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OPRACOWANIE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
Powielanie bądź kopiowanie przez media wyłącznie za zgodą Łódzkiego Kuratora Oświaty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga! 
Informator przygotowano w oparciu o informacje z organów prowadzących szkoły i placówki. 
W trakcie rekrutacji kierunki kształcenia oraz liczba oddziałów mogą ulec zmianie. 
Szkoły umieszczone są w informatorze terytorialnie w podziale na jednostki administracji paostwowej, samorządowej 
niezależnie od ich organów prowadzących. 
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LIST ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY 

 

Drodzy Gimnazjaliści! 

 

Przed Wami czas na podjęcie ważnej decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.Wielu  

z Was zapewne odwiedza już szkoły, w których bezpośrednio przyglądacie się warunkom 

kształcenia, zapoznajecie się z ofertę edukacyjną oraz zasadami rekrutacji. 

Chcąc dostarczyd Wam potrzebnych i najważniejszych informacji ze wszystkich szkół 

ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, publikujemy Informator w wersji elektronicznej, 

przedstawiający  ofertę edukacyjną na rok szkolny 2012/2013.W naszym Informatorze możecie 

znaleźd: dane teleadresowe placówek, wymagania rekrutacyjne, informacje o planowanych 

oddziałach klas pierwszych, przedmiotach nauczanych według programów rozszerzonych w liceach 

ogólnokształcących oraz proponowanych zawodach w technikach i szkołach zawodowych. 

Mam nadzieję, że zapoznacie się wnikliwie z treścią Informatora, a zebrane w nim 

wiadomości okażą się pomocne i pozwolą Wam dokonad właściwego wyboru przyszłej ścieżki 

kształcenia. Na tym szczeblu edukacji macie możliwośd wyboru szkoły zgodnie z Waszymi 

zainteresowaniami i predyspozycjami. To także moment, w którym pojawiają się poważne plany 

dotyczące zawodu, który chcielibyście wykonywad w dorosłym życiu. Dlatego warto dokładnie 

przeanalizowad dostępne informacje zanim podejmiecie ostateczną decyzję. 

Życzę, aby wybrana szkoła spełniła Wasze oczekiwania, a wiedza i zdobyte umiejętności 

sprawiły, że osiągnięcie sukces osobisty i zawodowy. 

Niniejszy Informator jest adresowany również do Rodziców, którzy najbardziej będą Was 

wspierad w dokonywaniu życiowych wyborów. 

 

 

 

Uwaga! 

Ze względu na uczniów, którzy rozpoczęli naukę i będą ją kontynuowad w liceach profilowanych, zamieściliśmy również 

przekazane Nam dane dotyczące tych typów szkół. Jednak szkoły te nie będą prowadzid naboru do klas pierwszych na rok 

szkolny 2012/2013. Także od 1 września 2012 r. dotychczas funkcjonujące licea i technika uzupełniające (uwzględnione  

w Informatorze) zastąpią szkoły dla dorosłych. 
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ZARZĄDZENIE Nr 86 / 2011 

Łódzkiego Kuratora Oświaty 

z dnia 5 października 2011 r. 
 
w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 
oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęd 
edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych 
osiągnięd kandydatów. 
 
Na podstawie § 23 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. nr 26, poz. 232, Dz.U. 
z 2009 r. Nr 31, poz. 208) zarządza się, co następuje:  
 

§ 1 
 
1. Ustala się następujące terminy rekrutacji obowiązujące w województwie łódzkim na rok szkolny 2012/13: 

 
1)  składania dokumentów do publicznych gimnazjów dla młodzieży 

 
- od 1 marca do 30 marca 2012 r., do godz. 1300,  

 
2)  składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży 

 
- od 2 kwietnia do 30 kwietnia 2012 r., do godz. 1300,  
 

3)  składania kopii świadectw ukooczenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeo o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego przez kandydatów do liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży (nie obowiązuje przy 
prowadzeniu naboru w formie elektronicznej) oraz, przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie 
elektronicznej, wprowadzania do systemu naboru danych ze świadectwa ukooczenia gimnazjum oraz zaświadczeo o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego  

 
- od 27 czerwca do 3 lipca 2012 r., do godz. 1300,  

 
4)  składania dokumentów do szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych (wraz ze świadectwem ukooczenia szkoły)  

 
- od 2 lipca do 24 sierpnia 2012 r. , do godz. 1300, 
 

5)  testu badającego predyspozycje językowe dla klas wstępnych w dwujęzycznych oddziałach szkół ponadgimnazjalnych  
 
- od 21 maja do 8 czerwca 2012 r.,  

 
6)  sprawdzianu uzdolnieo kierunkowych w dwujęzycznych oddziałach szkół ponadgimnazjalnych 

 
- od 21 maja do 8 czerwca 2012 r.,  

 

7)  egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do uzupełniających liceów ogólnokształcących oraz techników uzupełniających 
dla młodzieży 

 
- 28 i 29 czerwca 2012 r., 

 

8)  egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do szkół policealnych dla młodzieży oraz wszystkich szkół ponadgimnazjalnych 
dla dorosłych 

 
- 27 i 28 sierpnia 2012 r. 
 

2. Ustala się termin złożenia przez kandydatów umieszczonych na liscie wstępnej oryginału świadectwa, stanowiącego potwierdzenie 
woli podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej (z zastrzeżeniem § 2 ust. 6): 

 
- od 6 lipca 2012 r., godz. 1300  do 10 lipca 2012 r., godz. 1200. 

 
3. Ustala się następujące terminy ogłoszenia list przyjętych do: 
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1)  liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży:  
 
- lista wstępna  6 lipca 2012 r., godz. 1300 

- lista ostateczna  10 lipca 2012 r., godz. 1300 

 
2)  uzupełniających liceów ogólnokształcących oraz techników uzupełniających dla młodzieży : 

 
- 2 lipca 2012 r., godz. 1300 

 
3)  szkół policealnych dla młodzieży oraz wszystkich szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych : 

 
- 30 sierpnia 2012 r., godz. 1300 

 
§ 2 

 
1. Prowadzenie naboru w formie elektronicznej, możliwe jest jedynie przy umożliwieniu dostępu do systemu przedstawicielowi 

Kuratorium Oświaty w Łodzi w ramach sprawowanego nadzoru. 
 

2. W przypadku prowadzenia naboru w systemie elektronicznym dla wszystkich organów prowadzących, obowiązuje wspólny regulamin. 
Regulamin powinien określad jednolite zasady rekrutacji dla wszystkich szkół danego typu, które w tym systemie uczestniczą. 
 

3. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/13, sformuowana przez szkoły ponadgimnazjalne podlega upowszechnieniu przed 30 marca 
2012 r. i nie może byd zmieniona do czasu ogłoszenia listy wstępnej. 

 
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora 

Oświaty (wymienionych w załączniku nr 1) oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach (wymienionych w zasadach 
rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty), laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, przyjmowani są do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły. 

 
5.  Uczniowie gimnazjum, którzy w latach szkolnych 2009/10 i 2010/11 zajęli w konkursach tematycznych (wymienionych 

w odpowiednich zarządzeniach Łódzkiego Kuratora Oświaty) na szczeblu wojewódzkim miejsca od pierwszego do trzeciego – 
zachowują swoje uprawnienia w bieżącym roku szkolnym, przy zastosowaniu aktualnie obowiązującej punktacji. 

 

6. Kandydaci, zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego (z wyjątkiem wymienionych w § 2 ust. 4), nie biorą udziału w naborze i mogą byd 
przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego jedynie do szkoły ponadgimnazjalnej najbliższej terytorialnie miejscu zamieszkania 
kandydata – po uzyskaniu opinii dyrektora macierzystego gimnazjum. Zaopiniowanie to powinno nastąpid przed terminem egzaminu 
gimnazjalnego. Kandydaci, którzy nie skorzystają z takiej możliwości, mogą starad się o przyjęcie do dowolnie wybranej szkoły 
ponadgimnazjalnej, dysponującej wolnymi miejscami po dniu 10 lipca 2012 r.  

 
7. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeostwo mają: 

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuoczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;  
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;  
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 
8. Wyrażenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole, po ogłoszeniu listy wstępnej, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukooczenia 

gimnazjum, może byd zmienione dopiero po ogłoszeniu listy ostatecznej. 
 
9.  Szkoły ponadgimnazjalne, nie biorące udziału w systemie naboru elektronicznego, dysponujące wolnymi miejscami przekazują 

informacje o liczbie miejsc drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty w Łodzi na adres e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl 
lub do odpowiednich Delegatur Kuratorium Oswiaty: 
 
- w Piotrkowie Trybunalskim – delegatura.piotrkow@poczta.onet.pl, 
- w Sieradzu – kolodzdelsieradz@neostrada.pl, 
- w Skierniewicach – delegatura.skierniewice@gmail.com  
W następujących terminach: 
6 lipca 2012 r., do godz. 1100 

10 lipca 2012 r., do godz. 1100. 
 

10.  Informacje o liczbie wolnych miejsc w szkołach umieszcza się na stronie internetowej http://www.kuratorium.lodz.pl w dniach 
od 6 lipca 2012 r. (lista wstępna) oraz od 10 lipca 2012 r. (lista ostateczna). 

 
11. Szkoły ponadgimnazjalne, które nie przeprowadziły pełnego naboru w terminie do dnia 10 lipca 2012 r. – prowadzą dodatkową 

rekrutację w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły oraz na zasadach określonych przez szkolną komisję rekrutacyjną.  
 

12. W przypadku likwidacji oddziału klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe, umieszczonego 
w ofercie edukacyjnej, w którym w toku naboru szkoła zarezerwowała miejsca dla uczniów powtarzających naukę w klasie pierwszej – 
organ prowadzący powinien zapewnid tym uczniom możliwośd kontynuacji kształcenia w danym zawodzie. 

