elektryk 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, historia 

4. 
Liceum  

Ogólnokształcące 
dla Dorosłych  

LOD 
j. polski 

geografia 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, historia 

 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie 
98-355 Działoszyn, ul. Grota Roweckiego 5 

Tel. 43 841 37 12, fax 43 841 37 12 

http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=69#69
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=72#72
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=70#70
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=71#71
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=73#73
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=74#74
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=75#75
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=76#76
http://www.zspajeczno.pl/
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www.curie.pl 
szkola@curie.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

Ia 

profil humanistyczny  

j. polski 
historia 
j. obcy 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski/j. niemiecki, historia, matematyka 

I b 

profil biologiczno-chemiczny 

biologia 
chemia 
j. obcy 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, biologia, chemia, matematyka 

I c 

profil matematyczno-
geograficzny 

matematyka 
geografia 

 j. obcy 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski/j. niemiecki 

I d 

profil klasa europejska 

j. obcy 
wos 

geografia 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. angielski/ j. niemiecki, geografia, matematya, j. polski 

2. Technikum 

Ti 
technik informatyk 

matematyka 
informatyka/ fizyka 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, fizyka 

Tb 
technik budownictwa 

matematyka 
chemia/ fizyka 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, chemia, fizyka 

I T log 
technik logistyk 

j. angielski 
geografia 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, geografia, matematyka 

I T prog 

technik programista 
matematyka 
informatyka/ 

fizyka 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, fizyka 

3. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 

I wz klasa wielozawodowa  
j. angielski/ 
 j. niemiecki 

j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, j. angielski/j. niemiecki 

I m 

monter zabudowy 
 i robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

j. angielski/  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, j. angielski/j. niemiecki 

I śl ślusarz 
j. angielski/  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, j. angielski/j. niemiecki 

SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Działoszynie 
98-355 Działoszyn, ul. Grota Roweckiego 2 

tel 43 841 43 50, fax 43 841 43 50 
www.sosw-dzialoszyn.cba.pl 

soszw@onet.eu 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. Szkoła Przysposabiajaca do Pracy ogólny - 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Powiatowa Poradnia 

Psychologiczo-Pedagogiczna  
w Pajęcznie 

98-330 Pajęczno  
ul. Wiśniowa 34/38 

tel 34 311 24 71, fax 34 311 24 71  
www.pppp.pajeczno.pl  

poradniapajeczno@op.pl 

http://www.curie.pl/
mailto:szkola@curie.pl
mailto:soszw@onet.eu
http://www.pppp.pajeczno.pl/
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BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Internat przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym  
w Działoszynie  

98- 355 Działoszyn 
ul. Grota Roweckiego 2  

tel./fax 43 841 43 50 lub 797 193 553 
www.sosw-dzialoszyn.cba.pl  

soszw@onet.eu 

 

mailto:soszw@onet.eu
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POWIAT PODDĘBICKI 

Starostwo Powiatowe w Poddębicach 
99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16 

tel. 43 678 78 00/ 43 678 27 01 
www.poddebicki.pl 

powiat@poddebicki.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Poddębice 
Miasto Uniejów 
Gmina Dalików 

Gmina Pęczniew 
Gmina Wartkowice 

Gmina Zadzim 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Poddębicach 
99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 13/15 

tel. 43 670 30 47 
www.lo-poddebice.pl 

liceum@lo-poddebice.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizykia lub informatyka 
j. obcy 

IA 
politechniczna 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka lub informatyka 

2. 
matematyka 

fizykia lub geografia 
j. obcy. 

IB 
politechniczna 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka lub geografia 

3. 
biologia  
chemia 
j. obcy 

IC  
medyczna/ 
biologiczno-
chemiczna 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 
j. polski 

historia lub wos 
j. obcy 

IE 
dziennikarsko-

prawnicza 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, historia lub wos 

PUBLICZNE SZKOŁY ARTYSTYCZNE DLA MŁODZIEŻY 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie  
99-210 Uniejów, ul. Targowa 21  

tel. 63 288 81 64 
www.smuniejow.poddebiceserwer.pl 

smuniejow@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 

programem 
nauczania/profil 

/zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Szkoła muzyczna SM 

puzon 
tuba  

trąbka 
sakshorn 
klarnet 

saksofon 
flet 

perkusja 
gitara 

fortepian 

- słuch, poczucie rytmu, pamięć muzyczna 

http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=90#90
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=91#91
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=88#88
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=89#89
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=92#92
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=93#93
http://www.lo-poddebice.pl/
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PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach 
99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15 
tel. 43 678 31 13, fax 43 678 31 13 

www.zsppoddebice.pl 
zsz_poddebice@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

TE  
matematyka 

technik ekonomista j. angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, matematyka, wos, geografia 

TI 
j. angielski 

technik informatyk 

THT 
j. angielski 

technik hotelarstwa j. angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, matematyka, wos, geografia 
TL 

geografia 
technik logistyk 

TEL 
matematyka 

technik elektryk 
j. angielski 

 j. niemiecki 

TŻiUG 

matematyka 
technik żywienia   

i usług 
gastronomicznych 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, matematyka, wos, geografia 

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 
I A  
I B 

wielozawodowa 
j. angielski/ 
 j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, wos 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Liceum Ogólnokształcące Prymus w Poddębicach 
99-200 Poddębice, ul. Polna 34 

tel. 43 678 35 32 
www.ckprymus.edu.pl 

ckprymus@op.pl 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY  

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon/fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód 

1. 
Szkoła Policealna ,,Prymus”  

w Poddębicach 

99-200 Poddębice  
ul. Polna 34 

tel. 43 678 35 32 
www.ckprymus.edu.pl 

ckprymus@op.pl 

technik administracji 
technik turystyki wiejskiej 

technik masażysta 
terapeuta zajęciowy 

technik bhp 
opiekun medyczny 

opiekunka środowiskowa 
opiekun osoby starszej 

technik usług kosmetycznych 
florysta 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Poddębicach 
99-200 Poddębice  
ul. Narutowicza 13 

tel. 43 678 29 77, fax 43 678 29 77 
ppppoddebice.pl 

ppppoddebice@wp.pl 

mailto:zsz_poddebice@poczta.onet.pl
http://www.ckprymus.edu.pl/
mailto:ckprymus@op.pl
http://www.ckprymus.edu.pl/
mailto:ckprymus@op.pl
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BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Internat przy Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych 
w Poddębicach  

99-200 Poddębice 
ul. Polna 9  

tel. 43 678 27 55 
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POWIAT SIERADZKI 

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 
98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3 
tel. 43 822 78 62, fax 43 822 78 61 

www.powiat-sieradz.net 
www.spsieradz.finn.pl 

starostwo@powiat-sieradz.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Błaszki 
Miasto Sieradz 
Miasto Warta 

Miasto Złoczew 
Gmina Brąszewice 

Gmina Brzeźnio 
Gmina Burzenin 

Gmina Goszczanów 
Gmina Klonowa 
Gmina Sieradz 

Gmina Wróblew 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu 
98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 3  
tel. 43 827 14 25, fax 43 827 14 25 

www.lojagiellonczyk.pl 
dyrekcja@lojagiellonczyk.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
geografia 
j. angielski 

1a 
j. angielski 

j. hiszpański 
j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

2. 
j. polski 
historia 

1b 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, historia 

3. 
chemia 
biologia 

j. angielski 
1c 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, biologia, j. obcy, matematyka 

4. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

1d 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

 

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu 
98-200 Sieradz, ul. Żeromskiego 8 
tel. 43 822 42 87, fax 43 822 30 09 

www.zeromski.edu.pl 
sieradzlo2@poczta.onet.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
wos 

j. polski 
j. angielski 

1a  
j. angielski 
j. niemiecki 

wos, matematyka, j. angielski, j. polski 

2. 
matematyka 
j. angielski 

fizyka 

1b 
(oddział 

dwujęzyczny) 

j. angielski 
j. niemiecki 

matematyka, fizyka, j. angielski, j. polski 

3. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1c 

j. angielski 
j. niemiecki 

biologia, chemia, matematyka, j. polski 

http://www.powiat-sieradz.net/
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=114#114
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=120#120
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=122#122
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=124#124
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=115#115
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=116#116
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=117#117
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=118#118
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=119#119
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=121#121
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=123#123
http://www.lojagiellonczyk.pl/
http://www.zeromski.edu.pl/
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4. 
geografia 

matematyka 
j.angielski  

1d 
j. angielski 
j. francuski 

geografia, matematyka, j. angielski, j. polski 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 
98-200 Sieradz, ul. Piłsudskiego 5 
tel. 43 827 17 85, fax 43 827 17 85   

www.zspnr1.nasze.pl  
zspnr1@vp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
III Liceum 

Ogólnokształcące 
I LO 

biologia 
chemia  

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, chemia 

2. Technikum Nr 1 

Ti 
technik informatyk 

matematyka 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j.polski, j.obcy, matematyka, informatyka 

Ti 
technik programista 

matematyka 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j.polski, j.obcy, matematyka, informatyka 

Ti 
technik ochrony 

środowiska 
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j.polski, j.obcy, matematyka, chemia 

Tsm 
technik mechatronik 

matematyka 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

Tsm 
technik mechanik 

matematyka 
j. angielski  
j. niemiecki 

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

Tsm 
technik pojazdów 
samochodowych/ 

matematyka 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

Te 
technik elektryk/ 

matematyka 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

Te 
technik energetyk 

matematyka 
j. angielski 

 j. niemiecki 
j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

Te 

technik urządzeń i 
systemów energetyki 

odnawialnej 
matematyka 

j. angielski 
 j. niemiecki 

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

Tba 
technik budownictwa 

matematyka 
j. angielski  
j. niemiecki 

j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

Tba 
technik architektury 

krajobrazu 
matematyka 

j. angielski 
j.niemiecki 

j.polski, j.obcy, matematyka, biologia 

3. 
Branzowa Szkoła I 

Stopnia Nr 1 

a 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
j. angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

a 
elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych 

j. angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

a mechanik motocyklowy j. angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

b elektryk j. angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

b fryzjer j. angielski j. polski, j. obcy, matematyka, chemia 

b 
monter sieci i instalacji 

sanitarnych 
j. angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

b 

monter zabudowy  
i robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

j. angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

b blacharz samochodowy j. angielski j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Zamkowa 15  
tel. 43 827 15 36, 43 822 40 40   

www.zamkowa15.edu.pl 
zsznr2sieradz@poczta.onet.pl 

http://www.zspnr1.nasze.pl/
mailto:zspnr1@vp.pl
http://www.zamkowa15.edu.pl/
mailto:zsznr2sieradz@poczta.onet.pl
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Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 2 

I A 

matematyka 
geografia/  

technik ekonomista  

j. angielski 
j. niemiecki j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, geografia 

matematyka 
geografia/ 

technik logistyk 

j. angielski 
j. niemiecki j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, geografia 

matematyka 
geografia/ 

technik rachunkowości 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, geografia 

I B 

matematyka 
biologia 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

j.angielski 
j.niemiecki j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, biologia 

matematyka 
biologia 

technik usług 
fryzjerskich 

j.angielski 
j.niemiecki j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, biologia 

matematyka 
geografia 

technik hotelarstwa 

j.angielski 
j.niemiecki j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, geografia 

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia Nr 2 
I A wielozawodowa 

j. angielski 
j. niemiecki j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, geografia 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach 

98-235 Błaszki, Plac L. Sulwińskiego 31 
tel 43 829 20 88, fax 43 829 20 88, 782 747 151 

www.zsp-blaszki.pl 
loblaszki@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
1 A 

klasa biologiczno-
chemiczna 
j. angielski 

chemia 
biologia 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia lub chemia 

klasa ekonomiczna 
j. angielski 
geografia 

wos lub matematyka 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia lub wos 

klasa mundurowa 
j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. hiszpański 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, historia 

2. Technikum 1 T 

technik informatyk 
matematyka 
informatyka 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

technik ekonomista 
matematyka 

geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

technik handlowiec 
matematyka 

geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

3. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 
1 Z 

oddział  
wielozawodowy 

przedmioty zawodowe 
w CEZ w Sieradzu 

praktyki zawodowe 
w CEZ w Sieradzu  

lub u pracodawców 
prywatnych 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, historia, geografia lub wos 

 

mailto:loblaszki@wp.pl
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie 
98-290 Warta, ul. 3 Maja 29  

tel. 43 829 41 21, fax 43 829 41 21 
liceumwarta@home.pl 

www.liceumwarta.home.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Liceum  1A 

historia 
wos 

j. polski 
mundurowo-policyjny 

j.angielski 
 j. niemiecki 

j. polski, historia, wos, j. obcy 

j. polski 
pedagogiczno-
dziennikarski 

j. polski, biologia, j. obcy 

geografia 
j. polski 
biologia 

turystyczno-sportowy 

geografia, j. polski, j. obcy 

2. Technikum 1TA 

technik informatyk 

j.angielski 
j. niemiecki 

matematyka, j. obcy 

technik turystyki 
wiejskiej 

geografia, biologia, j. obcy 

technik ekonomista matematyka, j. obcy 

3. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia 
1AB wielozawodowa 

j.angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 
98-270 Złoczew, ul. Szeroka 1/7  

tel. 43 820 22 12, fax 43 820 20 35 
www.zspzloczew.weebly.com 

lozloczew@o2.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
Ia 

klasa pożarnicza/ 
geograficzno - 

europejska 
j. angielski 
geografia 

wos/ matematyka 

j. angielski 
j. rosyjski 

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, geografia, wos, j. angielski 

klasa pożarnicza 
biologiczno-chemiczna 

j. angielski 
biologia 
chemia 

j. angielski 
j. rosyjski 

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, biologia, chemia, j. angielski 

2. Technikum I t 

technik informatyk – 
matematyka 

geografia  

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, geografia, informatyka, j. angielski 

technik ekonomista – 
matematyka  

geografia  

technik 
rachunkowości– 

matematyka 
 geografia  

3. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia 
I w 

wielozawodowa 
/przedmioty zawodowe 

w CEZ w Sieradzu/ 
praktyki w CEZ  

lub u prywatnych 
pracodawców 

j. angielski 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 
j. polski, matematyka, informatyka, geografia 

mailto:liceumwarta@home.pl
http://www.liceumwarta.home.pl/
mailto:lozloczew@o2.pl
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PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowość, ulica), 

telefon, fax, strona www, adres e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

1. 