 

mailto:kolodz@kuratorium.lodz.pl
mailto:delegatura.piotrkow@poczta.onet.pl
mailto:kolodzdelsieradz@neostrada.pl
http://www.kuratorium.lodz.pl/
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§ 3 

Ustala się następujące dodatkowe zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie 
elektronicznej: 

 
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w ramach elektronicznego systemu naboru logują 

się na ogólnowojewódzkiej stronie internetowej lodzkie.edu.com.pl 
 
2. Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez siebie szkół, ustalając 

kolejnośd wybranych oddziałów w formie listy preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występowad 
na liście preferencji obok siebie; 

 
3. Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których chciałby on zostad przyjęty, poczynając 

od oddziału, do którego kandydat chciałby byd przyjęty w pierwszej kolejności, 
 
4. Kandydaci mają możliwośd dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji 

w terminie od 18 do 19 czerwca 2012 r., do godz. 1500, (przy współpracy z szkolnym administratorem), administrator systemu 
po upływie tego terminu jest zobowiązany do zablokowania możliwości dokonania zmian na listach preferencji kandydatów, 

 
5. Deklaracja wyboru (wraz ze wszystkimi dokonanymi w niej zmianami) powinna byd złożona w macierzystym gimnazjum (jeśli jest ono 

objęte systemem naboru) albo w szkole, z której pochodzi oddział umieszczony na najwyższej pozycji na liście preferencji w formie 
pisemnej oraz podpisana przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych, 

 
6. Kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, 

do którego liczba punktów przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, określonych w § 2 pkt. 7, jest wystarczajaca do przyjecia 
(o przyjęciu danego kandydata decyduje liczba punktów a nie pozycja oddziału na liście preferencji), 

 
7. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala 

się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym : 
1) zachowanie ciągłości edukacji dwujęzycznej w tym samym języku 

(dotyczy kandydatów do szkół z oddziałami dwujęzycznymi) 
2) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęd edukacyjnych, 
3) ocena zachowania, 

 
8. Macierzyste gimnazjum jest zobowiązane wydad kopie świadectwa i zaświadczenia w liczbie nie większej niż 3 (odwrotnie 

proporcjonalnie do liczby szkół wybranych w ramach naboru elektronicznego), jedynie na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych 
opiekunów, wyrażoną w formie pisemnej, 

 
9. W szkole, w której są wolne miejsca po ogłoszeniu listy wstępnej, szkolna komisja rekrutacyjna od 6 lipca 2012 r., godz. 1300 

dokonuje przyjęd zgłaszających się kandydatów, na podstawie oryginału świadectwa, wprowadzając na bieżąco zmiany do systemu 
elektronicznego, celem ustalenia listy ostatecznej. 

 
9. W szkole, w której nie ma wolnych miejsc po ogłoszeniu listy wstępnej, nie dokonuje się przyjęd innych kandydatów spoza tej listy 

aż do 10 lipca 2012 r., godz. 1300. 
 

§ 4 
 

Ustala się następujące zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęd edukacyjnych oraz wyników 
egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięd kandydatów: 

 
1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych 

przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów 
– 200 pkt., w tym: 

 
 1)  liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 pkt., 

2)  liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukooczenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego 
i trzech obowiązkowych zajęd edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia 
wymienione w świadectwie ukooczenia gimnazjum – 100 pkt. 

 
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej 

dla zadao z zakresu: 
 

1) języka polskiego, 
2) historii i wiedzy o społeczeostwie, 
3) matematyki 
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, 
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 
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przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskad maksymalne 20 punktów, czyli jeden procent 
w każdym z zakresów odpowiada 0.2 punkta 

 
 

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęd edukacyjnych jest następujący: 
 

1)   stopieo celujący - 15 punktów 
2)   stopieo bardzo dobry - 13 punktów  
3)   stopieo dobry - 11 punktów  
4)   stopieo dostateczny - 7  punktów  
5)   stopieo dopuszczający - 2  punkty 

 
4. Świadectwo ukooczenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów 

 
5. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięd ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych 

na świadectwie ukooczenia gimnazjum : 
 

1) uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 
do zarządzenia): 

a) jeden tytuł – 11 punktów,  
b) dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty, 

2) zajęcie od 1 do 6 miejsca indywidualnie lub od 1 do 4 miejsca zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych 
co najmniej na szczeblu wojewódzkim (wymienionych w załączniku nr 2 do zarządzenia):  

a) w jednym konkursie – 5 punktów, 
b) w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty, 

3) zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w rywalizacji zespołowej co najmniej 
na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia):  

a) w jednej dyscyplinie – 5 punktów,  
b)  dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty, 

albo (w przypadku braku osiągnięd co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych 
na szczeblu powiatowym (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia) – 3 punkty, 

4) zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym  – 3 punkty,  
5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz 

środowiska szkolnego – 3 punkty. 
 

6. Uczeo gimnazjum dwujęzycznego, ubiegający się o przyjęcie do klas dwujęzycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, przy zachowaniu 
ciągłości edukacji dwujęzycznej w tym samym języku, otrzymuje dodatkowo 5 punktów. Punkty są przyznawane, gdy suma wszystkich 
punktów za szkolne lub pozaszkolne osiągnięcia tego ucznia wymienione w § 4 ust. 4 oraz umieszczone na świadectwie ukooczenia 
gimnazjum nie przekracza 28 punktów. W przypadku, gdy suma wszystkich punktów za szkolne lub pozaszkolne osiągnięcia ucznia 
przekracza 28, przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, tak aby suma wszystkich punktów wyniosła 33. 

 
7. Laureaci i finaliści etapu ogólnopolskiego konkursu tematycznego ,,Papierz Słowianin – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach 

i osobie Karola Wojtyły – Jan Paweł II” otrzymują liczbę punktów przewidzianą w Zarządzeniu Nr 63/2011 Łódzkiego Kuratora 
Oświaty z dnia 14 września 2011 r. 

 
§ 5 

 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Łódzkiemu Wicekuratorowi Oświaty. 

 
§ 6 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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Załącznik nr 1 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora  

Oświaty nr 86/2011 z dnia 5 października 2011 r.  

Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów organizowanych przez : 

 

- Łódzkiego Kuratora Oświaty: 

 
2) języka polskiego, 
3) języka angielskiego, 
4) języka niemieckiego, 
5) języka francuskiego, 
6) języka rosyjskiego, 
7) historyczny, 
8) biologiczny, 
9) chemiczny, 
10) fizyczny, 
11) informatyczny, 
12) geograficzny, 
13) matematyczny, 
14) wiedzy o sztuce, (muzyka, plastyka), 

 
- komitety główne konkursów i olimpiad  
  (punktowane są osiągnięcia kandydatów co najmniej na szczeblu wojewódzkim): 

 
1) VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów – etap okręgowy (stopieo II) 
2) VI Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – etap okręgowy (stopieo II) 
3) I Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów – etap okręgowy (stopieo II). 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora  

Oświaty nr 86/2011 z dnia 5 października 2011 r.  

 
Wykaz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych (punktowane są osiągnięcia kandydatów co najmniej na szczeblu wojewódzkim): 
 
 

1)      Konkurs Filozofii Klasycznej ,,W poszukiwaniu prawdy o człowieku”  
2)      Konkurs Geograficzno – Turystyczny ,,Przez lądy, morza i oceany… - Afryka” 
3)      Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 
4)      Konkurs ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”  
5)      Konkurs ,,Matematyka – moja pasja” 
6)      Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno – Regionalny 
7)      Interdyscyplinarny Konkurs ,,Mistrzowie intelektu. Eksperyment w Przyrodzie” 
8)      Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II ,,Papież Słowianin” 
9)      Ogólnopolski Konkurs Historyczny ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – etap regionalny 
10)    Ogólnopolski Konkurs ,,Losy Bliskich i Losy Dalekich – Życie Polaków w latach 1914-1989” 
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Załącznik nr 3 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora  

Oświaty nr 86/2011 z dnia 5 października 2011 r.  
  

 
Wykaz dyscyplin sportowych (indywidualnych i zespołowych), obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, 
wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, w których 
osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: 
 

- akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na orientację, biegi przełajowe, bilard, boks, 
bowling sportowy, brydż sportowy, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, 
jeździectwo, judo, ju-jitsu, kajak polo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate fudokan, karate kyokushin, karate shotokan, karate 
tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, 
łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kołowe, 
modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, modelarstwo pływające, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki 
i kombinacja norweska, pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka 
siatkowa plażowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skiboby, skoki do wody, snowboard, softball, sport 
kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, rugby, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis 
stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wędkarstwo sportowe, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, 
zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe. 
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PLACÓWKI OBJĘTE NADZOREM KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 

ŁÓDŹ – MIASTO NA PRAWACH POWIATU 
POWIAT BRZEZIOSKI 
POWIAT KUTNOWSKI 

POWIAT ŁĘCZYCKI 
POWIAT ŁÓDZKI – WSCHODNI 

POWIAT PABIANICKI 
POWIAT ZGIERSKI 

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

Tel. +48 (42) 637-70-55, Fax (42) 636-03-85 
strona: www.kuratorium.lodz.pl 

e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl 
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ŁÓDŹ – MIASTO NA PRAWACH POWIATU 

Urząd Miasta Łodzi 
Wydział Edukacji 

ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź 
Tel. + 48 (42) 638-48-33, Fax + 48 (42) 638-48-48 

strona: www.uml.lodz.pl 
e-mail: edukacja@uml.lodz.pl 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi  
ul. Więckowskiego 41, 90-734 Łódź 

Tel./Fax + 48 (42) 636-27-22 
strona: www 1licem.info  

e-mail: jedynka@1liceum.info 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

historia 
geografia 

matematyka 
j. angielski 

I A 
angielski 

niemiecki/ 
 francuski 

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

2. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

I B 
angielski 

niemiecki/ 
francuski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy  
 

3. 
matematyka 

fizyka 
chemia 

I C 
angielski 

niemiecki/ 
francuski 

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

4. 
biologia 
chemia 
fizyka 

I D 
angielski 

niemiecki/ 
 francuski 

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

5. 
biologia 
chemia 

matematyka 
I E 

angielski 
niemiecki/ 
francuski 

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

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi 
ul. Nowa 11/13, 90-031 Łódź 
Tel./Fax + 48 (42) 674-19-99 
strona: lo2-lodz.edupage.org  

e-mail: lo2@szkoly.lodz.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 

j. angielski 
historia 

Ia 
angielski 

niemiecki/ 
francuski 

j.  polski, j. obcy, historia, plastyka 

2. 
j. angielski 

matematyka 
geografia 

Ib 
angielski 

niemiecki/ 
francuski 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

3. 
                    j. angielski 

biologia 
chemia 

Ic 
angielski 

niemiecki/ 
francuski 

j. polski, j. obcy, biologia, chemia 

4. 
j. polski 
historia 

historia sztuki 
Id 

angielski 
niemiecki/ 
francuski 

j. polski, j. obcy, historia, zaj. artystyczne 

Od klasy drugiej, do wyboru szereg zajęd uzupełniających związanych z dalszymi kierunkami kształcenia. 