Centrum Edukacji Zawodowej 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Sieradzu 
98-200 Sieradz, ul. Mickiewicza 4 

tel. 43 822 10 12 
fax 43 822 38 44 

www.ckusieradz.pl 
sekretariat@ckusieradz.pl 

Liceum Ogólnokształcące 
kwalifikacyjne kursy zawodowe 

 
prowadzenie rachunkowości 

wykonywanie zabiegów fryzjerskich 
prowadzenie działalności handlowej 
montaż i eksploatacja komputerów 

osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 
projektowanie lokalnych sieci 

komputerowych i administrowanie sieciami 
obsługa klientów i kontrahentów 

wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 
organizacja i prowadzenie procesu obsługi 

pojazdów samochodowych 
świadczenie usług opiekuńczych 

prowadzenie działalności rolniczej 
wykonywanie zabiegów kosmetycznych 

twarzy, szyi i dekoltu 

zaoczna 

SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 
98-200 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 58  

tel. 43 822 45 63, fax 43 822 00 87 
www.sosw-sieradz.webd.pl 

spescier@pro.onet.pl 
Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy  
przygotowanie do zawodu nie dotyczy 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3  wielozawodowa 
j. niemiecki 
j. angielski  

 

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 
98-290 Warta, ul. 3-go Maja 29 

tel. 43 829 46 15 
www.zsswarta.pl  

zsswarta29@wp.pl 
Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy  
przygotowanie do zawodu nie dotyczy 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Ogólnokształcące Liceum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu 
98-200 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 123a 

tel. 793 236 846, fax. 43 827 48 20 
www.zsksieradz.com 

sekretariat@zsksieradz.com  

2. 

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu 
98-200 Sieradz, ul. Bohaterów Września 61 

tel. 43 827 37 46 
www.spoleczne.com.pl 

liceum@spoleczne.com.pl 

http://www.sosw-sieradz.webd.pl/
http://www.zsswarta.pl/
mailto:zsswarta29@wp.pl
http://www.zsksieradz.com/
http://www.spoleczne.com.pl/
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NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona tel, e-mail 

1. 

Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu 
98-200 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 123a 

tel. 793 236 846, fax. 43 827 48 20 
www.zsksieradz.com 

sekretariat@zsksieradz.com 

2. 

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu 
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 3 
tel. 43 822 52 89, fax 43 822 52 89 

www.sieradz.zak.edu.pl  
sieradz@zak.edu.pl 

3. 

Szkoły PARVA - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu 
98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3 

tel. 515 115 656 
www.szkolyparva.pl 
szkolyparva@wp.pl 

PUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Nazwa szkoły, adres, telefon/fax, strona www, adres e-mail 

1. 
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 
Województwa Łódzkiego w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul 3 Maja nr 7 
tel / fax 43 822 50 76, 822 44 12 

www.edukacja.sieradz.pl 
kontakt@edukacja.sieradz.pl 

opiekun medyczny 
opiekun w domu pomocy społeczne 

opiekun osoby starszej 
asystent osoby niepełnosprawnej 

asystentka stomatologiczna 
higienistka stomatologiczna 

technik masażysta 
terapeuta zajęciowy 
opiekunka dziecięca  

technik bhp 
technik ochrony fizycznej osób i mienia 

technik sterylizacji medycznej 
opiekunka środowiskowa 

technik administracji 
technik usług kosmetycznych 

technik archiwista 
technik informatyk* 

technik rachunkowości* 
technik weterynarii* 

technik turystyki na obszarach wiejskiej* 
technik administracji* 

technik archiwista* 
opiekun medyczny* 

opiekunka środowiskowa* 
asystent osoby niepełnosprawnej* 

*kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon/fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód 

1. 
Szkoła Policealna  

Centrum Nauki i Biznesu „Żak”  
w Sieradzu 

98-200 Sieradz  
ul. Jana Pawła II 3 

tel. 43 822 52 89, fax 43 822 52 89 
www.sieradz.zak.edu.pl  

sieradz@zak.edu.pl 

technik archiwista 
technik ochrony fizycznej osób i mienia 

asystent osoby niepełnosprawnej 
technik usług kosmetycznych 

technik administracji 
technik bhp 

florysta 
opiekun w domu pomocy społecznej 

opiekun osoby starszej 

2. 
Szkoła Policealna Medyczna „Żak” 

w Sieradzu  

98-200 Sieradz  
ul. Jana Pawła II 3 

tel. 43 822 52 89, fax 43 822 52 89 
www.sieradz.zak.edu.pl  

sieradz@zak.edu.pl 

technik masażysta 

http://www.zsksieradz.com/
http://www.sieradz.zak.edu.pl/
http://www.szkolyparva.pl/
http://www.edukacja.sieradz.pl/
mailto:kontakt@edukacja.sieradz.pl
http://www.sieradz.zak.edu.pl/
http://www.sieradz.zak.edu.pl/
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3. 
Szkoła Policealna Opieki 

Medycznej „Żak” w Sieradzu 

98-200 Sieradz  
ul. Jana Pawła II 3 

tel. 43 822 52 89, fax 43 822 52 89 
www.sieradz.zak.edu.pl  

sieradz@zak.edu.pl 

opiekun medyczny  

4. 
Szkoła Policealna „Lider” 

w Złoczewie 

98-270 Złoczew 
ul. Szeroka 1/7 

tel. 43 820 22 12 
www.cds-lider.com.pl 

biuro@cds-lider.com.pl 

florysta 

5. 
Szkoła Policealna Służb Ochrony 

Osób i Mienia „GUARD” w Sieradzu 

98-200 Sieradz 
ul. Rycerska 4 

tel. 792 801 255, 695 999 877 
www.szkolaochrony.cba.pl 

szkolaochronyguard@gmail.com 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 

6. 
Szkoły PARVA – Szkoła Policealna 

w Sieradzu 

98-200 Sieradz 
Plac Wojewódzki 3 

tel. 515 115 656 
www.szkolyparva.pl 
szkolyparva@wp.pl 

technik administracji 
technik bhp 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Sieradzu 

98-200 Sieradz  
ul. Plac Wojewódzki 3 

tel. 43 822 42 70, fax 43 822 42 70 
http://bip-poradnia.spsieradz.finn.pl 

porped@poczta.onet.pl 

2. 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Warcie 

98-290 Warta 
ul. 3-go Maja 29 

tel. 43 829 47 34, fax 43 829 47 34 
www.poradniawarta.pl 

poradniawarta@interia.pl 

NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Ośrodek Rehabilitacyjno-
Edukacyjny AMI Nr 2 – 
Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Sieradzu 

98-200 Sieradz 
ul. Warcka 3 

tel. 656 95 63 
www.ami.org.pl 

fundacja.ami@ami.org.pl 

2. 
Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 
DARY LOSU w Sieradzu 

98-200 Sieradz 
ul. Warneńczyka 1 

tel. 502 240 354 
www.darylosu.org 

stowarzyszenie@darylosu.org 

3. 
Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 
„Semafor” w Sieradzu 

98-200 Sieradz 
ul. Sarańska 6J/K 

tel. 511 010 322  
www.fundacjasemafor.pl 

biuro.fundacja.semafor@gmail.com 

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Internat przy Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 1  

w Sieradzu 

98-200 Sieradz  
ul. Piłsudskiego 5 

tel. 43 822 15 64 
www.zspnr1.nasze.pl 

zspnr1@vp.pl 

2. 
Internat przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno- Wychowawczym  
w Sieradzu 

98-200 Sieradz  
ul. Krakowskie Przedmieście 58 

tel. 43 822 45 63, fax 43 822 00 87 
www.sosw-sieradz.webd.pl  

specsier@ pro.onet.pl 

3. 
Bursa Samorządu Województwa 

Łódzkiego w Sieradzu 
98-200 Sieradz 
ul. 3 Maja nr 7 

tel./ fax 43 822 50 76, 822 44 12 
kontakt@edukacja.sieradz.pl 

www.edukacja.sieradz.pl 

http://www.sieradz.zak.edu.pl/
http://www.cds-lider.com.pl/
mailto:biuro@cds-lider.com.pl
http://www.szkolaochrony.cba.pl/
http://www.szkolyparva.pl/
http://www.poradniawarta.pl/
http://www.ami.org.pl/
mailto:fundacja.ami@ami.org.pl
http://www.darylosu.org/
http://www.fundacjasemafor.pl/
mailto:biuro.fundacja.semafor@gmail.com
http://www.zspnr1.nasze.pl/
http://www.sosw-sieradz.webd.pl/
mailto:kontakt@edukacja.sieradz.pl
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POWIAT WIELUŃSKI 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu 
98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2 

tel. 43 843 42 80, fax 43 843 42 63 
www.powiat.wielun.pl 

starostwo@powiat.wielun.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Wieluń 
Gmina Biała 

Gmina Czarnożyły 
Gmina Konopnica 
Gmina Mokrsko 
Gmina Osjaków 

Gmina Ostrówek 
Gmina Pątnów 
Gmina Skomlin 

Gmina Wierzchlas 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu 
98-300 Wieluń, ul. Nadodrzańska 4 

tel. 43 886 04 64, 886 04 65, fax 43 886 04 67  
www.lowielun.eu  

sekretariat@1.lowielun.eu 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka  

fizyka 
j. angielski/informatyka 

a 
j. angielski + 
j. francuski  

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

2. 
biologia 
chemia 

b 
j. angielski + 

j. rosyjski  
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

3. 
biologia 
chemia 

c 
j. angielski + 

j. rosyjski  
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 
matematyka 

chemia 
d 

j. angielski + 
j. rosyjski  

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, chemia 

5. 
matematyka 

geografia 
e 

j. angielski + 
j. francuski  

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

6. 
j. polski 
historia 

j. angielski 
f 

j. angielski + 
j. rosyjski  

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, historia 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu 
ul. Piłsudskiego 6,98-300 Wieluń 
tel. 43 843 04 75,fax 43 843 04 75 

www.korczak.wielun.pl 
sekretariat@korczak.wielun.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 

j. angielski 
biologia lub geografia 

a 
I. j. angielski 
II j. niemiecki 

lub j. francuski 
j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

2. 
j. angielski lub j. niemiecki 

geografia 
historia lub wos 

b 

I. j. angielski 
II. j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. francuski 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

mailto:starostwo@powiat.wielun.pl
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=153#153
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=145#145
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=146#146
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=147#147
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=148#148
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=149#149
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=150#150
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=151#151
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=152#152
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=154#154
http://www.lowielun.eu/
mailto:sekretariat@1.lowielun.eu
http://www.korczak.wielun.pl/
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3. 
j. polski 

wos 
biologia lub geografia 

c 
I. j. angielski 
II j. niemiecki 

lub j. francuski 
j. polski, matematyka, j. obcy, wos 

4. 
biologia 
chemia 

d 
I. j. angielski 
II j. niemiecki 
lub j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

5. 

matematyka 
j. angielski 

biologia, geografia  
lub chemia 

e 
I. j. angielski 
II j. niemiecki 
lub j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

6. 

matematyka 
geografia, fizyka  

lub chemia 
j. angielski lub informatyka 

f 
I. j. angielski 
II j. niemiecki 
lub j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  
im. bp. Teodora Kubiny w Wieluniu 

98-300 Wieluń, ul. Śląska 23 
tel. 43 843 55 76, fax. 43 843 55 76, 512 328 860 

www.klowielun.pl 
pklowielun@poczta.onet.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

matematyka 
geografia/ 

informatyka/ 
fizyka 

A 

j. angielski  
j. niemiecki/ 
j. hiszpański/ 
j. francuski 

j. polski, matematyka, geografia, informatyka 

2. 
j. polski 
historia/ 

wos 
B 

j. angielski  
j. niemiecki/ 
j. hiszpański/ 
j. francuski 

j. polski, matematyka, historia, wos 

3. 
biologia 
chemia/ 

geografia 
C 

j. angielski  
j. niemiecki/ 
j. hiszpański/ 
j. francuski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu 
 98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 32  

tel. 43 843 35 56, fax 43 843 35 56 
www.zs1.wielun.pl 
zs1@zs1.wielun.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum  

TA 
biologia 

technik architektury 
krajobrazu 

j. angielski/  
j. niemiecki/ 

 j. rosyjski 

j. polski, j. obcy (wyższa ocena ze świadectwa) matematyka, 
plastyka 

TB 
matematyka 

technik budownictwa 

j. angielski/  
j. niemiecki/ 

 j. rosyjski 

j. polski, j. obcy (wyższa ocena ze świadectwa) matematyka, 
informatyka 

TN 
matematyka  

 technik budownictwa- 
obsługa nieruchomości 

j. angielski/  
j. niemiecki/ 

 j. rosyjski 

j. polski, j. obcy (wyższa ocena ze świadectwa) matematyka, 
informatyka 

TE 
j. angielski  

lub j. niemiecki  
 technik ekonomista  

j. angielski/  
j. niemiecki/ 

 j. rosyjski 

j. polski, j. obcy (wyższa ocena ze świadectwa), matematyka, 
informatyka 

TR 
matematyka 

technik rachunkowości 

j. angielski/  
j. niemiecki/ 

 j. rosyjski 

j. polski, j. obcy (wyższa ocena ze świadectwa), matematyka, 
informatyka 

TG 
geografia  

technik geodeta 
j. angielski/  
j. niemiecki/ 

j. polski, j. obcy (wyższa ocena ze świadectwa), matematyka, 
informatyka 

http://www.klowielun.pl/
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 j. rosyjski 

  

TL 
geografia  

technik logistyk  

j. angielski/  
j. niemiecki/ 

 j. rosyjski 

j. polski, j. obcy (wyższa ocena ze świadectwa), matematyka, 
informatyka 

TX 

geografia  
technik logistyk-

zarządzanie  
w e-logistyce 

j. angielski/  
j. niemiecki/ 

 j. rosyjski 

j. polski, j. obcy (wyższa ocena ze świadectwa), matematyka, 
informatyka 

TZ 

biologia 
technik żywienia  

i usług 
gastronomicznych 

j. angielski/  
j. niemiecki/ 

 j. rosyjski 

j. polski, j. obcy (wyższa ocena ze świadectwa), matematyka, 
informatyka 

2. 
Branżowa Szkoła   

I stopnia 

Bc  cukiernik j. niemiecki j. polski, j. obcy (wyższa ocena ze świadectwa), matematyka, 
informatyka 