http://www.uml.lodz.pl/
http://www.lo2.szkoly.lodz.pl/
mailto:lo2@szkoly.lodz.pl


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
Łódź 2012/2013 

 

S t r o n a  | 14 

III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi 
ul. Sienkiewicza 46,  90-009 Łódź 

Tel./Fax + 48 (42) 633-22-83 
e-mail: trojka@szkoly.lodz.pl 
strona: www.trzecieliceum.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

wos 
I A 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

 

j. polski, j. obcy do wyboru (obowiązkowy  
w gimnazjum), historia, wos 

2. 
biologia 
chemia 
fizyka 

I B j. polski, biologia, chemia, fizyka 

3. 
biologia 
chemia 

matematyka 
I C j. polski, biologia, chemia, matematyka 

4. 
matematyka 

geografia 
j. angielski 

I D 
j.  polski, matematyka, geografia, j. obcy 

(obowiązkowy w gimnazjum) 

5. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

I E 
j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy (obowiązkowy 

w gimnazjum) 

 

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

Tel. + 48 (42) 633-62-93, 633-59-74 
strona: www.4liceum.pl 

e-mail: 4liceum.lodz@wp.pl 

Lp. 
Przedmioty z ozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

j. angielski 
j. francuski 

matematyka 
geografia 

I A 
angielski 
francuski 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

2. 
j. polski 

j. angielski 
historia 

I B 
angielski 

francuski/ 
niemiecki 

matematyka, j. polski, j. obcy, historia 

3. 
j. polski 

j angielski 
geografia 

I C 
angielski 

francuski/ 
niemiecki 

matematyka, j. polski, j. obcy, geografia 

4. 
biologia 

matematyka  
chemia 

I D 
angielski 
niemiecki 

matematyka, j. polski, biologia, chemia 

5. 

j. angielski 
dwujęzyczny 

j. polski 
matematyka 

historia 

I E 
angielski 
niemiecki 

matematyka, j. polski, j. obcy, historia 

6. 

j. angielski 
dwujęzyczny 

j. polski 
historia 

wos 

 I F 
angielski 

hiszpaoski 
matematyka, j. polski, j. obcy, historia 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Łodzi 
ul. Podmiejska 21, 93-165 Łódź 

Tel./Fax + 48 (42) 684-22-20 
strona: 6lo.ayz.pl 

e-mail: liceum6@toya.net.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

I B 
angielski 

(kontynuacja) 
j. polski, j. obcy, historia, wos oraz punkty  
ze sprawdzianu uzdolnieo kierunkowych  

mailto:trojka@szkoly.lodz.pl
http://www.4liceum.pl/
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dwa przedmioty do wyboru: 
geografia 
biologia 
chemia 
fizyka 

matematyka 
wos 

informatyka 
historia muzyki 
historia sztuki 

j. łacioski i kultura antyczna 
filozofia 

francuski 
(od podstaw) 

 

2. 

j. polski 
j. angielski  

(od klasy drugiej: geografia  
oraz przedmiot do wyboru: 

wos 
historia 
biologia 
chemia 

matematyka 
fizyka 

historia muzyki 
historia sztuki 

j. łacioski i kultura antyczna 
filozofia 

informatyka) 

I C 

angielski 
(kontynuacja) 

do wyboru: 
francuski/ 
hiszpaoski  

(od podstaw) 

j. polski, j. obcy, historia, geografia 

3. 

j. hiszpaoski 
(od klasy drugiej: geografia 

wos  
oraz przedmiot do wyboru: 

j. polski 
historia 
biologia 
chemia 

matematyka 
fizyka 

historia muzyki 
historia sztuki 

j. łacioski i kultura antyczna 
filozofia 

informatyka) 

I D 

angielski 
(kontynuacja) 

hiszpaoski  
(od podstaw) 

j. polski, j. obcy, geografia, wos 

 

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

Tel. +48 (42) 678-65-22, Fax +48 (42) 679-08-06  
strona: www.8lolodz.eu 

e-mail: osemka@8lolodz.eu 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

j. niemiecki 
dwujęzyczny 

wybór bloków 
rozszerzeo 
po klasie 
wstępnej 

klasa wstępna 
niemiecki 
angielski 

wyniki testu predyspozycji językowych, j. polski, j. obcy, 
matematyka, przedmiot wybrany 

2. 

klasa dwujęzyczna  
z j. niemieckim, 

 j. angielski 
oraz do wyboru w blokach: 

j. polski, historia  
lub biologia, chemia  

lub matematyka, geografia* 

I a 

 
niemiecki 
angielski 

 

wyniki sprawdzianu uzdolnieo kierunkowych  
z j. niemieckiego, 

j. polski, j. niemiecki, 
rozszerz. j. pol-hist.: historia, wos 

rozszerz. biol-chem.: biologia, chemia 
 rozszerz. mat- geo.: matematyka, geografia 

3. 

j. angielski 
j. niemiecki  

historia, wos  
lub matematyka, geografia* 

I b 
niemiecki 
angielski 

j. polski, j. obcy,  
rozszerz. hist.-wos: historia, wos 

rozszerz. mat-geo.: matematyka, geografia 

4. j. polski I c angielski j. polski, j. obcy, historia, geografia 
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j. angielski 
historia lub geografia 

niemiecki/ 
hiszpaoski 
(od klasy II 

łacina) 

5. 
biologia 
chemia 

matematyka 
I d 

angielski 
niemiecki/ 
hiszpaoski 

j. polski, j. obcy, biologia, chemia 

* zaproponowane rozszerzenia dla klas mogą odbywad się w grupach międzyoddziałowych w zależności od ilości kandydatów 
Klasa I a – kontynuacja dla kandydatów po gimnazjum dwujęzycznym z j.niemieckim lub tych, którzy znają j. niemiecki na poziomie średniozaawansowanym (B1) – obowiązuje sprawdzian 
uzdolnieo kierunkowych z jęz. niemieckiego. 

 

IX Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi 
ul. Paderewskiego 24, 93-025 Łódź 

Tel./Fax + 48 (42)684-24-45  
strona: dziewiatka.lodz.prv.pl  

e-mail: 9lo@toya.net.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
informatyka 
matematyka 

fizyka lub chemia 
A 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki/ 
hiszpaoski/ 
francuski/ 

włoski 
 

j. polski, j. obcy wskazany przez kandydata,  
matematyka, informatyka 

2. 
biologia 
chemia 

matematyka lub fizyka 
B 

j. polski, j. obcy wskazany przez kandydata, biologia, 
chemia 

3. 
j. polski 
historia 

j. angielski lub wos 
C 

j. polski, j. obcy wskazany przez kandydata, historia, 
wos 

4. 
geografia 
j. angielski 

wos lub drugi j. obcy 
D 

j. polski, j. obcy wskazany przez kandydata, geografia, 
wos 

5. 
wos 

geografia 
historia lub matematyka 

E 
j. polski, j. obcy wskazany przez kandydata, geografia, 

historia 

 

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

Tel./Fax + 48 (42) 633-40-82, + 48 (42)630-54-82 
strona: www.12lo.szu.pl 

e-mail: lo12@binar.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

A 

angielski 
rosyjski 
(gr. 1) 

francuski 
(gr. 2) 

j. polski, j. angielski, matematyka,  
fizyka  

2. 
matematyka 

 fizyka 
B 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
fizyka  

3. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

C 

angielski 
rosyjski 
(gr. 1) 

niemiecki 
(gr. 2) 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
fizyka 

4. 
matematyka 

 geografia 
j. angielski 

D 

angielski 
francuski/ 
hiszpaoski 

(gr. 1) 
niemiecki 

(gr. 2) 

j. polski, j. angielski, geografia, matematyka 

5. 
matematyka 

 biologia 
 chemia 

E 

angielski 
niemiecki  

(gr. 1) 
francuski 

(gr. 2) 

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

http://www.dziewiatka.lodz.prv.pl/
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XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi 
ul. Z. Pacanowskiej 4, 91-430 Łódź 

Tel. +48 (42) 657-55-28, Fax + 48 (42) 657-17-54 
 strona: www.13lo.edu.pl  

e-mail: 13loinfocentrum@wp.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

j. francuski  
(nauczany od podstaw) 

poziom dwujęzyczny 
oraz do wyboru: 

historia, j. polski, wos 
albo 

biologia, chemia, matematyka 

W* 

francuski  
poziom 

dwujęzyczny 
(C1) 

włoski 
(od podstaw)/ 

angielski 
(kontynuacja) 

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

2. 

j. francuski  
(kontynuacja) 

poziom dwujęzyczny 
oraz 

historia 
j. polski 

wos 

A** 

francuski 
poziom 

dwujęzyczny  
(C1) 

(kontynuacja) 
włoski 

(od podstaw) 

j. polski, j. obcy, matematyka, historia 

3. 
j. francuski  

historia 
j. polski  

B 

francuski  
(od podstaw lub 

kontynuacja) 
angielski 

(kontynuacja) 

j. polski , j. obcy, matematyka, historia 

4. 
                     matematyka 

fizyka 
informatyka 

C       angielski 
(kontynuacja) 

niemiecki/ 
francuski*** 

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

5. 
biologia 
chemia 

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

* W klasie wstępnej – cykl kształcenia 4 lata – obowiązuje test badający predyspozycje językowe (29 maja 2012 r. godz. 12.00 – nie jest wymagana znajomośd j. francuskiego) 
**  Klasa A – kontynuacja dla kandydatów po gimnazjum dwujęzycznym z j. francuskim lub innych, którzy znają j. francuski na poziomie średniozaawansowanym (A2/B1) – 
obowiązuje sprawdzian uzdolnieo kierunkowych z j. francuskiego zdawany pisemnie. 
*** W klasach C, D – j.angielski (kontynuacja)/ j. niemiecki (kontynuacja)/ j.francuski (od podstaw lub kontynuacja) nauczane międzyklasowo 

XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Łodzi 
ul. Traktorowa 77, 91-204 Łódź 

Tel./Fax  + 48 (42) 252-98-03  
strona: www.xvlo.lodz.pl  

e-mail: sekretariat@xvlo.lodz.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. angielski 

j. polski 
historia 

I a 
angielski 

niemiecki/ 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, historia, wos 

2. 
j. polski 

wos 
historia 

I b 
włoski 

angielski 
j. polski, j. obcy, historia, wos 

3. 
j. angielski 

matematyka 
geografia 

I c 
angielski 

niemiecki/ 
rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

4. 
chemia 
biologia 

matematyka 
I d j. polski, matematyka, chemia, biologia 

 

http://www.xvlo.lodz.pl/
mailto:sekretariat@xvlo.lodz.pl
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XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Łodzi 
ul. Perla 11, 94-203 Łódź  
Tel. +48 (42) 633-93-23  

strona:  www.liceum18lodz.pl 
e-mail: liceum18lodz@o2.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol  
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

geografia 
biologia 

przedmiot do wyboru: 
j. obcy 

wos 
j. polski 
historia 

1 A 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, biologia, geografia, j. obcy 

2. 