Bk kucharz j. niemiecki 
j. polski, j. obcy (wyższa ocena ze świadectwa), matematyka, 

informatyka 

Bm  

monter zabudowy  
i robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

j. niemiecki 
j. polski, j. obcy (wyższa ocena ze świadectwa), matematyka, 

informatyka 

Bd dekarz j. niemiecki 
j. polski, j. obcy (wyższa ocena ze świadectwa), matematyka, 

informatyka 

 

Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu  
98-300 Wieluń, ul. Traugutta 12 

tel. 43 843 49 80, fax 43 843 49 80 
www.dlugosz.wielun.pl 
dlugosz.wielun@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

Ti 
technik informatyk 

informatyka 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy  
(wyższa ocena na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 

Tg 
technik grafiki  

i poligrafii cyfrowej 
informatyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy  
(wyższa ocena na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 

Te 
technik elektryk  

fizyka 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, , j. obcy  
(wyższa ocena na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 

Ts 
technik pojazdów 
samochodowych 

fizyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy  
(wyższa ocena na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 

Tt 
technik organizacji 

turystyki 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy  
(wyższa ocena na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 

Tr 
technik reklamy 

j. angielski 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, plastyka, j. obcy  
(wyższa ocena na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 

Tm 
technik mechatronik 

matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy (wyższa ocena na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 

http://www.dlugosz.wielun.pl/
mailto:dlugosz.wielun@wp.pl
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2. 
Branzowa Szkoła I 

stopnia 

Bs 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
j. angielski 

j. polski, matematyka, technika, j. obcy  
(wyższa ocena na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 

Bk kierowca mechanik j. angielski 
j. polski, matematyka, technika, j. obcy  

(wyższa ocena na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 

Bm 
mechanik monter 
maszyn i urządzeń 

j. angielski 
j. polski, matematyka, technika, j. obcy  

(wyższa ocena na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 

Bo 
operator obrabiarek 

skrawających 
j. angielski 

j. polski, matematyka, technika, j. obcy  
(wyższa ocena na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 

Bt 

operator maszyn 
 i urządzeń  

do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych 

j. angielski 
j. polski, matematyka, technika, j. obcy  

(wyższa ocena na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 

 

Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu 
 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 54  

tel. 43 843 46 32, fax 43 843 44 14 
www.kopernik.wielun.pl 

szkola@kopernik.wielun.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

I Tha 
j. angielski 

technik handlowiec 

j. angielski  
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa 

Ttel/ 
prog 

matematyka/ 
technik teleinformatyk/ 

programista 

j. angielski  
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa 

I Tsp 
geografia/ 

technik spedytor 

j. angielski  
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa 

2. 
Branzowa Szkoła I 

Stopnia 

I A 

wielozawodowa:  
cieśla 

elektryk 
krawiec 
 stolarz 
ślusarz 
kucharz 
piekarz 

sprzedawca 
cukiernik 

przetwórca mięsa 

j. angielski j. polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa 

IB 

wielozawodowa:  
blacharz samochodowy 

elektromechanik 
elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych 

fryzjer 

j. angielski j. polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa 

3. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

- - - zaoczna 

SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH) 

Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu 
 98-300  Wieluń, ul. Traugutta 12 

tel. 43 821 89 86 
www. zsswielun.szkolnastrona.pl, zs5wielun@op.pl 

http://www.kopernik.wielun.pl/
mailto:szkola@kopernik.wielun.pl
mailto:zs5wielun@op.pl


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
Łódź 2020/2021 

 

S t r o n a  | 140 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy 

podstawa programowa  
dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym  

i sprzężeniami.  

brak 

2. 
Branżowa Szkoła Specjalna I 

stopnia 

szkoła dla uczniów  
z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim  
i sprzężeniami.  

Klasa wielozawodowa:  
blacharz samochodowy 

elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

fryzjer 
ślusarz 
kucharz 
piekarz 

cukiernik 
stolarz 

j. angielski 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach 
98-310 Czarnożyły, Gromadzice 49  

tel. 43 841 62 92 
www.soszwgromadzice.edupage.org 

soszwgromadzice@onet.poczta.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy 

podstawa programowa  
dla uczniów  

z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym  
i sprzężeniami 

brak 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKATOR w Wieluniu  
98-300 Wieluń, ul. 18 Stycznia 24 

tel.43 659 54 17 
www.szkolyedukator.pl 

wielun@szkolyedukator.pl 

NIEPUBLICZNE TECHNIKA DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail  

1. 

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 
98-300 Wieluń, ul. Śląska 23 

tel. 43 843 55 76, fax 43 843 55 76 
tel. 512 328 860 

www.klowielun.pl 
pklowielun@poczta.onet.pl 

technik analityk 
technik ochrony środowiska 

technik hotelarstwa 

http://www.szkolyedukator.pl/
mailto:pklowielun@poczta.onet.pl
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NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon/fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód 

1. 
Policealna Szkoła Zawodowa 

EDUKATOR w Wieluniu 

98-300 Wieluń, ul. 18 stycznia 24 
 tel. 43 659 54 17, 

www.szkolyedukator.pl 
wielun@szkolyedukator.pl 

technik administracji 
technik BHP 

technik usług pocztowych i finansowych 
opiekun medyczny 

technik usług kosmetycznych 
technik sterylizacji medycznej 

technik florysta 
opiekun osoby starszej 

opiekunka dziecięca 
opiekunka środowiskowa 

opiekun w domu opieki społecznej 
technik turystyki wiejskiej 

asystent osoby niepełnosprawnej 

2. 
Policealna Szkoła Medyczna 

Społecznego Collegium 
Oświatowego w Wieluniu 

98-300 Wieluń, ul. Śląska 23 
tel. 43 307 04 08 
www.sco.edu.pl 

terapeuta zajęciowy 
technik farmaceutyczny 

technik masażysta 
higienistka stomatologiczna 

opiekun medyczny 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Wieluniu 

98-300 Wieluń 
ul. Śląska 23a 

tel. 43 843 45 20 
www.poradnia.wielun.pl 

sekretariat@poradnia.wielun.pl 

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. Międzyszkolna Bursa w Wieuniu 
98-300 Wieluń 

ul. Traugutta 12 
ul. Wojska Polskiego 32 

tel. 43 843 99 32, fax 43 843 99 27 
www.bursawielun.cba.pl 
bursa.wielun@poczta.fm 

 

http://www.szkolyedukator.pl/
http://www.poradnia.wielun.pl/
mailto:sekretariat@poradnia.wielun.pl
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POWIAT WIERUSZOWSKI 

 

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie 
ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów 

tel. 62 781 33 70, 62 781 39 63 
www.powiat-wieruszowski.pl 

starostwo@powiat-wieruszowski.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Wieruszów 
Gmina Bolesławiec 

Gmina Czastary 
Gmina Galewice 
Gmina Lututów 
Gmina Łubnice 

Gmina Sokolniki 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie 
98-400  Wieruszów, ul. Mikołaja Kopernika 2a 

tel. 62 784 11 68, fax 62 784 11 68 
www.lowier.eu 

zso-kopernik@wp.pl 

Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym 

programem nauczania 
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. I A 
matematyka 

fizyka 
j. obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka  

2. I B 
biologia 

matematyka 
j. obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia 

3. I C 
geografia 

j. obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Alojzego Prospera Biernackiego w Lututowie 
98-360 Lututów, ul. Klonowska 3 
tel 43 87 14 047, fax 43 87 14 133  

www.zsrlututow.internetdsl.pl  
zsrlut-sekretariat@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

MT 
matematyka 

geografia  
technik agrobiznesu 

j.angielski 
j.niemiecki 
j.rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

HT 

matematyka 
biologia 

technik architektury 
krajobrazu 

j.angielski 
j.niemiecki 
j.rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

BT 

matematyka 
fizyka 

technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki 

j.angielski 
j.niemiecki 
j.rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

FT 
matematyka 

biologia 
technik rolnik 

j.angielski 
j.niemiecki 
j.rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

PT matematyka j.angielski j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

http://www.powiat-wieruszowski.pl/
mailto:starostwo@powiat-wieruszowski.pl
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=161#161
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=155#155
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=156#156
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=157#157
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=158#158
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=159#159
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=160#160
mailto:zsrlut-sekretariat@wp.pl
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biologia 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

j.niemiecki 
j.rosyjski 

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 
 

mechanik-operator 
pojazdów i maszyn 

rolniczych 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

3. 
Kurs Kwalifikacji 

Zawodowych 
- technik rolnik - - 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie 
98-400 Wieruszów, ul. Szkolna 1-3  
tel. 62 784 13 21, fax. 62 784 17 71 

www.zsp.wieruszow.pl 
poczta@zsp.wieruszow.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1 Tt 
matematyka 

fizyka  
technik mechatronik 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

1 Tb 
matematyka 

fizyka  
technik budownictwa 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

1 Ti 
matematyka 
informatyka  

technik informatyk 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1 Tek 
j. angielski 
geografia 

technik ekonomista 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, informatyka 

1 Th 
j. angielski 
geografia 

technik handlowiec 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

1 Tl 
j. angielski 
geografia 

technik logistyk 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

1 Tho 
j. angielski 
geografia 

technik hotelarstwa 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 

1 d wielobranżowa j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

1 r wielobranżowa j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

1 s wielobranżowa j. angielski j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

3. 
Branżowa Szkoła 

II Stopnia 
1 B technik handlowiec j. angielski j. polski, matematyka, j. angielski, wos 

4. Szkoła Policealna - opiekun medyczny - zaoczna 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno -

Pedagogiczna w Wieruszowie  
98-400 Wieruszów 
ul. Waryńskiego 12 

tel. 62 784 12 95, fax 62 784 12 95 
www.ppp.powiat-wieruszowski.pl 

pppwieruszow@vp.pl 

BURSY I INTERNATY 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Internat w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego 
 w Lututowie 

98-360 Lututów 
ul. Klonowska 3 

tel 43 87 14 085 
fax 43 87 14 133 

www.zsrlututow.internetdsl.pl  
zsrlut@wp.pl 

http://www.zsp.wieruszow.pl/
mailto:poczta@zsp.wieruszow.pl
mailto:zsrlut@wp.pl
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POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI 

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli 
98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25 

tel. 43 824 42 10, 824 42 10 fax 43 824 42 50 
www.powiatzdunskowolski.pl 

starostwo@powiatzdunskowolski.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Szadek 
Miasto Zduńska Wola 

Gmina Zapolice 
Gmina Zduńska Wola 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli 
98-220 Zduńska Wola, ul. Dąbrowskiego 6 

tel. 43 823 42 74, fax 43 823 42 74 
www pierwszelozdwola.ksiezyc.pl 

lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

wos 

A 
humanistyczna 

j. angielski 
do wyboru:  
j. niemiecki/  

j. włoski 

j. polski, matematyka, historia, wos 

2. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

B 
matematyczna 

j. angielski 
do wyboru:  
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

3. 
biologia 
chemia 

matematyka 

D 
biologiczna 

j. angielski 
do wyboru:  
j. niemiecki/ 
j. francuski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 
matematyka 

geografia 
j. angielski 

E 
matematyczno-

geograficzna 

j. angielski 
do wyboru:  
j. niemiecki 
j. francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli 
98-220 Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej Nr 6  

tel. 43 823 61 94 
www.2lo-zdwola.pl 

2lo.zdwola@2lo-zdwola.edu.pl  

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 

A 
matematyczno-

językowa 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, j. obcy 

2. 
j. polski 

j. angielski 
geografia 

B 
europejska 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski/ 

j. francuski* 
do wyboru 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

3. 
j. angielski 

biologia 
chemia 

C 
biologiczno-
chemiczna 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski/ 

j. francuski* 
do wyboru 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 
j. polski 

j. angielski 
j. niemiecki 

D  
językowa 

j. angielski 
j. niemiecki j. polski, matematyka, j. angielski, j. obcy 

http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=162#162
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=164#164
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=163#163
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=165#165
mailto:2lo.zdwola@2lo-zdwola.edu.pl
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PUBLICZNE SZKOŁY ARTYSTYCZNE DLA MŁODZIEŻY 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zduńskiej Woli 
98-220 Zduńska Wola, Al. Kościuszki 3 

tel. 43 823 34 77, fax 43 823 34 77 
www.psmzw.pl 

sekretariat@psmzw.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 

programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

Państwowa 
Szkoła 

Muzyczna II 
stopnia 

(sześcioletnia 
szkoła 

muzyczna 
stopnia 

średniego) 

- 

przedmiot główny, 
historia muzyki/ 

muzyk  
(w specjalnościach: 
instrumentalistyka,  

wokalistyka, 
rytmika) 

- 

przedmioty kierunkowe (gra na wybranym instrumencie w 
specjalności instrumentalistyka, śpiew w specjalności 

wokalistyka, rytmika i fortepian w specjalności rytmika); 
Kształcenie słuchu dla wszystkich specjalności 

 
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Sieradzka 29 
tel. 43 823 67 81, 43 823 64 29 

www.lpzdwola.pl  
kontakt@lpzdwola.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 

programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

Pięcioletnie 
Państwowe 

Liceum Sztuk 
Plastycznych 

- 

historia sztuki 
(obowiązkowo) 

 
do wyboru: 

 
j. polski 

j. rosyjski 
j. angielski 

 
plastyk 

j. angielski 
j. rosyjski 

egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa, kompozycji 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli 
98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 10 

tel. 43 823 30 61, fax 43 823 30 61 
www.zsznr1.pl 

zsznr1zdwola@interia.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
zawody/profile 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Technikum  

Nr 1 

TE 
technik ekonomista 

matematyka 

2 spośród 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. francuski 
j. angielski 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy  

TH 
technik handlowiec 

matematyka 

2 spośród: 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. francuski 
j. angielski 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

http://www.lpzdwola.pl/
http://www.zsznr1.pl/
mailto:zsznr1zdwola@interia.pl
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TM 
technik mechanik 

matematyka 

2 spośród: 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. francuski 
j. angielski 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

TS 
technik pojazdów 
samochodowych 

matematyka 

2 spośród: 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. francuski 
j. angielski 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

TML 
technik mechanik lotniczy 

matematyka 

2 spośród: 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. francuski 
j. angielski 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

TL 
technik logistyk 

j. obcy 

2 spośród: 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. francuski 
j. angielski 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

TOR 
technik reklamy 

j. polski 

2 spośród: 
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. francuski 
j. angielski 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

2. 
Branżowa 

Szkoła I 
Stopnia Nr 1 

W wielozawodowa 

1 spośród: 
j. rosyjski 

j. francuski 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, informatyka 

b 

mechanik – monter 
maszyn i urządzeń 

operator obrabiarek 
skrawających 

krawiec 

1 spośród: 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. angielski 
j. rosyjski 

 j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

3. 
Branżowa 
Szkoła II 
Stopnia 

W II 

technik pojazdów 
samochodowych 
technik mechanik 

technik handlowiec 

1 spośród: 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. angielski 
j. rosyjski 

j. polski 
średnia z przedmiotów zawodowych 

 

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli 
98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 61 
tel. 43 823 31 59, fax. 43 823 93 77 

www.zse-zdwola.pl 
sekretariat@zse-zdwola.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum  

IaTI 
technik informatyk 

matematyka 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, fizyka, matematyka, informatyka 

IbTI 
technik informatyk 

matematyka 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, fizyka, matematyka, informatyka 

ITEA 

technik elektronik/ 
technik automatyk 

matematyka 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, fizyka, matematyka, informatyka 

ITP 
technik programista 

matematyka 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, fizyka, matematyka, informatyka 

 

http://www.zse-zdw.neostrada.pl/
mailto:sekretariat@zse-zdwola.pl
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Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli 
98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 11 
tel. 43 657 14 29, fax 43 657 14 29 

http://zszdwola.cba.pl/joomla 
zespol.szkol@onet.com.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
III Liceum 

Ogólnokształcące 
LW 

j. angielski, j. polski, 
historia – od kl.I 

Oddział przygotowania 
wojskowego/innowacja 

pedagogiczna 
„Potrzebni i sprawni  

jak wojsko”- program 
szkolenia wojskowego 

we współpracy z 15 
SBWD 

dodatkowy przedmiot 
– szkolenie wojskowe 

j.angielski  
(kontynuacja) 

j.rosyjski/  
j. niemiecki 
(decyduje 
większość 

kandydatów 
do tej klasy) 

j. polski, matematyka, j. obcy, wf 

2. Technikum Nr 3 

TH 
technik hotelarstwa 

geografia od kl. I 

j.angielski  
(kontynuacja) 

j.rosyjski/ 
 j. niemiecki 
(decyduje 
większość 

kandydatów 
do tej klasy 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

TŻ 

technik żywienia  
i usług 

gastronomicznych. 
biologia od kl. I 

j.angielski  
(kontynuacja) 

j.rosyjski/  
j. niemiecki 
(decyduje 
większość 

kandydatów 
do tej klasy 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia 

TTK 
technik transportu 

kolejowego. 
geografia od kl. I 

j.angielski  
(kontynuacja) 

j.rosyjski/  
j. niemiecki 
(decyduje 
większość 

kandydatów 
do tej klasy 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 
98-220 Zduńska Wola, Wojsławice 118 

tel. 43 825 14 91, fax. 43 825 14 90 
www.zsrcku.pl 

sekretariat@zsrcku.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  programem nauczania / 

profil/ zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględniane  
w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

LO 1  
(mundurowe ) 

j. angielski 
wos 

biologia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, wos 

LO 2 
(ratownictwo 

medyczne) 

j. angielski 
wos 

biologia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, j. obcy 

2. Technikum T1 

technik rolnik 
technik żywienia 

i usług gastronomicznych 
biologia 

lub matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, biologia, j. obcy 

http://zszdwola.cba.pl/joomla
mailto:zespol.szkol@onet.com.pl
http://www.zsrcku.pl/
mailto:sekretariat@zsrcku.pl
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j. angielski 

  T2 

technik mechanizacji rolnictwa  
i agrotroniki 

technik informatyk 
matematyka lub fizyka 

j. angielski  

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

3. 
Szkoła Branżowa 

I Stopnia 
SB1 

kucharz 
rolnik 

mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 

j. polski, matematyka, plastyka, edukacja 
dla bezpieczeństwa  

4. 
Kursy 

kwalifikacyjne 

KR 1 rolnik - - 

KR 2 technik rolnik - - 

KK 3 kucharz - - 

KK 4 technik żywienia i usług gastronomicznych  - - 

KM 5 
mechanik- operator pojazdów i maszyn 

rolniczych  
- - 

KM 6 
technik mechanizacji rolnictwa   

i agrotroniki 
- - 

KC 7 cukiernik - - 

KC 8 piekarz - - 

KP 9 pszczelarz - - 

KM 10 przetwórca mięsa - - 

KM 11 
operator maszyn i urządzeń przemysłu 

spożywczego 
- - 

PUBLICZE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowość, ulica), 

telefon, fax, strona www, adres e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

1. 

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
98-220 Zduńska Wola 

 ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 
tel. 43 823 62 13, fax 43 823 62 13 

www.jasna.org.pl 
jasna6@op.pl 

- zaoczna  

2. 

Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, Wojsławice 118, 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 

tel. 43 823 62 13, fax 43 823 62 13 
www.jasna.org.pl 

jasna6@op.pl 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

kucharz 

wędliniarz 

florysta 

cukiernik 

technik turystyki wiejskiej 

stolarz 

tapicer 

krawiec 

magazynier-logistyk 

kwalifikacyjne kursy zawodowe w formie zaocznej 

3. 

Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 5 
w Zduńskiej Woli  

98-220 Zduńska Wola, ul. Dąbrowskiego 6 
tel. 607 927 833 

www.policealna5.pl 
szkolapolicealna5@wp.pl 

opiekun medyczny 
technik usług kosmetycznych 

technik administracji 
kwalifikacyjne kursy zawodowe w formie zaocznej 

http://www.jasna.org.pl/
http://www.jasna.org.pl/
http://www.policealna5.pl/
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SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH) 

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli 
98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 10 

tel. 43 823 33 99 
www.grzegorzewskazdw.pl 

sekretariat@grzegorzewskazdw.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła Specjalna I 

Stopnia Nr 5 

piekarz 
cukiernik 

mechanik pojazdów samochodowych 
fryzjer 

blacharz samochodowy 
stolarz 
dekarz 

j. angielski 

2. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy 
- - 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Zduńskiej Woli 
98-220 Zduńska Wola, ul. KEN 3/5 
tel. 43 824 74 18, fax 43 824 74 18 

 www.zdz-zdwola.pl 
szkola@zdz-zdwola.pl 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „DR PIONTEK” w Zduńskiej Woli 
98-220 Zduńska Wola, ul. 1 Maja 27 

tel. 43 824 76 73, 509 681 057 
www.piontek.edu.pl 

dyrekcja@piontek.edu.pl 

NIEPUBLICZNE TECHNIKA DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, adres e-mail Zawód 

1. 

Technikum Fryzjerskie ZDZ w Zduńskiej Woli 
98-220 Zduńska Wola, ul. KEN 3/5 
 tel. 43 824 74 18, fax 43 824 74 18 

www.zdz-zdwola.pl 
szkola@zdz-zdwola.pl 

technik usług fryzjerskich  

2. 

Technikum Informatyczne ZDZ w Zduńskiej Woli 
98-220 Zduńska Wola, ul. KEN 3/5 
tel. 43 824 74 18, fax 43 824 74 18 

www.zdz-zdwola.pl 
szkola@zdz-zdwola.pl 

technik informatyk 

http://www.grzegorzewskazdw.pl/
http://www.zdz-zdwola.pl/
mailto:szkola@zdz-zdwola.pl
http://www.zdz-zdwola.pl/
http://www.zdz-zdwola.pl/
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NIEPUBLICZNE SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA DLA MŁODZIEŻY  

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon/fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód 

1. 
Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ 

w Zduńskiej Woli 

ul. KEN 3/5, 98-220 Zduńska Wola 
tel. 43 824 74 18, fax 43 824 74 18 

www.zdz-zdwola.pl 
szkola@zdz-zdwola.pl 

kucharz, fryzjer, sprzedawca, ogrodnik, pszczelarz, rolnik, 
monter konstrukcji budowlanych, zdun, murarz-tynkarz, 
kamieniarz, betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter nawierzchni 
kolejowej, dekarz, monter izolacji budowlanych, monter 
izolacji przemysłowych, monter systemów rurociągowych, 
monter sieci, instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, lakiernik samochodowy, 
kominiarz, blacharz, blacharz samochodowy, kowal, ślusarz, 
operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów 
samochodowych, mechanik motocyklowy, mechanik-monter 
maszyn i urządzeń, automatyk, mechanik precyzyjny, optyk-
mechanik, zegarmistrz, złotnik-jubiler, drukarz  fleksograficzny, 
drukarz offsetowy, operator procesów introligatorskich, 
elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, elektronik, mechatronik, monter sieci i 
urządzeń telekomunikacyjnych, przetwórca mięsa, cukiernik, 
piekarz, stolarz, krawiec, kuśnierz, tapicer, garbarz skór, 
obuwnik, kaletnik, operator urządzeń przemysłu chemicznego, 
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, 
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator 
urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń 
przemysłu szklarskiego, mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych  
i drogowych, mechanik – operator maszyn do produkcji 
drzewnej, fotograf, magazynier – logistyk, kierowca mechanik 

PUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon/fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód 

1. 
Szkoła Policealna Nr 4  

w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6  

tel. 43 823 62 13 
 www.jasna.org.pl 

jasna6@op.pl  

forma zaoczna 
 

asystent osoby niepełnosprawnej 
technik rachunkowości 

opiekunka środowiskowa 
opiekunka dziecięca 

 
forma stacjonarna 

 
terapeuta zajęciowy 
technik masażysta 

2. 
Szkoła Policealna Nr 5 

 w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola 
Dąbrowskiego 6 
tel. 607 927 833 

www.policealna5.pl 
szkolapolicealna5@wp.pl 

forma zaoczna 
 

technik administracji 
technik usług kosmetycznych 

opiekun medyczny  
 

forma stacjonarna 
 

technik masażysta 

kwalifikacyjne kursy zawodowe 
 

opiekun medyczny 
technik usług kosmetycznych 

technik administracji 

http://www.zdz-zdwola.pl/
http://www.jasna.org.pl/
mailto:jasna6@op.pl
http://www.policealna5.pl/
mailto:szkolapolicealna5@wp.pl
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PUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon/fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód 

1. 
Prywatna Szkoła Policealna 

„Awangarda” w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola 
ul. Królewska 6a 
tel. 505 719 343 

www.awangarda.edu.pl 
 zdunskawola@awangarda.edu.pl 

technik farmaceutyczny 
technik masażysta 

higienistka stomatologiczna 
asystentka stomatologiczna 

technik usług kosmetycznych 
technik sterylizacji medycznej 

terapeuta zajęciowy* 
opiekun medyczny* 

*zawody niewpisane do ewidencji 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna w Zduńskiej Woli 
98-220 Zduńska Wola 

ul. Żeromskiego 3A  

tel. 43 823 36 34, fax 43 823 36 34  
www.pppzdwola.prv.pl  

poradnia_zdwola@wp.pl  

NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 
AMI w Zduńskiej Woli 

98-200 Zduńska Wola  
ul. Getta Żydowskiego 34 

tel. 43 656 95 05, 504 204 890 
www.ami.org.pl 

biurofundacjiami@wp.pl  

2. 
Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 
PAKA w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola 
ul. Szadkowska 6c 

tel. 693 149 777 
www.paka.edu.pl 

biuro@paka.edu.pl  

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Internat w Zespole Szkół  

 w Zduńskiej Woli 
98-220 Zduńska Wola 

ul. Okrzei 11 

tel./fax. 43 823 30 77 
http://zdwola.cba.pl/joomla 
zespol.szkol@onet.com.pl 

2. 
Internat w Zespole Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Wojsławicach 

98-220 Zduńska Wola 
Wojsławice 118 

tel. 43 825 14 91  
fax 43 825 14 90 

www.wojslawice.ksiezyc.pl 
zsrckuwoj@poczta.onet.pl 

http://www.awangarda.edu.pl/
http://www.pppzdwola.prv.pl/
mailto:poradnia_zdwola@wp.pl
http://www.ami.org.pl/
mailto:biurofundacjiami@wp.pl
http://zdwola.cba.pl/joomla
http://www.wojslawice.ksiezyc.p1/
mailto:zsrckuwoj@poczta.onet.pl
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 PLACÓWKI OBJĘTE NADZOREM DELEGATURY ŁÓDZKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W SKIERNIEWICACH 

POWIAT KUTNOWSKI 
POWIAT ŁOWICKI 
POWIAT RAWSKI 

POWIAT GRODZKI SKIERNIEWICKI 
POWIAT ZIEMSKI SKIERNIEWICKI 

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach 
96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 29  

tel. 46 833 44 62, 834 16 09, fax 46 833 45 61 
delegatra-sk@kuratorium.lodz.pl 
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POWIAT KUTNOWSKI 

Starostwo Powiatowe w Kutnie 
99-300 Kutno, ul. Tadeusza Kościuszki 16 

tel. 24 355 47 80, fax 24 355 47 84 
www.powiatkutno.eu 

starostwo@powiatkutno.eu 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Kutno 
Gmina Bedlno 

Gmina Dąbrowice 
Gmina Krośniewice 
Gmina Krzyżanów 

Gmina Kutno 
Gmina Łanięta 

Gmina Nowe Ostrowy 
Gmina Oporów 
Gmina Strzelce 
Gmina Żychlin 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie  
99-300 Kutno, ul. Dąbrowskiego 1  
tel. 24 355 80 80, fax 24 355 80 80 

www.dabrowszczak.pl 
dabrowski1@poczta.onet.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

matematyka  
fizyka  

informatyka  
IAB* 

j. angielski  
j. francuski  
j. niemiecki  
j. rosyjski  

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

matematyka  
geografia  
j. angielski  

j. angielski  
j. francuski  
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

2. 
biologia  
chemia  

matematyka 
IC 

j. angielski  
j. francuski  
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

3.  
j. polski  
historia  

wos lub j. angielski  
ID 

j. angielski  
j. francuski  
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, historia, wos/ j. obcy 

Powstanie oddziału uzależnione jest od wyniku postępowania rekrutacyjnego 

 
II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Okrzei 1a  
tel. 24 355 74 33 fax 24 355 74 33 

www.kasprowicz.edu.pl 
kasprowicz@kasprowicz.edu.pl  

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
biologia  
chemia  

matematyka  
A 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. francuski  
j. rosyjski  

j. polski, matematyka, biologia, chemia  

http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=14#14
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=16#16
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=17#17
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=18#18
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=19#19
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=15#15
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=20#20
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=21#21
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=22#22
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=23#23
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=24#24
http://www.dabrowszczak.pl/
http://www.kasprowicz.edu.pl/
mailto:kasprowicz@kasprowicz.edu.pl
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2. 
matematyka  

fizyka 
informatyka  

C 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka  

3. 