wos 
geografia 

przedmiot do wyboru: 
biologia 
historia 
j. polski 
j. obcy 

1 B,C j. polski, historia, wos, geografia 

3. 

wos 
historia 

przedmiot do wyboru: 
j. obcy 

geografia 
biologia 
j. polski 

1 E j. polski, wos, historia, j. obcy 

 

XX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusz Słowackiego w Łodzi 
ul. Obywatelska 57, 93-558 Łódź 

Tel. /Fax + 48 (42) 648-28-19, 648-75-77 
strona: www.loxxlodz.wilkom.pl  

e-mail: xxlo@toya.net.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol  
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

I A 

angielski 
niemiecki 

matematyka, fizyka, informatyka,  

2. 

biologia 
chemia 

do wyboru: 
j. angielski/ 
j. niemiecki 

I B j. obcy, biologia, chemia 

3. 
j. polski 
historia 

wos 
I C 

angielski 
rosyjski 

j. obcy, historia, wos  

4. 
matematyka 

geografia 
wos 

I D 
angielski 
niemiecki 

j. obcy, geografia, wos 

 

XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Łodzi 
ul. Kopernika 2, 90-509 Łódź  
Tel./Fax + 48 (42) 636-68-54 

strona: www.lo21.szkoly.lodz.pl 
e-mail: sekretariatlo21@o2.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 

wos 
historia lub geografia 

1 A 
angielski 

drugi język do 
wyboru: 

niemiecki 
rosyjski 

francuski 

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

2. 
j. angielski 

wos 
1 B (gr. 1) j. polski, j. angielski, wos, historia lub geografia 

http://www.liceum18lodz.pl/
mailto:xxlo@toya.net.pl
http://www.lo21.szkoly.lodz.pl/
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historia lub geografia 

j. niemiecki 
wos 

historia lub geografia 
1 B (gr. 2) 

niemiecki 
angielski 

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

3. 
j. angielski 

wos lub matematyka 
historia lub geografia 

C 
angielski 
niemiecki 

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

4. 
j. polski 

historia lub geografia 
wos lub matematyka 

D 
angielski 

drugi język do 
wyboru: 

    niemiecki 
 rosyjski 
francuski 

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

5. 
biologia 

matematyka 
chemia lub fizyka 

E j. polski, biologia, matematyka, chemia lub fizyka 

6. 
matematyka 

chemia 
fizyka lub biologia 

F j. polski, matematyka, chemia, fizyka lub biologia 

 

 

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi 
al. Piłsudskiego 159, 92-332 Łódź  

Tel./Fax +48 (42) 674-58-72 
strona: www.lo23lodz.pl 

e-mail: lo23lodz@gmail.com 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

biologia 
chemia 

1 BCH 
angielski 
niemiecki  

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

2. 
matematyka 

geografia 
wos 

1 MG 

angielski  
włoski 

j. polski, matematyka, geografia, informatyka 

3. 
j. polski 
biologia 

informatyka 
1 PB j. polski, j. obcy, biologia, informatyka 

4. 
j. polski 

geografia 
wos 

1 PG 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, wos 

 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi 
ul. Marysioska 61/67, 91-850 Łódź 

Tel/Fax + 48 (42) 657-49-30 
 strona: www.lo24.szkoly.lodz.pl  

e-mail: lo24@szkoly.lodz.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. angielski 
geografia 

matematyka 
A 

angielski 
niemiecki 

 

j. polski, j. obcy, geografia, matematyka 

2. 
biologia  
chemia 

matematyka 
B j. polski, biologia, matematyka, chemia 

3. 
geografia 
historia 

wos 
G 

angielski 
niemiecki 

j. polski, geografia, historia, wos 

4. 
j. polski 
historia 

geografia 
H j. polski, j. obcy, historia, geografia 

5. 
matematyka 

fizyka 
chemia 

M j.  polski, chemia, matematyka, fizyka 

 

http://www.lo23lodz.pl/
mailto:lo23lodz@gmail.com
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XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi 
ul. Podhalaoska 2a, 93-224 Łódź 

Tel/Fax + 48 (42) 253-10-50, 253-10-51 
strona: www.25lo.pl  
e-mail: listy@25lo.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

j. angielski 
wos 

matematyka 
geografia 

1 A 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki/ 

rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, wos 

2. 
matematyka 
informatyka 

fizyka lub chemia 
1 B j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

3. 
biologia 
chemia 

fizyka lub matematyka 
1 C j. polski, j.obcy, biologia, chemia 

4. 
j. polski 
historia 

wos 
1 D j. polski, j.obcy, historia, wos 

5. 
j. angielski 

matematyka 
informatyka 

1 E j. polski, j.obcy, matematyka, informatyka 

 

XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyoskiego w Łodzi 
ul. Wileoska 22a, 94-029 Łódź 

Tel. + 48 (42) 686-86-15, Fax + 48 (42) 689-09-25 
strona: www.lo26.pl 

e-mail: poczta@lo26.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

j. angielski 
I a 

angielski 
hiszpaoski 

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

2. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

I b 
angielski 

niemiecki/ 
francuski 

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

3. 
biologia 
chemia 
fizyka 

I c 

angielski 
rosyjski/ 
francuski 

 

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

4. 
matematyka 

geografia 
informatyka 

I d 
j. polski, matematyka, j. obcy,  

geografia lub informatyka 

5. 
biologia 
chemia  

matematyka 
I e 

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

 

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. hm. Janka Bytnara „ RUDEGO” w Łodzi 
ul. Zelwerowicza 38/44, 90-147 Łódź  

Tel./ Fax  + 48 (42) 678-94-82 
strona: www.lo29.szkoly.lodz.pl  

 e-mail: lo29@szkoly.lodz.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

j. angielski 
geografia 

przedmiot do wyboru: 
                          wos 

matematyka 

I A 

angielski 
(kontynuacja) 

II język do 
wyboru: 

 

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

http://strona:%20www.25lo.pl/
http://www.lo26.pl/
http://www.lo29.szkoly.lodz.pl/
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2. 

j. polski 
historia 

przedmiot do wyboru: 
j. angielski 

wos 

I B 

niemiecki  
rosyjski 

francuski 
 
 
 

j .polski , j. obcy, historia, wos 

3. 

biologia 
chemia 

przedmiot do wyboru: 
matematyka 
j. angielski 

historia 

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

 

XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bp. I. Krasickiego w Łodzi 
ul. Obornicka 11/13, 91-039 Łódź   
 strona: www.wikom.pl/lo30lodz 

e-mail: liceum.ogolnoksztalcace.nr.xxx@neostrada.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

wos 
 I A 

angielski 
wybór: 

niemiecki 
hiszpaoski 

rosyjski 
francuski 

j. polski, j. obcy, historia, wos 

2. 
biologia 

geografia 
j. angielski 

I B 

angielski 
wybór: 

niemiecki 
hiszpaoski 

rosyjski 
francuski 

j. polski, j. obcy, biologia, geografia 

 
 

XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi 
ul. Kruczkowskiego 4, 93-236 Łódź 

Tel./Fax + 48 (42) 643-14-15  
strona: www.lo31.pl  

 e-mail: loxxxi@uni.lodz.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol oddziału Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

1. 

matematyka 
fizyka 

informatyka 
przedmiot uzupełniający: 
edukacja prozdrowotna 

I A 

angielski 
 

niemiecki/ 
hiszpaoski/francuski 

j. polski, matematyka, fizyka, 
j. obcy nauczany w szkole  

2. 
biologia 
chemia 
fizyka 

I B 
j. polski, biologia, chemia, 
j. obcy nauczany w szkole 

3. 

matematyka 
fizyka 

informatyka 
j. angielski 

I C 
j. polski, matematyka, informatyka, 

j. obcy nauczany w szkole  

4. 

matematyka 
geografia 

informatyka 
j. angielski 

I D  
j. polski, matematyka, geografia,  

j. obcy nauczany w szkole  

5. 
chemia  
biologia 

fizyka  
I E 

j. polski, chemia, fizyka, 
j. obcy nauczany w szkole  

6. 

język polski  
historia  

geografia 
wos 

I F 
j. polski, historia, geografia, 
j. obcy nauczany w szkole  

 

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Łodzi  
ul. J. Kusocioskiego 116, 94-004 Łódź  

http://www.lo31.pl/
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Tel./Fax + 48 (42) 688-15-65 
strona: www.33lo.pl  

e-mail: lo33@toya.net.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

j. polski  
j. angielski 

przedmiot do wyboru: 
historia/ 
biologia/ 
geografia 

dodatkowo: 
edukacja medialna 

I A 
angielski 

hiszpaoski 
j. polski, j. angielski, historia, biologia 

2. 

j. polski 
historia 

przedmiot do wyboru: 
geografia/ 

biologia 
dodatkowo: 

edukacja prawna 

I B 

 
 

angielski 
niemiecki 
hiszpaoski 

 
 
 
 
 

angielski 
niemiecki 
hiszpaoski 

 

 
 

j. polski, j. obcy, historia, geografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

j. polski, j. obcy, historia, geografia 
 

3. 

j. polski 
wos 

przedmiot do wyboru: 
historia/ 
biologia/ 
geografia 

dodatkowo: 
„Arytmetyka na co dzieo” 

I C 
 

4. 

matematyka 
fizyka 

j. angielski 
dodatkowo: 

„Zastosowanie informatyki  
w naukach ścisłych” 

I D 

 
angielski 
niemiecki 
hiszpaoski 

 

j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka 

5. 

matematyka 
chemia 

przedmiot do wyboru: 
geografia/ 

biologia 
dodatkowo: 

„Zastosowanie informatyki  
w naukach ścisłych” 

I E 
angielski 
niemiecki 
hiszpaoski 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

6. 
biologia 
chemia 

matematyka 
I F j. polski, j. obcy, biologia, chemia 

 

XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi 
ul. Żeromskiego 26, 90-737 Łódź   

Tel/Fax + 48 (42) 633-38-66  
e-mail: lo34@toya.net.pl 

strona: www.lo34.szkoly.lodz.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 

wos 
historia 

A 
angielski  

 
  
  

 niemiecki 
francuski 

włoski 

j. polski, historia, geografia, j. obcy 

2. 
j. polski 

wos 
historia 

B 

 

XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stefana Batorego w Łodzi 
ul. Staszica 1/3, 91-746 Łódź 
Tel./Fax + 48 (42) 656-16-34 
strona: www.xxxvlo.lodz.pl 

http://www.33lo.pl/
mailto:lo33@toya.net.pl
mailto:lo34@toya.net.pl
http://www.xxxvlo.lodz.pl/
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e-mail:  xxxvlo.lodz@interia.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

historia 
geografia 

wos 
j. angielski 

I A 
angielski 

hiszpaoski 
j. polski, j. obcy, wos, geografia 

2. 
historia 
j. polski 

j. angielski 
I B 

niemiecki 
angielski 

j.  polski, j. obcy, historia, wos  

 
 

XLIV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 
ul. Wacława 22/24, 93-118 Łódź 

Tel. + 48 (42) 251-80-05  
e-mail: lo44lodz@o2.pl 

strona: www.lo44.szkoly.lodz.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

j. polski 
j. angielski  

historia 
wos 

I A 

 
 

       angielski 
niemiecki  

 
 

j. polski, historia, wos, j. nowożytny 

2. 

j. polski 
j. angielski 

 wos 
historia 

I B 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. nowożytny, historia, wos 

3. 

j. polski 
j. angielski 
geografia 

wos 

I C 

j. polski, j. nowożytny, geografia, wos 

4. 

j. polski 
j. angielski 
geografia 

wos 

I D 

5. 

j. polski 
j. angielski 

historia 
wos 

I E j. polski, j. nowożytny, historia, wos 

6. 

j. polski 
j. angielski 

biologia 
chemia 

I F j. polski, j. nowożytny, biologia, chemia 

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 
al. Politechniki 6A, 90-924 Łódź 

Tel./Fax + 48 (42) 631-20 86 
strona: www.liceum.p.lodz.pl 

e-mail: liceum@.p.lodz.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

I A 
angielski 
niemiecki  

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

2. 
matematyka 

fizyka  
j. angielski 

I B 
angielski 

francuski/ 
rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

3. 
matematyka 

chemia 
j. angielski 

I C 
angielski 

niemiecki/ 
rosyjski 

j. polski, matematyka, chemia, j. obcy 

 

mailto:lo44lodz@o2.pl
http://www.liceum.p.lodz.pl/
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Publiczne Liceum Ogólnokształcace Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 
ul. Pomorska 161, 90-236  Łódź 

Tel. + 48 (42) 665-56-88, Fax (42) 665-50-11 
strona: www.liceum.uni.lodz.pl 

e-mail: liceum@uni.lodz.pl 
 
 

1. 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Katolickich w Łodzi 

przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:  
j. polski, j. angielski, matematyka, biologia, geografia 

języki obce: angielski, niemiecki 
przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: j. polski,  

j. angielski, matematyka, biologia  

ul. Nałkowskiej 2, 93-262 Łódź 
Tel./fax + 48 (42) 643-46-12 

strona: www.spsk.szkoly.lodz.pl 
e-mail: spsk@szkoly.lodz.pl 

2. 

Salezjaoskie Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Bosko  
w Łodzi 

języki obce: angielski, niemiecki lub hiszpaoski 
przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: j. polski, 

matematyka, jeden z przedmiotów przyrodniczych, religia, 
jeden z jęz. obcych 

ul. Wodna 34, 90-046 Łódź 
Tel. + 48 (42) 671-85 -00, Fax (42) 671-85-09 

strona: www.lodz.salezjanie.pl 
e-mail: szkola@salezjanie.lodz.pl 

ZESPOŁY SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

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

ul. Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź 
Tel./Fax + 48 (42) 673-01-25 

strona: www.lo32.one.pl  
e-mail: zsonr1a@widzew.net 

Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

0H 
wstępna 
dwujęzy-

czna 

historia 
geografia 

j. hiszpaoski  
hiszpaoski  j. polski, j. obcy, historia, geografia 

2. 1A 
matematyka 

fizyka 
informatyka I język:  

angielski  
II język  

do wyboru:  
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

hiszpaoski 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

3. 1B 
matematyka 
informatyka 

geografia 
j. polski, matematyka, informatyka, geografia 

4. 1C 
j. polski 
historia 

wos 
j. polski, j. obcy, historia, wos 

5. 1D 
biologia 
chemia 
j. obcy 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

6. 
1E 

sportowa 

j. obcy 
biologia 

geografia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, w-f, biologia, geografia 
 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Łodzi 
XLII Liceum Ogólnokształcące  
ul. Stawowa 28, 91-358  Łódź 

Tel. + 48 (42) 659-20-76, Fax + 48 (42) 659-10-97 
strona: www.lo42.9g.pl 
e-mail: zso4lodz@op.pl 

Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. I a 
biologia 
chemia 

informatyka 

angielski 
niemiecki 
hiszpaoski 

j. polski, j. angielski, informatyka, biologia 

http://www.liceum.uni.lodz.pl/
mailto:spsk@szkoly.lodz.pl
http://www.lo42.9g.pl/
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2. I b 

j. angielski 
geografia 

wos 
matematyka 

francuski 

j. polski, j. angielski, geografia, wos 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łodzi 
XLIII Liceum Ogólnokształcące 

ul. Królewska 13/15, 93-319 Łódź 
Tel./Fax + 48 (42) 640-34-41 
strona: www.zso5lodz.za.pl  
e-mail: zso5lodz@onet.eu 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

j. angielski lub j. niemiecki 

I A 
INTEGRACYJNA 

angielski/ 
niemiecki  

II język do wyboru:                     
niemiecki/ 
angielski/ 
francuski/ 
rosyjski/ 

hiszpaoski 

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

2. 
matematyka 

biologia lub geografia 
j. angielski lub j. niemiecki 

I B 
SPORTOWA 

j. polski, j. obcy,w-f,  
biologia lub geografia  

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Łodzi 
XLV Liceum Ogólnokształcące 
ul. Minerska 1/3, 94-304 Łódź 
Tel./Fax + 48 (42) 634-70-92 

strona: www.lo45.szkoly.lodz.pl 
e-mail: zso7@poczta.onet.pl 

Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 1 A 

j. polski 
historia 

trzeci przedmiot wybierany po klasie 
pierwszej: 

wos 
matematyka 

biologia 
j. angielski 
j. francuski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

(minimalna liczba osób w grupie – 14) 

pierwszy język 
obcy: angielski 

drugi język  
do wyboru: 
niemiecki 
francuski  
rosyjski 

j. polski, wos, muzyka, zajęcia artystyczne 

2. 1 B 

j. angielski 
geografia  

trzeci przedmiot wybierany po klasie 
pierwszej: 

wos 
matematyka 

biologia 
j. francuski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

(minimalna liczba osób w grupie – 14) 

pierwszy język 
obcy: angielski 

drugi język  
do wyboru: 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

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

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. St. Staszica w Łodzi 
XLVII Liceum Ogólnokształcące 
ul. St. Czernika 1/3, 92-538 Łódź 

Tel. +48 (42) 673-72-07, Tel./Fax +48 (42) 673-86-83 
strona: zso8.edupage.org 

e-mail: zso8@o2.pl 

Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

http://www.zso5lodz.za.pl/
mailto:zso5lodz@onet.eu
http://www.lo45.szkoly.lodz.pl/
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1. A 

j. obcy 
biologia lub historia 

oraz jeden lub dwa przedmioty 
do wyboru: 

wos 
geografia 

matematyka 
angielski 
francuski  
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, historia, wos  

2. B 

j. obcy 
geografia lub historia 

oraz jeden lub dwa przedmioty 
do wyboru: 

wos 
biologia 

matematyka 

j. polski, j. obcy, informatyka, wos 

 
ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

 
 

Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno - Hotelarskich w Łodzi 
ul. Drewnowska 171, 91-008 Łódź  

Tel./Fax +48 (42) 654-00-05  
strona: www.zs1.edu.lodz.pl 
e-mail: zspnr1.lodz@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 

1a 
technik hotelarstwa:  

obsługa gości angielski 
 
 
 
 

niemiecki 
  francuski 
    włoski 

 

j. polski, j. obcy,  
geografia,  

w-f 1b 
technik hotelarstwa: 

usługi hotelowe 

1c 
technik ekonomista: 

doradca bankowy  
j. polski, matematyka, geografia 

informatyka 

1d 
technik obsługi turystycznej: 

zagospodarowanie turystyczne 

j. polski, j. obcy, geografia, wos 
 

1e 
technik obsługi turystycznej: 

pilotaż wycieczek 

2. Szkoła Policealna Nr 1 
1a technik administracji niemiecki 

angielski 
francuski 

rozmowa kwalifikacyjna 
1b technik hotelarstwa  

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi 
ul. Astronautów 19, 93-533 Łódź 

Tel./Fax + 48 (42) 681-49-77; + 48 (42) 681-46-88 
strona: www.zsp2lodz.unl.pl  

e-mail: zsp2lodz@op.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum  

 
1a TE 

 

technik ekonomista 
geografia 

j. angielski lub matematyka 

angielski 
niemiecki 

 
j. polski, j. obcy, 

informatyka, matematyka 
 

1b TL 
technik logistyk 

geografia 
j. angielski lub matematyka 

j. polski, j. obcy, geografia, 
informatyka 

 
1c TOR 

 

technik organizacji reklamy 
geografia 

j. angielski lub matematyka 

j. polski, j. obcy, plastyka, 
informatyka 

1d TOT 
technik obsługi turystycznej 

geografia 
j. angielski lub matematyka 

j. polski, j. obcy, geografia, 
informatyka 

2. Szkoła Policealna  

1 s TE 

 

angielski 

konkurs świadectw 1 s TL 
angielski 
niemiecki 

1 s TOR angielski 

mailto:zspnr1.lodz@wp.pl
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi 
ul. Kilioskiego 159/163, 90-315 Łódź 

Tel./Fax + 48 (42) 674-02-75 
 strona: www.zsp3.com 

 e-mail: zsp3@szkoly.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum Nr 3 

I a 
I b 

technik logistyk 
geografia, matematyka 

 
 
 
 
 
 

   angielski  
niemiecki  

 
 
 
 
 
 

j. polski, j. obcy, geografia, 
matematyka 

I c 
technik urządzeo sanitarnych 

geografia 
informatyka 

j. polski, j. obcy, informatyka, 
technika 

I d 
technik gazownictwa 

fizyka 
informatyka  

j. polski, j. obcy, informatyka, 
matematyka 

I e 

technik urządzeo i systemów 
energetyki odnawialnej 

geografia 
                           j. obcy 

j. polski, j. obcy, matematyka,  
  geografia 

 