historia  
wos 

j. angielski  

BD* 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. francuski  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. angielski, historia  

j. polski  
historia  

wos  

j. angielski  
j. niemiecki  
j. francuski  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, wos, historia  

Powstanie oddziału uzależnione jest od wyniku postępowania rekrutacyjnego 

 
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Żychlinie 

99-320 Żychlin, ul. Łukasińskiego 21 
tel. 24 351 20 56 

www.sp1-zychlin.edupage.org 
liceumzychlin@interia.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

wos 
I B 

j. angielski 
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, j. angielski, historia, wos 

2. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

I B 
j. angielski 
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

3. 
biologia 
chemia 

j. angielski 
I B 

j. angielski 
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, biologia, chemia, j. angielski 

 
Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach 

99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 17 
tel. 24 252 30 89, fax  24 252 30 89 

lokrosniewice@op.pl 
www.lo.krosniewice.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
biologia 
chemia 

informatyka 
AB 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, chemia, biologia 

2. 
j. polski 
historia 

j. angielski 
BH 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, historia, matematyka 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. S. Kostki w Kutnie 
99-300 Kutno, ul. 1-go Maja 26 A  

tel. 508 874 759 
www.kutno.spsk.pl 
klo_kutno@op.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski  

wos 
historia  

A  
j. niemiecki  
j. rosyjski  

j. niemiecki  
j. polski, matematyka, historia lub wos, j. obcy 

2. 
biologia 
chemia  

j. angielski  
B 

j. niemiecki  
j rosyjski  

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, biologia lub chemia, j. obcy 

http://www.sp1-zychlin.edupage.org/
mailto:lokrosniewice@op.pl
http://www.lo.krosniewice.pl/
http://www.kutno.spsk.pl/
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3. 
geografia  

wos 
j. angielski  

C 
j. niemiecki  
j. rosyjski  

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, geografia lub wos, j. obcy 

4.  
matematyka  

geografia  
j. angielski  

D 
j. niemiecki  
j. rosyjski  

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

PUBLICZNE SZKOŁY ARTYSTYCZNE DLA MŁODZIEŻY 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Kutnie 
99-300 Kutno, ul. Pałacowa 10 

tel. 600 884 421 
www.muzyczna.pl 

psm.kutno@gmail.com 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem  
nauczania/zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. zawodowa - 

kierunek instrumentalny  
i wokalny 

zawód 
muzyk instrumentalista 

muzyk wokalista 

- 

wydział instrumentalny- instrument, kształcenie słuchu, 
wiedza o muzyce z zakresu szkoły I-st 

wydział wokalny – predyspozycje wokalne, ogólna wiedza  
o muzyce 

1. Muzyczna I-st. - - - badania przydatności do kształcenia w szkole muzycznej 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Kutnie  
99-300 Kutno, ul. Oporowska 7 

tel. 24 254 23 97, fax 24 253 36 37 
www.staszickutno.pl 
zs_1kutno@interia.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem  
nauczania/zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

IA* 
lub 
ID* 

matematyka 
geografia 
j. angielski  

j. angielski  
j. niemiecki  
j. rosyjski  

j. francuski  
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia  

j. polski  
historii  

wos  
j. polski, matematyka, j. obcy, historia   

IE 
biologia  
chemia  

matematyka 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. rosyjski  

j. francuski  
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, chemia, biologia   

2. Technikum  

Ie/Ii* 
technik elektronik  j. angielski  

j. niemiecki  
j. rosyjski  

j. polski, matematyka, j obcy, informatyka  
technik informatyk 

Ii technik informatyk 
j. angielski  
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j obcy, informatyka 

Im/s* 
technik mechanik j. angielski  

j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j obcy, informatyka technik pojazdów 
samochodowych 

3. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia Nr 1 
1 k/m 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

j. angielski  j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka  
operator obrabiarek 

skrawających  

*Powstanie oddziału uzależnione jest od wyniku postępowania rekrutacyjnego 

 

http://www.muzyczna.pl/
mailto:zs_1kutno@interia.pl
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Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie  
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 11  

tel. 24 355 59 61, fax 24 253 30 67  
www.troczewski.pl 

zsz.troczewski@wp.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum  

TT/TH* 

technik eksploatacji 
portów i terminali  

j. angielski  
j. rosyjski  

j. niemiecki  
j. polski, matematyka, j. obcy,  geografia  

technik hotelarstwa  
j. angielski  
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, biologia 

TŻUG/ 
TTŻ* 

technik żywienia  
i usług gastronomicznych  

j. angielski  
j. rosyjski  

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, biologia  

technik technologii 
żywności  

j. angielski  
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, chemia  

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia Nr 2 
BS I* 

kucharz  
j. angielski 
 j. rosyjski  

j. niemiecki  
j. polski, matematyka, j. obcy, biologia  

magazynier-logistyk  
j. angielski  
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

*Powstanie oddziału uzależnione jest od wyniku postępowania rekrutacyjnego 

 

Zespół Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie  
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 24  

tel. 24 355 78 79, fax 24 355 78 81  
www.grabski.edu.pl 

sekretariat@grabski.edu.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

TE/TL* 
technik ekonomista  j. angielski  

j. niemiecki  
j. rosyjski  

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia  
technik logistyk 

TI/TP 
technik informatyk j. angielski  

j. niemiecki  
j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

technik programista 

TR/ 
TGPC* 

technik reklamy  
j. angielski  
j. francuski 

j. polski, j. obcy, historia, matematyka  

technik grafiki  
i poligrafii cyfrowej 

j. angielski  
j. niemiecki  

j. polski, j. obcy, historia, matematyka 

TH/TRA/
TOŚ* 

technik handlowiec  
j. angielski  
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia  

technik rachunkowości 
j. angielski  
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

technik ochrony 
środowiska 

j. angielski  
j. niemiecki  

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia 

 

Zespół Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie – Azorach  
99-300 Kutno, Kutno – Azory  

tel. 24 254 73 09, fax 24 254 73 09, 518 836 380 
www.azory.org 
zs4kutno@op.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

http://www.troczewski.pl/
mailto:zsz.troczewski@wp.pl
http://www.grabski.edu.pl/
mailto:sekretariat@grabski.edu.pl
http://www.azory.org/
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1. Technikum  ITP* 

technik informatyk  

j. angielski  
j. niemiecki  

j. polski, matematyka, informatyka, geografia 

technik transportu 
kolejowego  

j. polski, matematyka, informatyka, geografia  

technik elektryk  j. polski, matematyka, informatyka, geografia 

technik usług 
fryzjerskich  

j. polski, matematyka, informatyka, geografia 

technik fotografii  
i multimediów 

j. polski, matematyka, informatyka, geografia 

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 
Iwa 

oddział 
wielozawodowy: 
elektromechanik 

operator obrabiarek 
skrawających 

monter sieci i instalacji 
sanitarnych 

 mechanik pojazdów 
samochodowych 

monter zabudowy 
 i robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 
murarz-tynkarz 

elektryk 
cukiernik 

sprzedawca 
przetwórca mięsa 

piekarz 
fryzjer 
dekarz 
stolarz 

kierowca-mechanik 
mechanik monter 
maszyn i urządzeń 

magazynier-logistyk 
ślusarz 

lakiernik 
samochodowy 

kucharz 
cieśla 

j. angielski j. polski, matematyka , technika, informatyka 

Powstanie oddziału uzależnione jest od wyniku postępowania rekrutacyjnego 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie 
99-314 Krzyżanów, Mieczysławów 2 

tel. 24 254 20 85 
www.mieczyslawow.edu.pl 
zsckrmieczyslawow@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum  

I TMRiA 
geografia  

technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki 

j. niemiecki 
j. angielski 

matematyka, geografia, fizyka 

I TAK 
biologia  

technik architektury 
krajobrazu 

j. niemiecki 
j. angielski 

matematyka, biologia, geografia 

I TŻiUG 

technik żywienia  
i usług 

gastronomicznych 
biologia 

j. niemiecki 
j. angielski 

matematyka, biologia, geografia 

I TA 
technik agrobiznesu 

geografia 
j. niemiecki 
j. angielski 

matematyka, biologia, geografia 

2. 
Szkoła Branżowa I 

Stopnia 
BS 

mechanik -operator 
maszyn urządzeń  

i pojazdów 
stosowanych  
w rolnictwie 

rolnik 

j. angielski j. polski, matematyka 

http://www.mieczyslawow.edu.pl/


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
Łódź 2020/2021 

 

S t r o n a  | 158 

 

Zespół Szkół w Żychlinie 
99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 88  
tel. 24 285 10 60 /fax 24 285 10 60  

zszychlin.eu 
zszychlin@op.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LO 

biologia 
chemia  

lub j. angielski 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. rosyjski  

j. polski, matematyka, j. obcy, chemia  

j. angielski 
historia 
lub wos  

j. angielski  
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, historia, j. obcy   

2. Technikum T* 

technik informatyk 

j. angielski  
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

technik pojazdów 
samochodowych 

j. polski, matematyka, j. obcy, chemia 

technik grafiki  
i poligrafii cyfrowej 

j. polski, matematyka, j. obcy, chemia 

technik analityk j. polski, matematyka, j. obcy, chemia 

3. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia 
BO/BM 

mechanik monter 
maszyn i urządzeń  j. angielski  

j. rosyjski 
j. polski,matematyka, j obcy, geografia  

operator obrabiarek 
skrawających  

Powstanie oddziału uzależnione jest od wyniku postępowania rekrutacyjnego 

PUBLICZNE TECHNIKA DLA MŁODZIEŻY 

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie 
99-300 Kutno, ul. 1-go Maja 26 A  

tel. 508 874 759 
www.kutno.spsk.pl 
klo_kutno@op.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum  

TL technik logistyk  
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

TI technik informatyk 
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

TR 
technik organizacji 

reklamy 

j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia lub wos 

TE technik ekonomista 
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

TT 
technik obsługi 

turystyki 

j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

TH technik handlowiec 
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

mailto:zszychlin@op.pl
http://www.kutno.spsk.pl/
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PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Centrum Kształceni Ustawicznego w Kutnie 
99-300 Kutno, ul. Staszica 27 

tel. 24 253 35 18, fax 24 253 35 18 
www.ckukutno.pl 
ckukutno@wp.pl  

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowość, ulica), 

telefon, fax, strona www, adres e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

1. V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczna i stacjonarna  

2.  Szkolna Policealna Nr 5 

technik bhp  zaoczna  

technik administracji  zaoczna  

opiekun w domu 
pomocy społecznej  

zaoczna  

opiekun medyczny zaoczna  

technik ochrony 
fizycznej osób i mienia 

zaoczna 

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE I SOCJOTERAPII 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ,,Domostwo” w Żychlinie 
99-320 Żychlin, ul. Dobrzelińska 6 

tel./fax 24 254 28 23 
www.mos-zychlin@wp.pl 

moszychlin@wp.pl 
Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła Specjalna I 

Stopnia Nr 2 

oddział wielozawodowy: 
kucharz 
piekarz 
elektryk 

operator obrabiarek skrawających 
monter zabudowy i robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

sprzedawca 
ślusarz 

mechanik samochodowy 
monter sieci i instalacji sanitarnych 

cukiernik 
fryzjer 
stolarz 
dekarz 

kamieniarz 
murarz-tynkarz 

blacharz 
lakiernik samochodowy 

j. angielski  

SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH) 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. M. Konopnickiej w Kutnie  
99-300 Kutno, ul. Przemysłowa 6  
tel. 24 254 74 39, fax 24 254 25 99 

sosw1kutno.edupage.org  
sosw1kutno@onet.eu 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła Specjalna I 

Stopnia Nr 7 

kucharz 
pracownik pomocniczy obsługi 

hotelowej 
cukiernik 
piekarz 

j. angielski  

http://www.ckukutno.pl/
http://www.mos-zychlin@wp.pl
http://sosw1kutno.edupage.org/
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2. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy 

rękodzielnictwo artystyczne 
gospodarstwo domowe 
rękodzielnik wyrobów 

włókienniczych 

- 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Kutnie  
99-300 Kutno, ul. T. Kościuszki 24A   
tel. 24 355 78 87, fax 24 355 78 87 

www.surdokutno.pl 
oswkutno@kki.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
VII Liceum Ogólnokształcące 

Specjalne w Kutnie  

j polski  
j. angielski 

biologia  
j. angielski  

2. 
Branżowa Szkoła Specjalna I 

Stopnia Nr 7 w Kutnie  
kucharz  
fryzjer  

j. angielski 

 
Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 

Niepubliczna Szkoła Specjalna 
przysposabiająca do Pracy 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Kutnie  

profil kulinarny i gospodarstwa 
domowego 

- 

NIEPUBLICZNE TECHNIKA DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, adres e-mail Zawód 

1. 

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kutnie  
99-300 Kutno, ul. 1-go Maja 26A 

tel. 508 874 759 
www.kutno.spsk.pl 

- 

2. 

Technikum ZDZ w Warszawie 
Centrum Kształcenia w Kutnie 
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 10 

tel. 24 355 38 26, fax 24 355 38 26 
www.zdz-kutno.pl 

szkola@zdz-kutno.pl 

technik usług fryzjerskich  
technik handlowiec  
technik mechanik 

NIEPUBLICZNE SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, adres e-mail Zawód 

1. 

Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Warszawie 
Centrum Kształcenia w Kutnie 
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 10 

tel. 24 355 38 26, fax 24 355 38 26 
www.zdz-kutno.pl 

szkola@zdz-kutno.pl 

kucharz  
sprzedawca  

fryzjer  
ślusarz  

operator obrabiarek skrawających 
murarz-tynkarz  

sprzedawca 
kierownik mechanik 

pracownik pomocniczy fryzjera 
pracownik pomocniczy gastronomii 

monter zabudowy i robót wykończeniowych  
w budownictwie  

NIEPUBLICZNE SZKOŁY BRANŻOWE II STOPNIA 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, adres e-mail Zawód 

1. 

Branżowa Szkoła II Stopnia ZDZ w Warszawie 
Centrum Kształcenia w Kutnie 
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 10 

tel. 24 355 38 26, fax 24 355 38 26 
www.zdz-kutno.pl 

szkola@zdz-kutno.pl 

technik robót wykończeniowych w budownictwie  

http://www.surdokutno.pl/
http://www.kutno.spsk.pl/
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NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie  
99-300 Kutno, ul. Troczewskiego 2 

tel. 697 730 760  
www.pulliceum.edu.pl 
pul@pulplock.edu.pl 

2. 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniew Religi w Kutnie 
99-300 Kutno, ul. Józefów 9 

tel. 24 389 80 20 
www.liceum.polfarmex.pl 

liceum@polfarmex.pl 

3. 

Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Warszawie  
Centrum Kształcenia w Kutnie 
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 10 

tel. 24 355 38 26, fax 24 355 38 26 
www.szkola.zdz-kutno.pl 

szkola@zdz-kutno.pl 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie 
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 10 

tel. 24 355 38 26, fax 24 355 38 26 
www.zdz-kutno.pl 

szkola@zdz-kutno.pl 

2. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PASCAL w Kutnie 
99-300 Kutno, Plac Wolności 3 

tel. 531 508 908 
www.pascal.edu.pl 

kutno@pascal.edu.pl 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY  

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon/fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód 

1. 
Policealna Szkoła Zawodowa  

dla Dorosłych ZDZ w Warszawie 
Centrum Kształcenia w Kutnie 

99-300 Kutno, ul. Jagiełły 2 
tel. 24 355 36 16, fax 24 355 36 16 

www.zdz-kutno.pl 
centrum@zdz-kutno.pl 

technik informatyk 
technik ochrony fizycznej osób i mienia  

technik usług kosmetycznych  
opiekun w domu pomocy społecznej 

opiekun osoby starszej 
opiekunka środowiskowa  

florysta 
technik bhp 

opiekun medyczny  
technik administracji  

2. 
Prywatna Policealna Szkoła 

AWANGARDA  
w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Sienkiewicza 12  
telefon 24 253 30 92  

538 301 142 
www.awangarda.edu.pl  

  kutno@awangarda.edu.pl  

terapeuta zajęciowy  
technik usług kosmetycznych 

technik farmaceutyczny  
asystentka stomatologiczna  

technik masażysta   

3. 
Zaoczna Policealna Szkoła 

Zawodowa PASCAL w Kutnie 

99-300 Kutno, Plac Wolności 3 
tel. 531 508 908 

www.pascal.edu.pl 
kutno@pascal.edu.pl 

technik bhp 
florysta  

technik administracji  
technik usług kosmetycznych 

4. 
Zaoczna Policealna Szkoła 

Medyczna PASCAL w Kutnie 

99-300 Kutno, Plac Wolności 3 
tel. 531 508 908 

www.pascal.edu.pl 
kutno@pascal.edu.pl 

opiekun medyczny  

http://www.pulliceum.edu.pl/
mailto:pul@pulplock.edu.pl
http://www.liceum.polfarmex.pl/
http://www.pascal.edu.pl/
http://www.zdz-kutno.pl/
http://www.awangarda.edu.pl/
mailto:kutno@awangarda.edu.pl
http://www.pascal.edu.pl/
http://www.pascal.edu.pl/
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5. 
Stacjonarna Policealna Szkoła 
Medyczna PASCAL w Kutnie 

99-300 Kutno, Plac Wolności 3 
tel. 531 508 908 

www.pascal.edu.pl 
kutno@pascal.edu.pl 

technik masażysta 

6. 
Policealna Szkoła Medyczna 

„EPSILON” w Kutnie  

99-300 Kutno,  ul. Sienkiewicza 12  
tel. 24 253 30 92, 538 301 142 

www.awangarda.edu.pl 
kutno@awangarda.edu.pl 

technik usług kosmetycznych  
opiekun medyczny  
technik masażysta 

terapeuta zajęciowy  

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Poradnia  

Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Kutnie  

99-300 Kutno 
ul. Kościuszki 52 

tel. 24 355 78 85  
www.pppkutno.pl 

pppkutno@poczta.onet.pl 

NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Kutnie  

99-300 Kutno 
ul. Wyszyńskiego 11  

tel. 604 248 376  

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. Bursa Nr 1 w Kutnie 
99-300 Kutno 

ul. Kościuszki 24 B 

tel. 24 355 78 83 
www.bursa1kutno.pl 
 bursa1.kutno@op.pl 

2. 
Internat Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego 
w Mieczysławowie 

99-314 Krzyżanów 
Mieczysławów 2 

tel. 24 254 20 85 
www.mieczyslawow.edu.pl 
zsckrmieczyslawow@wp.pl 

3. 
Internat przy Państwowej Szkole 

Muzycznej I i II st. w Kutnie 
99-300 Kutno 

ul. Pałacowa 10 
tel. 24 337 18 00 

http://www.pascal.edu.pl/
http://www.awangarda.edu.pl/
http://www.pppkutno.pl/
http://www.bursa1kutno.pl/
http://www.mieczyslawow.edu.pl/
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POWIAT ŁOWICKI 

Starostwo Powiatowe w Łowiczu 
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30 

tel. 46 837 59 02, fax 46 837 50 15 
www.powiat.lowicz.pl 

starostwo@powiatlowicki.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Łowicz 
Gmina Bielawy 
Gmina Chąśno 

Gmina Domaniewice 
Gmina Kiernozia 

Gmina Kocierzew Południowy 
Gmina Łowicz 

Gmina Łyszkowice 
Gmina Nieborów 

Gmina Zduny 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu 
99-400 Łowicz, ul. Bonifraterska 3 

tel. 46 837 42 00 
www.lolowicz.pl 

lochelmon1@op.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

biologia 
chemia 

1a 

j. angielski 
kontynuacja 
j. niemiecki  

kontynuacja i dla 
początkujących 

j. rosyjski 
początkujący  
i kontynuacja 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

2. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski lub informatyka 

1b 

j. angielski 
kontynuacja 
j. niemiecki  

kontynuacja i dla 
początkujących 

j. rosyjski 
początkujący  
i kontynuacja 

j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka 

3. 
j. angielski 

biologia 
chemia 

1c 

j. angielski 
kontynuacja 
j. niemiecki  

kontynuacja i dla 
początkujących 

j. rosyjski 
początkujący  
i kontynuacja 

j. polski, matematyka, j. angielski oraz przedmiot o wyższej liczbie 
punktów biologia lub chemia 

4. 
j. angielski 

wos 
geografia 

1d 

j. angielski 
kontynuacja 
j. niemiecki  
kontynuacja 

j. rosyjski 
początkujący  
i kontynuacja 

j. francuski 
początkujący  
i kontynuacja 

j. polski, matematyka, j. angielski oraz przedmiot o wyższej liczbie 
punktów geografia lub wos  

 

http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=43#43
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=38#38
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=39#39
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=40#40
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=41#41
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=42#42
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=44#44
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=45#45
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=46#46
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=47#47
http://www.lolowicz.pl/
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II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łowiczu 
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 2 

tel. 46 830 08 98, fax 46 830 08 98 
www.2lolowicz.pl 

liceum@2lolowicz.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

j. polski 
j. obcy (j. angielski  

lub j. niemiecki) 
wos 

1a 
humanistyczno-

lingwistyczna 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy (j. angielski lub j. niemiecki), wos lub historia 

2. 

matematyka 
j. angielski 

lub informatyka 
fizyka 

1b 
matematyczno-

fizyczno-
informatyczna 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy (j. angielski lub j. niemiecki), fizyka  
lub informatyka 

3. 

biologia 
chemia 

j. obcy (j. angelski  
lub j. niemiecki) 

1c 
medyczna 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy (j. angielski lub j. niemiecki), biologia 
 lub chemia 

PUBLICZNE SZKOŁY ARTYSTYCZNE DLA MŁODZIEŻY 

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Łowiczu 
99-400 Łowicz, Mickiewicza 19 

tel. 46 837 74 41 
www.muzycznawlowiczu.pl 

sekretariat@muzycznawlowiczu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Szkoła Muzyczna I 

Stopnia 
- - - sprawdzenie predyspozycji muzycznych 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkól Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu 
 99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30  

tel. 46 837 42 01 
www.zspnr1.lowicz.pl 
zspnr1lowicz@o2.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

TM 
technik mechatronik 

matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

TE 
technik elektryk 

matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

TI technik informatyk 
j. angielski 
j. niemiecki j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

TM 
technik mechanik 

matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

TS 
technik pojazdów 
samochodowych 

matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

TB 
technik budownictwa 

matematyka 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

TA 

technik automatyk 
sterowania ruchem 

kolejowym 
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

mailto:liceum@2lolowicz.pl
http://www.muzycznawlowiczu.pl/
http://www.zspnr1.lowicz.pl/
mailto:zspnr1lowicz@o2.pl
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2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 

Ms 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

Mm kierowca mechanik 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

S sprzedawca 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

O fryzjer 
j. angielski 
j. niemiecki j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

E elektryk 
j. angielski 
j. niemiecki j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

Wz 

klasy wielozawodowe 
monter mechatronik 

monter zabudowy  
i robót  

wykończeniowych  
 w budownictwie 

cukiernik 
piekarz 

wędliniarz 
przetwórca mięsa 

lakiernik 
blacharz samochodowy 

ślusarz 
elektryk 

operator maszyn  
i urządzeń  

do przetwarzania 
tworzyw sztucznych 
operator obrabiarek 

skrawających 
mechanik motocyklowy 

mechanik maszyn  
i urządzeń drogowych 

murarz-tynkarz 
operator maszyn  

i urządzeń przemysłu 
spożywczego 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu 
99-400 Łowicz, ul. Blich 10 

46 837 37 07, fax 46 837 33 77 
www.zsp2lowicz.pl 
blich@zsp2lowicz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 2 

TAG 
matematyka/ 

technik agrobiznesu 

j. angielski  

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, biologia, j. angielski 

TIN 
matematyka/ 

technik informatyk 

j. angielski  

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

TL 
j. angielski/ 

technik logistyk 

j. angielski  

j. niemiecki 
j. polski, matematyka , geografia, j. angielski 

TMR i A 

matematyka 

technik mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki 

j. angielski  

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

TTŻ 

chemia 

matematyka/ 

technik technologii 

żywności 

j. angielski  

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, chemia, j. angielski 

TŻ i UG 

j. angielski/ 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

j. angielski  

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, biologa, j. angielski 

TISM 

matematyka 

technik inżynierii 

środowiska i melioracji 

j. angielski  

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

http://www.zsp2lowicz.pl/
mailto:blich@zsp2lowicz.pl
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2. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia Nr 2 
BS I st. 

mechanik operator 

pojazdów i maszyn 

rolniczych 

j. angielski  j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. W. S. Reymonta w Łowiczu 
99-400 Łowicz, ul. Powstańców 1863r. Nr 12d 

tel. 46 837 05 87,fax 46 837 05 87, tel. 664 190 273 
www.facebook.com/zsp3lowicz/ 

zsz3lowicz@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

IA 

j. angielski 
matematyka/  

technik hotelarstwa 
steward, stewardesa,          

pilot wycieczek 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, geografia, matematyka 

IB 

j. angielski 
matematyka/ 

technik żywienia 
i usług 

gastronomicznych- 
dietetyka i fitness 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka  

IC 

j. angielski 
matematyka/  
technik usług 
fryzjerskich 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, j. niemiecki, matematyka 

ID 
j. angielski 

matematyka/  
technik reklamy 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka 

IE 

j. angielski 
matematyka/  

technik fotografii  
i multimediów 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

IF 

j. angielski  
matematyka/  

technik eksploatacji 
portów i terminali 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski,  matematyka, geografia, j. angielski  

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 

IG kucharz  j. angielski j. polski, j. angielski, biologia, matematyka 

IH cukiernik j. angielski j. polski, j. angielski, biologia, matematyka 

II fotograf j. angielski j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu 
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 5a 

tel. 46 837 49 49, fax 46 837 49 49, 46 837 37 06 
www.zsp4.lowicz.pl 

poczta@zsp4.lowicz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

1 LO 
j. angielski 
geografia 
j. polski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

1 LO 

matematyka 
fizyka 

 informatyka/ 
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

2. Technikum 

1 T 
geografia 

j. angielski/ 
technik ekonomista 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

1 T 
geografia 

j. angielski/ 
technik rachunkowości 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

http://www.facebook.com/zsp3lowicz/
mailto:zsz3lowicz@poczta.onet.pl
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1 T 
geografia 

j. angielski/ 
technik handlowiec 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

1 T 
geografia 

j. angielski/ 
technik spedytor 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 
99-440 Zduny, Zduńska Dąbrowa 64 
tel. 46 838 74 95, fax 46 838 74 95 

www.zspzd-technikum.pl 
szkola@zspzd-technikum.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

TR 

biologia 
matematyka 
lub geografia  
(do wyboru) 

technik rolnik 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, geografia 

TW 

biologia 
chemia  

lub matematyka 
(do wyboru)  

technik weterynarii 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

TAK 

biologia 
matematyka  
lub geografia 
(do wyboru) 

technik architektury 
krajobrazu 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, geografia 

THK 

biologia 
matematyka 
lub geografia 
(do wyboru) 

technik hodowca konii 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, geografia 

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 
MOP 
i MR 

mechanik-operator 
pojazdów i maszyn 

rolniczych 
j. angielski j. polski, matematyka, biologia, geografia 

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE I SOCJOTERAPII 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi 
99-412 Kiernozia, ul. Sobocka 2 

tel. 24 277 90 84, fax 24 277 90 84 
www.moskiernozia.szkolnastrona.pl  

oswkiernozia@wp.pl 

SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu 
99-400 Łowicz, ul. Powstańców 1863 r. nr 12h 

tel. 46 837 57 12, fax 46 837 57 72 
www.soswlowicz.szkolnastrona.pl 

soswlowicz@pro.onet.pl 
Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia 

pracownik pomocniczy gastronomii 
rolnik 

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 
kucharz 

j. angielski 

http://www.zspzd-technikum.pl/
http://www.moskiernozia.szkolnastrona.pl/
http://www.soswlowicz.szkolnastrona.pl/
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PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, adres e-mail Zawód  

1. 