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

Tel./Fax. +48 (42) 636-12-33 
strona: www.gastronomik.neostrada.pl 

e-mail: gastronomik@gastronomik.neostrada.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum Nr 4 

I a 

kelner 
 

geografia 
j. angielski 

angielski 
francuski 

j. polski, j. obcy, biologia, geografia 

I b 

technik żywienia  
i usług gastronomicznych 

 
biologia 

matematyka 

I c 

technik żywienia  
i usług gastronomicznych 

 
biologia 

matematyka 

I d 

technik żywienia  
i usług gastronomicznych 

 
biologia 

matematyka  

I e 

technik żywienia  
i usług gastronomicznych 

 
geografia 
j. angielski 

I f 

technik żywienia  
i usług gastronomicznych 

 
geografia 
j. angielski  

2. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Nr 4  

1 a kucharz  
angielski j. polski, j. obcy, biologia, geografia 

1 b kucharz  

 

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

http://www.zsp3.com/
mailto:zsp3@szkoly.lodz.pl
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Tel. + 48 (42) 654-27-75, Fax + 48 (42) 654-03-71 
strona: www.zsp5lodz.pl 
e-mail: zspch5@interia.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum Nr 5 

1 ha 
 

technik handlowiec 
 

niemiecki 
angielski 

j. polski, j. obcy, wos, 
informatyka 

 

1 hb 
 

technik handlowiec 
 

1 ea 
 

technik ekonomista 
 

1 ka 
 

technik transportu kolejowego 
 

1 kb 
 

technik dróg i mostów kolejowych 
 

2. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 5 

1 sa sprzedawca angielski 

 
j. polski, j. obcy, wos, 

informatyka 
 

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstaoców Wielkopolskich w Łodzi 
ul. Franciszkaoska 137, 91-845 Łódź 

Tel. + 48 (42) 655-10-40, Fax + 48 (42) 655-10-40 w. 34 
strona: www.spozywcza.lodz.pl 

e-mail:  sekretariat@spozywcza.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum 

1 ta 
 

technik technologii żywności  
 angielski 

niemiecki 

j. polski 
chemia, biologia, 

technika  
1 tb 

 
         technik technologii żywności 
  

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

1 a, 1 b1 cukiernik 

niemiecki  
j. polski, biologia,  
technika, plastyka 

1 b2 rzeźnik - wędliniarz 

1 c1 piekarz 

1 c2 
operator maszyn i urządzeo 

przemysłu spożywczego 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Łodzi 
ul. Prożka 3/5, 91-335 Łódź 

Tel./Fax + 48 (42) 651-54-76, + 48 (42) 651-24-62 
strona: www.szkola.ntx.pl  

e-mail: zsp7@szkoly.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum  

 
1 a 

 
   technik pojazdów samochodowych 

matematyka 
fizyka angielski 

niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka, 

informatyka 

 
1 b 

 

1 m 
technik mechatronik 

matematyka 
fizyka 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa  
1 bz 

 
blacharz samochodowy 

niemiecki 
j. polski, j. obcy 

matematyka,informatyka 

http://www.zsp5lodz.pl/
http://www.spozywcza.lodz.pl/
mailto:sekretariat@spozywcza.lodz.pl
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1 ez 
elektromechanik pojazdów 

samochodowych 
niemiecki 

1 mz 
 

mechanik pojazdów samochodowych 
 

angielski 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi 
al. Politechniki 38, 93-590 Łódź 

Tel. + 48 (42) 684-11-27, 684-04-55, Tel./Fax + 48 (42) 684-39-75 
strona: www.zsp9.pl  
e-mail: info@zsp9.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum 

I TA technik elektronik 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, 
fizyka, j. obcy 

I TB technik energetyk 
angielski 
francuski 

 
I TC 

technik mechatronik 

angielski 
niemiecki 

 
I TD  

 
technik informatyk 

I TE 
 

technik elektryk 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

 
I ZA/1 

 
elektromechanik 

angielski  
j. polski, matematyka, 

fizyka, j. obcy 

I ZA/2 
 

elektryk 
 

 

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

Tel. centr. + 48 (42) 656-29-11,+ 48 (42) 656-29-76 
Fax + 48 (42) 656-25-89 

strona: www.elektronik.lodz.pl 
e-mail: elektronik@elektronik.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum Nr 10 

 
Te 

 
technik elektronik 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy,  
matematyka, informatyka 

 
Tm 

 
technik mechatronik 

 
Ta 

 
technik informatyk 

 
Tb 

 
technik informatyk  

angielski 
francuski 

 
 

Tt 
 

technik teleinformatyk 

2. 
LV Liceum 

Ogólnokształcące 
Ls 

biologia 
matematyka 

 (klasa sportowa 
– piłka ręczna) 

angielski 
rosyjski 

j. polski, j. obcy 
biologia, w-f 

 
 

http://www.zsp9.pl/
http://www.elektronik.lodz.pl/
mailto:elektronik@elektronik.lodz.pl
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Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi 
ul. A. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź 

Tel./Fax + 48 (42) 643-35-19 
 strona: www.zspm.net 
e-mail: zspm@zspm.net 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum  

1 ca 

technik cyfrowych procesów 
graficznych  

geografia lub matematyka   
informatyka lub j. angielski 

angielski 
niemiecki 

j. polski, informatyka 
plastyka, technika 

 
1 cb 

 

technik cyfrowych procesów 
graficznych  

geografia lub matematyka   
informatyka lub j. angielski 

 
1 a 

 

technik technologii odzieży 
biologia lub matematyka 

j. angielski lub j. niemiecki 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa  
1 z krawiec angielski 

 j. polski, informatyka, plastyka 
technika 

3. Szkoła Policealna  

1 p 
technik usług kosmetycznych 

 
angielski - 

1 pc 
technik cyfrowych procesów 

graficznych 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 13 im. Sybiraków w Łodzi 
ul.Skrzydlata 15, 91-503 Łódź 

Tel. + 48 (42) 659-82-22, Fax + 48 (42) 659-85-53 
strona: www.zsbg.org 

e-mail: szkola@zsbg.org 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum  

I a 

technik geodeta 
matematyka  

przedmiot do wyboru:  
fizyka/geografia/chemia angielski  

rosyjski 

j. polski, matematyka,  
j. obcy, informatyka 

I b 

technik geolog 
matematyka  

przedmiot do wyboru:  
fizyka/geografia/chemia 

I c 

technik drogownictwa  
matematyka  

przedmiot do wyboru:  
fizyka/geografia/chemia 

angielski  
i niemiecki 
lub rosyjski  

I d 
 

technik informatyk 
matematyka  

przedmiot do wyboru:  
fizyka/geografia/chemia 

 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w Łodzi 
ul. Kopcioskiego 5/11, 90-242 Łódź 

Tel./Fax + 48 (42) 678-19-20 
strona:  www.zsp15.ldi.pl  

e-mail: zsp15@zsp15.ldi.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum Nr 15 

Ia 
 

technik budownictwa 
 angielski 

niemiecki 

j. polski, j. obcy 
matematyka, 

technika  
Ib 

 
technik budownictwa 

 

http://www.zsbg.org/
http://www.zsp15.ldi.pl/
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technik renowacji elementów architektury 

 

Ic 

 
technik ochrony środowiska 

 

 
technik technologii drewna 

 

2. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 15 

Ia 

 
monter zabudowy i robót 

wykooczeniowych  
w budownictwie  

 

niemiecki  
j. polski, j. obcy 
matematyka, 

technika  

monter konstrukcji budowlanych  

Ib 

monter sieci, instalacji i urządzeo 
sanitarnych 

murarz - tynkarz 

stolarz 

Ic 

kominiarz 

dekarz 

zdun 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka-Jezioraoskiego w Łodzi 
al. Politechniki 37, 93 -502 Łódź 

Tel./Fax + 48 (42) 648-71-12 
strona: www.zsp17.lodz.ids.pl 

 e-mail: zsp17lodz@zsp17.lodz.ids.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum Nr 17 

1 ta 
technik mechanik 

matematyka 
fizyka 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, informatyka 

1 tm 
technik mechatronik 

matematyka 
fizyka 

1 ti 
technik informatyk 

matematyka 
j. angielski 

2. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 17 

1 zm 
mechanik – monter maszyn  

i urządzeo 
angielski 

j. polski, matematyka, 
informatyka, technika 

3. 
Szkoła Policealna Nr 

17 

1 Pa 
technik mechanik – automatyka z 

robotyką angielski konkurs świadectw 

1 Pi technik informatyk 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 18 w Łodzi 
ul. Edwarda 41, 92-229 Łódź 

Tel./Fax + 48 (42) 678-82-65, 678-61-09 
strona: www.zsp18.pl  

email: sekretariat@zsp18.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum  

      
    1 at 
 

 
technik procesów drukowania 

                            j. polski 
geografia 

 angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, plastyka, 
informatyka 

 
1 dt 

 

technik cyfrowych procesów 
graficznych 

                            j. polski 
geografia 

 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa  
1 zdi drukarz niemiecki 

j. polski, j. obcy, plastyka, 
informatyka 

 

http://www.zsp18.pl/
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi 
ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź  

Tel. + 48 (42) 637-72-78, Fax + 48 (42) 637-72-82 
strona: www.zsp19.lodz.pl  

e-mail: sekretariat@zsp19.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum Nr 19 

1 TI 
 

technik informatyk 
 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, 
informatyka, technika 

1 TL 
 

technik logistyk 
 

1 TS 
 

technik spedytor  
 

1 TF 
 

fototechnik  
 

1 TWE technik weterynarii 

 
j. polski, j. obcy, biologia, 

technika 
 

1 TW 
 

technik włókiennik 
 

 
j. polski, j. obcy, 

technika, plastyka 
 
 

1 TWD 

 
technik włókienniczych wyrobów 

dekoracyjnych 
 

j. polski, 
technika, plastyka 

 

2. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 19 

1 ZO 
operator maszyn w przemyśle 

włókienniczym 
angielski j. polski, j.obcy, plastyka, technika 

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

informatyka 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 
ul. Warecka 41, 91-212 Łódź 
Tel./Fax: +48 (42) 652-18-60 
strona: www.warecka.edu.pl 

e-mail: szkola@warecka edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum Nr 20 

T A 

technik elektryk  
j.polski 

matematyka 
geografia 

angielski  
niemiecki 

j. polski, j. obcy, informatyka, 
technika 

T A 

technik informatyk 
j.polski 

matematyka 
geografia 

T B 

technik mechatronik 
j.polski 

matematyka 
geografia 

T B 

technik mechanik  
j.polski 

matematyka 
geografia 

T B 

technik odlewnik 
j.polski 

matematyka 
geografia 

2. Zasadnicza  I A elektromechanik  niemiecki j. polski, j. obcy, informatyka, 

http://www.warecka.edu.pl/
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Szkoła 
Zawodowa Nr 20 

 

I A monter elektronik lub angielski technika 

I B 
operator maszyn i urządzeo 

odlewniczych 

I B 
mechanik-monter maszyn  

i urządzeo 

I A, I B monter mechatronik 

3. 
Technikum 

Uzupełniające Nr 20 
dla Dorosłych 

I Tam 
technik mechanik (podstawa 
programowa bez rozszerzeo) 

 
angielski  

lub niemiecki 
 

poza naborem elektronicznym 

I Tae 
technik elektryk (podstawa 

programowa bez rozszerzeo) 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 21 im. Jana Kilioskiego w Łodzi 
ul. Żubardzka 2, 91-022 Łódź  

Tel. + 48 (42) 651-78-98, Fax + 48 (42) 640-72-80 
strona: www.zsp21.szkoly.lodz.pl 

e-mail: zsp21@szkoly.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum Nr 21 

I TO 

technik ogrodnik 
biologia 

oraz przedmiot do wyboru: 
geografia/ 
historia/ 
chemia/ 

wos 

angielski 
niemiecki 

j. polski, biologia, matematyka, j. obcy 

I TA technik architektury krajobrazu  

I TF technik usług fryzjerskich  
j. polski, chemia, matematyka, 

j. obcy 

2. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 21 

I fa fryzjer 

angielski 
lub 

niemiecki 

j. polski, chemia 
matematyka, j. obcy I fb fryzjer 

I s sprzedawca 
j. polski, geografia 

matematyka, j. obcy 

I o ogrodnik 
j. polski, biologia, matematyka, 

j. obcy 

 
 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 22 w Łodzi 
ul. St. Przybyszewskiego 73/75, 93 -126 Łódź 

Tel./Fax  + 48 (42) 681-13 -83 
strona: www.zsp22.pl 
e-mail: zsp22@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum  

1TMA 

technik mechatronik  
o specjalizacji mechatronika 

pojazdowa 
j. angielski 

przedmiot do wyboru: 
matematyka/chemia 

angielski 
niemiecki 

lub 
francuski 

j. polski, j. obcy, informatyka,  
                       matematyka 

1TSA 

technik pojazdów samochodowych 
j. angielski 

przedmiot do wyboru: 
matematyka/chemia 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

1 ZM monter mechatronik 

angielski j. polski, j. obcy, informatyka, wos 1 ZE 

 
elektromechanik pojazdów 

samochodowych 
 

1 BL blacharz samochodowy  

http://www.zsp22.pl/
mailto:zsp22@wp.pl
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PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi 
ul. Różyckiego 5, 93-586 Łódź 
Tel./Fax +48 (42) 684-91-95 

strona: www.ckulodz.pl 
e-mail: sekretariat@ckulodz.pl 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, 

strona www, adres e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

1. 

Szkoła Policealna dla Dorosłych 
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi 

ul. Różyckiego 5, 93-586 Łódź 
Tel./Fax + 48 (42) 684-91-95 

strona: www.ckulodz.pl 
e-mail: sekretariat@ckulodz.pl 

- 

nauka w systemie 
zaocznym 

(sobota/niedziela) 

2. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi 

ul. Różyckiego 5, 93-586 Łódź 
Tel./Fax + 48 (42) 684-91-95 

strona: www.ckulodz.pl 
e-mail: sekretariat@ckulodz.pl 

- 

3. 

Gimnazjum dla Dorosłych 
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi 

ul. Różyckiego 5, 93-586 Łódź 
Tel./Fax + 48 (42) 684-91-95 

strona: www.ckulodz.pl 
e-mail: sekretariat@ckulodz.pl 

- 
nauka w systemie 

stacjonarnym 
(w tygodniu) 

4. 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi 

ul. Różyckiego 5, 93-586 Łódź 
Tel./Fax + 48 (42) 684-91-95 

strona: www.ckulodz.pl 
e-mail: sekretariat@ckulodz.pl 

- 
nauka w systemie 

stacjonarnym 
(w tygodniu) 

 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, 

strona www, adres email 
Zawód Forma kształcenia 

1. 
Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych "Żak" w Łodzi 

ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź 
Tel. + 48 (42) 683-44-13 
e-mail: lodz@zak.edu.pl  

- 

2. 

Publiczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ,,Cosinus” 
w Łodzi 

Publiczne Zaoczne Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące ,,Cosinus” w Łodzi* 

(*szkoła nie prowadzi naboru na semestry pierwsze od wrzesnia 2012 r.) 

ul. Wólczaoska 81, 90-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20, Fax. + 48 (42) 

637-76-92 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: pytania@cosinus.pl 

zaoczna 

3. 

Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii 
dla Dorosłych w Łodzi 

ul. Narutowicza 122, 90-145 Łódź 
Tel./Fax + 48 (42) 631-98-48 wew. 11 

strona: www.nowoczesnaszkola.edu.pl 
e-mail: szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl 

technik bezpieczeostwa i higieny pracy 
technik drogownictwa 

technik informatyk 
asystent kierownika produkcji filmowej  

i telewizyjnej 
technik pojazdów samochodowych 

cykl kształcenia  
1,5 - 2 lata (w zależności 

od kierunku) 
stacjonarna/zaoczna 

4. 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu 
Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Łodzi 
ul. Wielkopolska 70/72 
Tel.+ 48 (42) 651-69-93 

Tel./Fax + 48 (42) 651-41-65 
strona: www.cku-lodz.edu.pl 

technik elektroradiolog 
technik farmaceutyczny 

technik masażysta 
technik usług kosmetycznych 

ratownik medyczny 
asystent osoby niepełnosprawnej 

opiekun medyczny 
terapeuta zajęciowy 

opiekunka środowiskowa 
opiekun w domu pomocy społecznej 

 
od roku 2012/13 planujemy uruchomid 

nowe kierunki 

cykl kształcenia  
1 – 3 lata (w zależności 

od kierunku) 
stacjonarna/zaoczna 

http://www.ckulodz.pl/
http://www.cosinus.pl/
http://www.nowoczesnaszkola.edu.pl/
mailto:szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
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PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi 
ul. Karolewska 30/34, 90-561 Łódź 

Tel./Fax + 48 (42) 635-17-80 
strona: www.zss2.edu.pl 
e-mail: zss2@toya.net.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca  

do Pracy Nr 1 w Łodzi 

pracownik w gospodarstwie domowym i ogrodnictwie 
pomocnik pracownika biurowego 

pomocnik wytwórcy pamiątek 
- 

 

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

Tel./Fax  + 48 (42) 684-60-19 
strona: www.sosw1.szkoly.lodz.pl 
e-mail: sosw1lodz@poczta.onet.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 22 
dla Upośledzonych 

w stopniu lekkim, Niesłyszących i Słabo 
Słyszących w Łodzi 

kucharz małej gastronomii 
stolarz 

monter instalacji i urządzeo sanitarnych 
ogrodnik 
krawiec 

angielski 

2. 
Technikum dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 

Nr 24 w Łodzi 
technik informatyk  

technik żywienia i usług gastronomicznych 
angielski 

3. 
Technikum Uzupełniające  

dla Niesłyszących i Słabo Słyszących Nr 22  
w Łodzi 

technik żywienia i gospodarstwa domowego angielski 

4. 
Szkoła Policealna dla Niesłyszących 

i Słabo Słyszących Nr 23 w Łodzi 
technik informatyk angielski 

5. 
Liceum Ogólnokształcące dla Niesłyszących 

i Słabo Słyszących (planowane od 1 września 
2012 r.) 

- 

angielski 

6. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
dla Niesłyszących 

i Słabo Słyszących (planowane od 1 września 
2012 r.) 

- 

 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3  
im. dr Henryka Jordana „Jordanówka” w Łodzi 

ul. Tkacka 34/36, 90-156 Łódź 
 Tel. + 48 (42) 678-93-23 
e-mail: sosw3@interia.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca  

do Pracy Nr 3 
terapeutyczny dla uczniów upośledzonych w stopniu głębszym - 

 

http://www.zss2.edu.pl/
http://www.sosw1.szkoly.lodz.pl/
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5 w Łodzi 
 ul. Wólczaoska 121/123,  90 -521 Łódź 

Tel.+48 (42) 636-86-42, Fax +48 (42) 636-89-62  
strona: www.slaboslysze.pl  

e-mail: slabo_slysze@tlen.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. XXIII Liceum Profilowane usługowo-gospodarczy angielski 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 6  
dla Niewidomych i Słabo Widzących w Łodzi 

ul. Dziewanny 24, 91-866 Łódź 
Tel. + 48 (42) 657-78-11 

strona: www.blind.edu.pl  
e-mail: slabowidz@blind.edu.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. LVI Liceum Ogólnokształcące ogólny 
angielski 
rosyjski 

niemiecki 

2. Technikum Nr 23 dla Młodzieży 
technik masażysta 

technik prac biurowych 

angielski 
rosyjski 

niemiecki 

3. Szkoła Policealna technik obsługi turystycznej angielski 

 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 w Łodzi 
al. I Dywizji 16/18, 91-836 Łódź 

Tel. + 48 (42) 657-16-53 
strona: zszs2.szkolnastrona.pl  

e-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód 
Języki 
obce 

1. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Specjalna Nr 24 

cukiernik 
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

krawiec 
kucharz małej gastronomii 

operator maszyn w przemyśle włókienniczym 
piekarz 

malarz-tapeciarz 
mechanik-monter maszyn i urzadzeo 

angielski 
niemiecki 

2. 
Specjalna Szkoła Przysposabiająca do 

Pracy Nr 2 

Szkoła 3 – letnia na podbudowie gimnazjum specjalnego, klas integracyjnych 
gimnazjum, dla młodzieży: 

niepełnosprawnej ruchowo, niepełnosprawnej intelektualnie, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Indywidualne programy nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i 

znacznym w szkołach podstawowych, gimnazjach, i oddziałach przysposabiających 
do pracy w zasadniczych szkołach zawodowych. 