Centrum Kształcenia Ustawicznego  
99-440 Zduny, Zduńska Dąbrowa 64 
tel. 46 838 74 95, fax 46 838 74 95 

www.zspzd-technikum.pl 
szkola@zspzd-technikum.pl 

rolnik 
technik rolnik 

technik architektury krajobrazu 
technik hodowca koni 
technik agrobiznesu 

zaoczna 

technik weterynarii stacjonarna, dzienna 

PUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Nazwa szkoły, adres, telefon/fax, strona www, adres e-mail 

1. 
Zespół Szkół i Placówek 

Oświatowych Województwa 
Łódzkiego w Łowiczu 

99-400 Łowicz, ul. Ułańska 2 
tel. 46 837 58 85, fax 46 837 50 27 

www.zespollowicz.pl  
sekretariat@zespollowicz.pl 

technik masażysta 
technik usług kosmetycznych* 

opiekun medyczny 
asystentka stomatologiczna 
higienistka stomatologiczna 

terapeuta zajęciowy 
asystent osoby niepełnosprawnej 

opiekun osoby starszej 
opiekun w domu pomocy społecznej 

opiekunka środowiskowa 
opiekunka dziecięca* 

technik pszczelarz 
technik ochrony fizycznej osób i mienia 

technik administracji 
technik bhp 

technik farmaceutyczny 
koszykarz-plecionkarz* 

rękodzielnik wyrobów włókienniczych* 
krawiec* 
florysta* 
fryzjer* 

*kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna w Łowiczu 

99-400 Łowicz 
ul. Armii Krajowej 6 

tel. 46 837 42 71, 46 837 60 65 
 www.poradnia.lowicz.pl 

poczta@poradnia.lowicz.pl 

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Internat w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym 
 w Łowiczu 

99-400 Łowicz 
 ul. Powstańców 1863 r. nr 12h 

tel. 46 837 57 12, 46 837 57 72 fax 46 837 57 12 
soswlowicz@pro.onet.pl 

http://soswlowicz.szkolnastrona.pl/ 

2. 
Internat w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii w Kiernozi 
99-412 Kiernozia  

ul. Sobocka 2 

tel. 24 277 90 84, fax 24 277 90 84 
www.moskiernozia.szkolnastrona.pl  

oswkiernozia@wp.pl 

3. 
Internat Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej 
Dąbrowie 

99-440 Zduny 
Zduńska Dąbrowa 64F 

tel. 46 838 74 95, fax 46 838 74 95  
 www.zspzd-technikum.pl 

szkola@zspzd-technikum.pl 

4. 
Bursa Samorządu Województwa 

Łódzkiego w Łowiczu 
99-400 Łowicz 
ul. Ułańska 2 

tel. 46 837 52 73, fax 46 837 52 73  
www.zespollowicz.pl  

bursa@zespollowicz.pl 
sekretariat@zespollowicz.pl 

http://www.zspzd-technikum.pl/
http://www.zespollowicz.pl/
mailto:sekretariat@zespollowicz.pl
http://www.poradnia.lowicz.pl/
mailto:soswlowicz@pro.onet.pl
http://soswlowicz.szkolnastrona.pl/
http://www.moskiernozia.szkolnastrona.pl/
mailto:oswkiernozia@wp.pl
http://www.zspzd-technikum.pl/
http://www.zespollowicz.pl/
mailto:bursa@zespollowicz.pl
mailto:sekretariat@zespollowicz.pl
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POWIAT RAWSKI 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 
96-200 Rawa Mazowiecka, Plac Wolności 1 

tel. 46 814 46 31, fax 46 814 46 31 
www.powiatrawski.pl 

starostwo@powiatrawski.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Biała Rawska 
Miasto Rawa Mazowiecka 

Gmina Cielądz 
Gmina Rawa Mazowiecka 

Gmina Regnów 
Gmina Sadkowice 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej 
96 - 200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 20 

tel. 46 814 37 45 
lorawa@neostrada.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
j. obcy 

A 
j. angielski  
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

2. 

biologia 
chemia 
j. obcy 

*ratownictwo medyczne 

B 
j. angielski  
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. polski, chemia, biologia, j. obcy 

3. 

biologia 
chemia 

matematyka 
*ratownictwo medyczne 

C 
j. angielski  
j. rosyjski 

j. niemiecki 
j. polski, chemia, biologia, matematyka 

4. 

j. polski 
historia 

wos lub j. angielski 
*elementy prawa 

D 
j. angielski  
j.rosyjski 

j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, historia lub geografia, wos lub j. angielski 

5. 
biologia 

geografia 
wos lub j. angielski 

E 
j. angielski  
j.rosyjski 

j. niemiecki 
j. polski, biologia, geografia, wos lub j. angielski 

6. 
matematyka 

geografia 
j. obcy 

F 
j. angielski  
j.rosyjski 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

7. 
matematyka 
informatyka 

fizyka 
G 

j. angielski  
j.rosyjski 

j. niemiecki 
j. polski, matematyka, informatyka, fizyka 

8. 
geografia 

wos 
j. angielski 

H 
j. angielski  
j.rosyjski 

j. niemiecki 
geografia, wos, j. angielski, j. polski 

 

Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej  
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kazimierza Wielkiego 28 

tel 570 130 126 
www.katolik-rawa.pl 

sekretariat@katolik-rawa.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

mailto:starostwo@powiatrawski.pl
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=108#108
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=110#110
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=109#109
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=111#111
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=112#112
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=113#113
mailto:lorawa@neostrada.pl
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1. 

matematyka 
fizyka 

chemia 
geografia 
biologia 

j. angielski 

Ia 
Ib 
Ic 

j. angielski 
j. rosyjski 

j. niemiecki 

j. polski, matematyka oraz oceny z wybranych przedmiotów 
(zgodnie z kierunkiem kształcenia):  fizyka i geografia lub biologia i chemia, 
historia, j. angielski rozszerzony. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty – j. polski, 

matematyka, j. obcy na poziomie podstawowym. 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14 

tel. 46 814 46 36,fax 46 814 46 36  
www.zspreymont.edu.pl 

zsrrawa@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

a 
j. polski 
j. obcy 

historia/wos/geografia 

j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, j. obcy, historia 

b 

matematyka 
j. obcy 

fizyka/informatyka 
/geografia 

j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

c 

biologia 
j. obcy 

 chemia/geografia/ 
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, j. obcy, biologia 

2. Technikum 

a technik agrobiznesu 
j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, j. obcy, biologia 

b technik ekonomista 
j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski  
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia  

c technik rolnik 
j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, j. obcy, biologia 

d technik logistyk 
j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 

96-230 Biała Rawska, ul. Kolejowa 9  
tel. 46 815 95 46, fax 46 815 95 46 

www.zspbr.rawa-maz.pl 
zspbialarawska@wp.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LO 

matematyka 
j. angielski 

biologia 
geografia 
chemia 

j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, j. obcy, edukacja  
dla bezpieczeństwa 

2. 

Technik 
Ekonomista 

TE 
j. angielski 

 matematyka 
lub geografia 

j. angielski 
j. niemiecki  

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, historia, j. obcy 

Technik 
Ogrodnik 

TO 
j. rosyjski 
chemia 

lub biologia 

j. angielski, 
j. rosyjski 

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, biologia, j. obcy 

Technik 
Informatyk 

TI 
j.angielski 

matematyka 
lub geografia 

j. angielski, 
j. rosyjski 

lub j. niemiecki 
j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy 

http://www.zspreymont.edu.pl/
mailto:zsrrawa@wp.pl
http://www.zspbr.rawa-maz.pl/
mailto:zspbialarawska@wp.pl
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3. 
Szkoła Branzowa I 

Stopnia 
SB 

sprzedawca j. rosyjski j. polski, matematyka, historia, j. obcy 

ogrodnik j. rosyjski j. polski, biologia, historia, j. obcy 

cukiernik j. rosyjski j. polski, chemia, historia, j. obcy 

 

Zespół Szkół- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej  
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46 

 tel. 46 815 41 41  
zsceziu@hoga.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum  

TPS 

technik pojazdów 
samochodowych 

fizyka 
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

TH 
technik handlowiec 

geografia 
 j. obcy 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

TOŚ 

technik ochrony 
środowiska 

biologia 
chemia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

TŻUG 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

biologia 
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

THo 
technik hotelarstwa 

matematyka 
j. obcy   

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

TB 
technik budownictwa 

matematyka 
chemia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

TM 
technik mechatronik 

matematyka 
fizyka 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

TI 
technik informatyk 

informatyka 
matematyka  

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

2. 
Szkoła Branżowa I 

stopnia 

A 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

nie dotyczy 

elektromechanik 
pojazdów 

samochodowych 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

nie dotyczy 

B 
mechanik monter 
maszyn i urządzeń 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

nie dotyczy 

C sprzedawca 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

nie dotyczy 

D kucharz 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

nie dotyczy 

E wielozawodowa 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

nie dotyczy 

F 
operator obrabiarek 

skrawających 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

nie dotyczy 

J 
operator maszyn  

i urządzeń przemysłu 
spożywczego 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

nie dotyczy 

mailto:zsceziu@hoga.pl
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MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE I SOCJOTERAPII 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Przemysłowa 2 

tel. 46 815 49 15, fax 46 815 49 15 
www.mosrawa.szkolnastrona.pl 

zps.rawamaz@interia.pl 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres, telefon/fax, strona www, adres 

e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 

96-230 Biała Rawska ,ul. Kolejowa 9 
tel./fax 46 815 95 46 

www.zspbr.rawa-maz.pl 
zspbialarawska@wp.pl 

- zaoczna 

2. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 
96-230 Biała Rawska ,ul. Kolejowa 9 

tel./fax 46 815 95 46 
www.zspbr.rawa-maz.pl 
zspbialarawska@wp.pl 

kursy 
kwalifikacyjne 

zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 
planowanie i organizacja prac ogrodniczych 

prowadzenie działalności handlowej 

3. 

Liceum Ogólnokształcące  
dla Dorosłych w Zespole Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka 
ul. Zwolińskiego 46 

tel. 46 815 41 41 
www.rawa-kopernik.pl 

zsceziu@hoga.pl 

- zaoczna 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Prywatnym Zespole Szkół Zawodowych dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej 
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zygmunta Zwolińskiego 10 

tel. 46 814 53 80, fax 46 814 53 80 
www.pzszdd.cba.pl 

pzszdd@wp.pl 

NIEPUBLICZNE SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA DLA MŁODZIEŻY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon/fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód 

1. 
Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I 
Stopnia w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka 
ul. Zwolińskiego 10 A 

tel. 46 815 42 70  
fax 46 815 42 70 
cechrawa@wp.pl 
www.cechrawa.pl 

wielozawodowa 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon/fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód 

1. 

Szkoła Policealna dla Dorosłych 
 w prywatnym Zespole Szkół 
Zawodowych dla Dorosłych  

w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka 
 ul. Zygmunta Zwolińskiego 10 

 tel. 46 814 53 80 
fax. 46 814 53 80 

www.pzszdd.cba.pl 
pzszdd@wp.pl 

technik bhp 
technik turystyki wiejskiej 

http://www.mosrawa.szkolnastrona.pl/
http://www.zspbr.rawa-maz.pl/
mailto:zspbialarawska@wp.pl
http://www.zspbr.rawa-maz.pl/
mailto:zspbialarawska@wp.pl
http://www.rawa-kopernik.pl/
mailto:zsceziu@hoga.pl
http://www.pzszdd.prv.pl/
mailto:pzszdd@wp.pl
mailto:pzszdd@wp.pl
http://www.cechrawa.pl/
http://www.pzszdd.prv.pl/
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PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka 
ul. Niepodległości 8 

tel 698 629 223; 729 292 163 
www.powiatrawski.pl 
rawa_poradnia@op.pl 

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Internat przy Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych 
 w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka 
ul. Reymonta 14 

tel. 46 814 46 36 
fax 46 814 46 36 
zsrrawa@wp.pl 

www.zspreymont.edu.pl 

2. 

Internat przy Zespole Szkół- 
Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka 
ul. Zwolińskiego 46 

tel. 46 815 41 41, fax 46 815 41 41 
 zsceziu@hoga.pl 
www.zsceziu.pl 

3. 
Internat przy Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych 
w Białej Rawskiej 

96-230 Biała Rawska 
ul. 15 Grudnia 9 

tel./fax 46 815 95 46  
tel./fax 46 815 92 61 

www.zspbr.rawa-maz.pl 
zspbialarawska@wp.pl 

4. 
Internat przy Zespole Placówek 

Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 
96-200 Rawa Mazowiecka 

ul. Przemysłowa 2 

tel./fax 46 815 49 15 
tel. 46 815 49 82 

zps.rawamaz@interia.pl 

http://www.powiatrawski.pl/
mailto:Rawa_poradnia@op.pl
mailto:zsrrawa@wp.pl
mailto:zsceziu@hoga.pl
http://www.zsceziu.pl/
http://www.zspbr.rawa-maz.pl/
mailto:zspbialarawska@wp.pl
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POWIAT GRODZKI SKIERNIEWICKI 

Urząd Miasta Skierniewice 
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice 

tel. 46 834 51 00, fax 46 834 51 00 
www.skierniewice.net.pl 

umskier@um.skierniewice.pl 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach  
96-100 Skierniewice, ul. Sienkiewicza 10 

tel.46 833 31 89 
www.loprus.pl  

lo.prus.skierniewice@interia.eu 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

biologia 
chemia 

+ ew. trzeci przedmiot  
do wyboru realizowany 

międzyoddziałowo: 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

informatyka 
j. polski 

1a 

do wyboru 
realizowany 

międzyoddziałowo: 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski, matematyka, j. obce nauczane w szkole podstawowej 

2. 

historia 
wos 

+ ew. trzeci przedmiot  
do wyboru realizowany 

międzyoddziałowo: 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

informatyka 
j. polski 

1b 

do wyboru 
realizowany 

międzyoddziałowo: 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski, matematyka, j. obce nauczane w szkole podstawowej 

3. 

geografia 
wos 

+ ew. trzeci przedmiot  
do wyboru realizowany 

międzyoddziałowo: 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

informatyka 
j. polski 

1c 

do wyboru 
realizowany 

międzyoddziałowo: 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski, matematyka, j. obce nauczane w szkole podstawowej 

4. 

matematyka 
geografia 

+ ew. trzeci przedmiot  
do wyboru realizowany 

międzyoddziałowo: 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

informatyka 
j. polski 

1d 

do wyboru 
realizowany 

międzyoddziałowo: 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski, matematyka, j. j. obce nauczane w szkole podstawowej 

http://www.skierniewice.net.pl/
http://www.loprus.pl/
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5. 

matematyka 
fizyka 

+ ew. trzeci przedmiot  
do wyboru realizowany 

międzyoddziałowo: 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

informatyka 
j. polski 

1e 

do wyboru 
realizowany 

międzyoddziałowo: 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski, matematyka, j. j. obce nauczane w szkole podstawowej 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Skierniewicach  
96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 6 

tel. 46 833 68 66, fax 46 833 68 66  
www.budowlanka1.edu.pl  

budowlanka1@wp.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum  

TAK 
technik architektury 

krajobrazu 

j. angielski 
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, informatyka 

TB technik budownictwa 
j. angielski 
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

TEO 
technik urządzeń  

i systemów energetyki 
odnawialnej 

j. angielski 
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

TUF technik usług fryzjerskich 
j. angielski 
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, chemia, plastyka 

TR technik reklamy 
j. angielski 
j. niemiecki  
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka 

2. 
Szkoła Branżowa I 

Stopnia 
mz 

monter zabudowy 
i robót wykończeniowych 

w budownictwie 
j. angielski j. polski, matematyka, technika, informatyka 

3. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

- - - zaoczna 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach 
96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15 

tel.46 833 32 67  
www.zsz2skc.pl 

sekretariat@zsz2skc.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1fa 
j. angielski 

technik fotografii 
i multimediów 

j. angielski 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 
j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

1 ia 
matematyka 

technik informatyk 

j. angielski 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 
j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka 

1 ea 
fizyka 

technik elektryk 

j. angielski 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 
j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

1 pa 
matematyka 

technik pojazdów 
samochodowych 

j. angielski 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 
j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 
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1 ma 
matematyka 

technik mechanik 

j. angielski 
j. niemiecki/ 

j. rosyjski 
j. polski, matematyka, technika, j. obcy 

2. 
Branżowa Szkoła 

I Stopnia 

1pza 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
j. angielski j. polski, matematyka, technika, informatyka 

1wa 

cukiernik 
fryzjer 
piekarz 
stolarz 

blacharz samochodowy 
ślusarz 

elektryk 
krawiec 
kucharz 

sprzedawca 

j. angielski j. polski, matematyka, technika, informatyka 

 

Zespół Szkół Nr 3 im. Wisławy Szymborskiej w Skierniewicach 
96-100 Skierniewice, ul. Działkowa 10 

tel. 46 833 35 19, fax 46 833 35 19, 46 833 21 13 
www.ekonomik.edu.pl 

ekon-sk@wp.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

1A 

profil geograficzno-
społeczny: 
j. angielski 
geografia 

wos 

kontynuacja:  
j. angielski  

drugi j. obcy  
do wyboru: 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski oraz lepszy z: geografia, 
wos 

1B 

profil biologiczno-
chemiczny 
j. angielski 

biologia 
chemia 

kontynuacja:  
j. angielski  

drugi j. obcy  
do wyboru: 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski oraz lepszy z: biologia, 
chemia 

1D 

profil matematyczno-
fizyczny 

j. angielski 
matematyka 

fizyka 

kontynuacja:  
j. angielski  

drugi j. obcy  
do wyboru: 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka 

1E 

profil matematyczno-
geograficzny 
j. angielski 

matematyka 
geografia 

kontynuacja:  
j. angielski  

drugi j. obcy  
do wyboru: 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia  

2. Technikum  

1F 

technik ekonomista: 
j. angielski 

oraz matematyka 
lub geografia 

kontynuacja:  
j. angielski  

drugi j. obcy  
do wyboru: 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski  

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

1G 

technik rachunkowości 
j. angielski 

oraz matematyka 
lub geografia 

kontynuacja:  
j. angielski  

drugi j. obcy  
do wyboru: 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 
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1K 
technik hotelarstwa 

j. angielski 
geografia 

kontynuacja:  
j. angielski  

drugi j. obcy  
do wyboru: 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

1L 

technik eksploatacji portów 
i terminali: 
j. angielski 

oraz matematyka 
lub geografia 

kontynuacja:  
j. angielski  

drugi j. obcy  
do wyboru: 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

1M 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

j. angielski 
biologia 

kontynuacja:  
j. angielski  

drugi j. obcy  
do wyboru: 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. francuski  

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

 

Zespół Szkół Nr 4 im. ppłk. Romualda Sulińskiego w Skierniewicach 
96-100 Skierniewice, ul. Podkładowa 2 

tel. 46 833 10 20, fax 46 833 10 20 
www.zs4skierniewice.szkola.pl 

zsz4@o2.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  programem 

nauczania /profil/ zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

1La 

j. polski 
historia 

wos 
klasa wojskowa 

(innowacja pedagogiczna: 
„Przysposobienie wojskowe 

i bezpieczeństwo 
narodowe”) 

j. angielski 
oraz j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, historia, wf 

1Lb 

j. polski  
wos 

historia 
klasa policyjna 

(innowacja pedagogiczna: 
„Bezpieczeństwo 

publiczne”) 

j. angielski 
oraz j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, historia, wf 

1Lc 

j. angielski 
biologia 

fizyka  
klasa kosmetyczna 

 (innowacja pedagogiczna: 
„Zdrowie, uroda, 

pielęgnacja”) 

j. angielski 
oraz j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, plastyka, biologia   

1Ld 

j. angielski 
biologia 

fizyka  
klasa ogólna”) 

j. angielski 
oraz j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

2. Technikum 

1Ta 
j. angielski 
geografia 

technik logistyk 

j. angielski 
oraz j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

1Tb 

matematyka  
j. angielski 

technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej 

j. angielski 
oraz j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, plastyka, j. angielski 

1Tc 

geografia 
matematyka 

technik transportu 
kolejowego 

j. angielski 
oraz j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, geografia, informatyka 
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1Td 

fizyka 
geografia 

technik automatyk 
sterowania ruchem 

kolejowym 

j. angielski 
oraz j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
j. polski, matematyka, geografia, fizyka 

SZKOŁY SPECJALNE PONADPODSTAWOWE (W TYM W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-
WYCHOWAWCZYCH) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Skierniewicach 
96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 100 

tel. 46 833 96 00, fax 46 833 96 00  
www.soswskierniewice.pl 
soswskierniewice@op.pl  

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy 
nie dotyczy brak 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia 
pracownik pomocniczy obsługi 

hotelowej 
j. angielski 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Stanisława Konarskiego w Skierniewicach 
96-100 Skierniewice, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12  

tel. 46 832 74 78 
www.klasykskierniewice.pl  

loklasyk@poczta.onet.pl  

2. 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Milenium" w Skierniewicach 
96-100 Skierniewice, ul. Wańkowicza 9 

tel. 46 833 28 85/46, 46 833 28 85 
www.cemilenium.pl 

milgim@poczta.onet.pl  

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH  

Lp. Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK"w Skierniewicach 
96-100 Skierniewice, ul. Dworcowa 3/E 

tel. 46 832 37 38 
www.zak.edu.pl 

skierniewice@zak.edu.pl 

2. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Skierniewicach 
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 8 

tel. 46 831 22 81 
skierniewice@cosinus.pl 

www.cosinus.pl 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY 

Lp. Nazwa szkoły 
Adres, telefon/fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód 

1. 
Szkoła Policealna Administracji 

„Żak” w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice  
ul. Dworcowa 3/E 
www.zak.edu.pl 

skierniewice@zak.edu.pl 

technik administracji 

2. 
Szkoła Policealna Informatyki 

„Żak” w Skierniewicach” 

96-100 Skierniewice  
ul. Dworcowa 3/E 
www.zak.edu.pl 

skierniewice@zak.edu.pl 

technik informatyk 

3. 
Szkoła Policealna Kosmetyki „Żak” 

w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice  
ul. Dworcowa 3/E 
www.zak.edu.pl 

skierniewice@zak.edu.pl 

technik usług kosmetycznych 

mailto:skierniewice@cosinus.pl
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4. 
Szkoła Policealna Centrum Nauki 
 i Biznesu „Żak” w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice  
ul. Dworcowa 3/E 
www.zak.edu.pl 

skierniewice@zak.edu.pl 

technik bhp  
technik rachunkowości 

opiekun w domu pomocy społecznej 
opiekunka środowiskowa 

florysta 
technik usług kosmetycznych 

technik informatyk 
technik administracji 

5. 
Szkoła Policealna Opieki 

Medycznej „Żak” w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice  
ul. Dworcowa 3/E 
www.zak.edu.pl 

skierniewice@zak.edu.pl 

opiekun medyczny 

6. 
Szkoła Policealna „Cosinus Plus” 

w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice 
ul. Rybickiego 8 
tel 46 831 22 81 

skierniewice@cosinus.pl 
www.cosinus.pl 

kształcenie w formie zaocznej: 
technik administracji 

technik bhp 
technik ochrony fizycznej osób i mienia 

technik usług kosmetycznych 
florysta 

opiekun medyczny 
opiekunka dziecięca 

kształcenie w formie stacjonarnej: 
technik masażysta 

terapeuta zajęciowy 
kształcenie w formie zaocznej, prowadzone  

do zakończenia cyklu kształcenia: 
technik rachunkowości 

technik informatyk 
technik turystyki wiejskiej  

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Skierniewicach 
96-100 Skierniewice 

ul. Rybickiego 6 

tel. 46 833 28 28  
www.poradnia-skierniewice.pl 

sekretariat@poradnia-skierniewice.pl 

NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice  
ul. Łowiecka 68A 

tel./ fax 46 833 50 40, 605 275 296 

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Bursa Koedukacyjna  

w Skierniewicach 
96-100 Skierniewice  

ul. Nowobielańska 100 

tel. 46 831 88 31 
www.bursaskierniewice.pl 

bursa@bursaskierniewice.pl 

mailto:skierniewice@cosinus.pl
http://www.bursaskierniewice.pl/
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POWIAT ZIEMSKI SKIERNIEWICKI 

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach 
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3-go Maja 6 

tel. 46 833 46 37/46, fax 46 833 66 79 
www.powiat-skierniewice.pl 

sekretariat@powiat-skierniewice.pl 
oswiata@powiat-skierniewice.pl 

na terenie powiatu występują następujące gminy: 
Gmina Bolimów 
Gmina Głuchów 

Gmina Godzianów 
Gmina Kowiesy 

Gmina Lipce Reymontowskie 
Gmina Maków 

Gmina Nowy Kawęczyn 
Gmina Skierniewice 

Gmina Słupia 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Zespół Szkół w Bolimowie 
99-417 Bolimów, ul. Sokołowska 24 
tel. 46 838 02 68, fax 46 838 02 68 

www.zsp-bolimow.pl 
lebol@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LO 

klasa policyjna 

j. angielski 
j. niemiecki 
(brany pod 

uwagę jest ten 
język z którego 

uczeń ma 
wyższą ocenę) 

j. polski, matematyka, historia lub geografia lub wos (brany pod 
uwagę jest ten przedmiot z którego uczeń ma wyższą ocenę) 

klasa wojskowa 

j. angielski 
j. niemiecki 
(brany pod 

uwagę jest ten 
język z którego 

uczeń ma 
wyższą ocenę) 

j. polski, matematyka, historia lub geografia lub wos (brany pod 
uwagę jest ten przedmiot z którego uczeń ma wyższą ocenę 

klasa pożarnicza 

j. angielski 
j. niemiecki 
(brany pod 

uwagę jest ten 
język z którego 

uczeń ma 
wyższą ocenę) 

j. polski, matematyka, fizyka lub chemia (brany pod uwagę jest ten 
przedmiot z którego uczeń ma wyższą ocenę) 

klasa zdrowie  
i dietetyka  

j. angielski 
j. niemiecki 
(brany pod 

uwagę jest ten 
język z którego 

uczeń ma 
wyższą ocenę) 

j. polski, matematyka, biologia lub chemia lub geografia (brany pod 
uwagę jest ten przedmiot z którego uczeń ma wyższą ocenę) 

2. Technikum TH technik hotelarstwa 

j. angielski 
j. niemiecki 
(brany pod 

uwagę jest ten 
język z którego 

uczeń ma 

j. polski, matematyka, informatyka lub biologia lub geografia 
(brany pod uwagę jest ten przedmiot z którego uczeń ma wyższą 

ocenę) 

http://www.powiat-skierniewice.pl/
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=125#125
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=126#126
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=127#127
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=128#128
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=129#129
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=130#130
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=131#131
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=132#132
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=133#133
http://www.zsp-bolimow.pl/
mailto:lebol@poczta.onet.pl
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wyższą ocenę) 

  

TL technik logistyk 

j. angielski 
j. niemiecki 
(brany pod 

uwagę jest ten 
język z którego 

uczeń ma 
wyższą ocenę) 

j. polski, matematyka, informatyka lub geografia (brany pod uwagę 
jest ten przedmiot z którego uczeń ma wyższą ocenę) 

TG technik ekonomista 

j. angielski 
j. niemiecki 
(brany pod 

uwagę jest ten 
język z którego 

uczeń ma 
wyższą ocenę) 

j. polski, matematyka, informatyka lub geografia (brany pod uwagę 
jest ten przedmiot z którego uczeń ma wyższą ocenę) 

 

Zespół Szkół w Głuchowie 
96-130 Głuchów, ul. Plac Uniwersytecki 3 

tel. 46 815 70 79, fax 46 815 70 79 
www.zspgluchow.pl 

zspgluchow@interia.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LO 

przedmioty 
rozszerzone  
edukacja dla 

bezpieczeńska i historia 
Liceum 

Ogólnokształcące  
z oddziałem 

integracyjnym 
 i edukacją  

dla bezpieczeństwa 

j.angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j.polski, matematyka, j. angielski, edukacja dla bezpieczeństwa 

2. Technikun 

TR 

przedmioty 
rozszerzone: 
matematyka 

biologia 
technik rolnik 

j.angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j.polski, matematyka, j. angielski, biologia 

TŻiUG 

przedmioty 
rozszerzone: 
matematyka 

biologia 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych/ 
innowacja w zakresie 

dietetyki i fitness 

j.angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j.polski, matematyka, j. angielski, biologia 

TM 

przedmioty 
rozszerzone: 
matematyka 

fizyka 
technik mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki 

j.angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j.polski, matematyka, j. angielski, fizyka 

3. 
Szkoła Branżowa I 

Stopnia 

K kucharz 
j.angielski 

j. niemiecki 
j. rosyjski 

j.polski, matematyka, j. angielski, biologia 

R rolnik 
j.angielski 

j. niemiecki 
j. rosyjski 

j.polski, matematyka, j. angielski, biologia 

http://www.zspgluchow.pl/
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PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej 
Adres Telefon, fax, strona www, e-mail 

1. 
Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice 
ul. Konstytucji 3 Maja 6 

tel. 46 834 59 66, fax 46 834 59 66 
ppppce@op.pl 

www.ppppskierniewice.pl 

 

mailto:ppppce@op.pl