- 

http://www.slaboslysze.pl/
mailto:slabo_slysze@tlen.pl
http://www.blind.edu.pl/
mailto:slabowidz@blind.edu.pl
http://zszs2.szkolnastrona.pl/
mailto:zszs2@poczta.internetdsl.pl
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LICEUM SPECJALNE 

LP Nazwa placówki Adres, telefon/fax, strona www, adres e-mail 

1. 
Liceum Ogólnokształcące  

(dla młodzieży z zaburzeniami zachowania) 

ul. Gdaoska 156, 90-536 Łódź 
Tel. +48 (42) 636-91-02 

strona: www.centrum.edu.lodz.pl 
e-mail: centrum.lodz@wp.pl 

 
 
 
 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I PROFILOWANE DLA MŁODZIEŻY 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

LP Nazwa placówki Adres, telefon/fax, strona www, adres e-mail 

1. 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące  

im. Jana Pawła II w Łodzi 

ul. K. K. Baczyoskiego 156, 91-170 Łódź 
Tel. + 48 (42) 613-18-60, 613-18-65 

strona: www.katolik.edu.pl 
e-mail:liceum@katolik.edu.pl 

2. 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące  

im. O. Anastazego Pankiewicza w Łodzi 

ul. Bł. Anastazego Pankiewicza 15, 91-738 Łódź 
Tel. + 48 (42) 656 11 24, (42) 617 21 54 

e-mail: szkola.bernardyni@wp.pl  

3. Liceum Ogólnokształcące „Mikron” w Łodzi 

ul. Piękna 30/32, 93-558 Łódź 
Tel. + 48 (42) 684-16-68 

strona: www.mikron.edu.pl 
e-mail: informacja@mikron.edu.pl 

4. 
Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych  

w Łodzi 

ul. Wierzbowa 37/39, 90-361 Łódź 
Tel. + 48 (42) 681-21-11 

Sekretariat.lodz@locsm.edu.pl 

5. Liceum Ogólnokształcące Jolanty i Jana Misiaków w Łodzi 

al. Wyszyoskiego 44, 94-047 Łódź 
Tel. + 48 (42) 686-82-83 

strona: www.lomisiak.edu.pl 
e-mail: szkoly@lomisiak.edu.pl 

6. Liceum Ogólnokształcące ,,Vocandus” w Łodzi 

ul. Woronicza 16, 91-030 Łódź 
Tel. + 48 (42) 612-12-70 

strona: www.vocandus.pl 
e-mail: biuro@vocandus.pl 

7. 
Liceum Ogólnokształcące Związku Nauczycielstwa Polskiego 

w Łodzi 

ul. Scaleniowa 6, 93-436 Łódź 
Tel. + 48 (42) 680-19-36, Fax. + 48 (42) 680-98-23 

strona: www.gimznp.szkoly.lodz.pl 
e-mail: szkolyZNP@poczta.fm 

8. 
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa 

Sportowego w Siatkówce Plażowej  
Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Łodzi 

ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź 
Tel. + 48 (42) 257-03-83, (42) 257-03-84 

strona: www.smsbeachvolley.pl 
e-mail: sekretariat@smsbeachvolley.pl 

9. 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "ABiS"  

przy Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi 

ul. Rzgowska 17 a, 93-008 Łódź 
Tel. + 48 (42) 682-62-04 
strona: www.abis.lodz.pl 

e-mail: sekretariat@abis.lodz.pl 

10. Społeczne Liceum Ogólnokształcące ,,LYKEION” w Łodzi 

ul. Rajdowa 13, 94-003 Łódź 
Tel. + 48 (42) 686-86-87 

strona: www.lykeion.edu.pl 
e-mail: lykeion@lykeion.edu.pl 

11. 
Szkoła Europejska Gimnazjum, Liceum U. Moryc Sp. J   

w Łodzi 

ul. Tuszyoska 31, 93-020 Łódź 
Tel. + 48 (42) 682-12-10, kom. 607-584-941 

Fax + 48 (42) 682-55-95 
strona: www.szkolaeuropejska.pl 

e-mail: sekretariat@szkolaeuropejska.pl 

12. 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego  

w Łodzi – Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź 
Tel. + 48 (42) 254-05-70, Fax 254-05-99 

stona: wwwsmslodz.pl 
e-mail: sekretariat@smslodz.pl 

13. Liceum Ogólnokształcące ,,Centrum” w Łodzi 

ul. Gdaoska 156, 90-536 Łódź 
Tel. + 48 (42) 636-91-02 

strona: www.centrum.edu.lodz.pl 
e-mail: centrum.lodz@wp.pl 

mailto:liceum@katolik.edu.pl
mailto:szkoly@lomisiak.edu.pl
http://www.vocandus.pl/
mailto:szkolyZNP@poczta.fm
http://www.smsbeachvolley.pl/
mailto:sekretariat@abis.lodz.pl
mailto:lykeion@lykeion.edu.pl
http://www.szkolaeuropejska.pl/
http://www.centrum.edu.lodz.pl/
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15. 
Liceum Ogólnokształcące GKJ-dla młodzieży w Łodzi 

Liceum Profilowane – dla młodzieży 

al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź 
Tel./Fax + 48 (42) 674-17-24 

strona: www.SzkolyPilsudskiego.edu.pl 
e-mail: liceum@op.pl 

14. 
Liceum Profilowane dla Młodzieży przy Łódzkiej Szkole 

Mody – Kosmetologii-Fryzjerstwa ,,Anagra” 

ul. Łanowa 4, 91-103 Łódź 
tel. + 48 (42) 652-17-66 
strona: www.anagra.pl 

e-mail: biuro@anagra.pl 

15. Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych w Łodzi 

ul. Rewolucji 1905 r., Nr 52 budynek G, 90-213 Łódź 
tel. + 48 (42) 631-59-20, Fax + 48 (42) 631-59-20 

strona: www.liceum.ipt.pl 
e-mail: lout@ipt.pl 

16. 
Liceum Ogólnokształcące Łódzkiego Stowarzyszenia na Rzecz 

porozumienia z Europą ,,PRO EUROPA” w Łodzi 

ul. Wrześnieoska 64, 91-045 Łódź 
Tel. + 48 (42) 655-00-04, Fax + 48 (42) 651-23-54 

strona: www.proeuropa.edu.pl 
e-mail: sekretariat@proeuropa.edu.pl 

17. 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące 

Marcina Gortata 

ul. Siemiradzkiego 4/8, ul. Małachowskiego 5/7, 93-137 Łódź 
Tel. + 48 (42) 207-10-14, (42) 207-10-12 

e-mail: szkola.marcina.gortata@mg13.com.pl 

18. Liceum Profilowane 
ul. Rajdowa 18, 94-003 Łódź 

Tel. +48 (42) 689-82-28 
e-mail: robert262@op.pl  

 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I PROFILOWANE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 
AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Łodzi 

ul. Piotrkowska 132 lok.5  
Tel. + 48 (42) 633-47-51, (42) 633-41-94 

Fax + 48 (42) 633-47-56 
strona: www.apedukacja.pl 

e-mail: lodz@apedukacja.pl, j. banaszkiewicz-wlazinska@apedukacja.pl 
zajęcia odbywają się w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łodz, ul. Jaracza 26 

2. Atena Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łodzi sekretariat: ul. Tuwima 12a lok. 17, zajęcia: ul. Tuwima 12a, 90-003 Łódź 

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łodzi 

al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź 
Tel. + 48 (42) 674-17-24 

strona: www.SzkolyPilsudskiego.edu.pl 
e-mail: liceum@op.pl 

4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łodzi 

ul. Podhalaoska 2a, 93-224 Łódź 
Tel. + 48 (42) 251-44-22 

strona: www.SzkolyPilsudskiego.edu.pl 
e-mail: liceum@op.pl 

5. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Łodzi 

ul. Rajdowa 18, al. 1-go Maja 89 
94-003 Łódź 

Tel. + 48 (42) 689-82-28 
e-mail: robert262@op.pl 

6. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych s.c. CENZUS 

w Łodzi 

al. Piłsudskiego 101, 92-332 Łódź 
Tel. + 48 (42) 674-35-76 

e-mail: cenzus_sc@poczta.fm 

7. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Omega”  

w Łodzi 

ul. Kruczkowskiego 4, 93-236 Łódź 
kom. 600-872-929 

strona: www.lodd.pl 
e-mail: lodd@lodd.pl 

8. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Łodzi 

ul. Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź 
+ 48 (42) 672-74-90 

strona: www.piontek.edu.pl 
e-mail: szkola@piontek.edu.pl 

9. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Łodzi 

ul. Jaracza 70, 90-251 Łódź 
+ 48 (42) 679-19-96, (42) 679-17-12 

e-mail: LKO_jaracza70@op.pl 

http://www.szkolypilsudskiego.edu.pl/
http://www.anagra.pl/
http://www.liceum.ipt.pl/
http://www.proeuropa.edu.pl/
http://www.apedukacja.pl/
mailto:lodz@apedukacja.pl
mailto:banaszkiewicz-wlazinska@apedukacja.pl
mailto:robert262@op.pl
mailto:lodd@lodd.pl
http://www.piontek.edu.pl/
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10. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Spółki 

Oświatowej „Prymus” w Łodzi 

ul. Sienkiewicza 88, 90-357 Łódź 
Tel. + 48 (42) 636-60-90 
e-mail: soprymus@vp.pl 

11. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ATUT” w Łodzi 
ul. Zakładowa 35, 92-413 Łódź 

Tel. + 48 (42) 670-99-93, (42) 670-93-44 
r@ardial-tlumaczenia.pl 

12. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Łódzkiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Porozumienia z Europą  

,,PRO EUROPA” w Łodzi 

ul. Wrześnieoska 64, 91-045 Łódź 
Tel. + 48 (42) 655-00-04, Fax + 48 (42) 651-23-54 

strona: www.proeuropa.edu.pl 
e-mail: sekretariat@proeuropa.edu.pl 

13. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

przy Centrum Edukacyjno-Dydaktycznym „OMEGA”  
w Łodzi 

ul.Wólczaoska 121/123, 90-521 Łódź, ul. Wacława 22/24 
Tel. + 48 (42) 636-89-99, kom. 660-752-175 

e-mail: omega@szkolyomega.pl 

14. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Spółki Cywilnej 

„Bakałarz” w Łodzi 

ul. Paderewskiego 24, 93-025 Łódź 
+ 48 (42) 684-24-45 

e-mail: bakalarz1@onet.eu, kinga@tomand.pl 

15. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Łodzi 

ul. Sienkiewicza 117, 90-301 Łódź 
Tel. + 48 (42) 637 15 14 

e-mail: novum.lodz@interia.pl 

18. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,PROFESJA”  

w Łodzi 

ul. Piotrkowska 16, 90-406 Łódź 
Tel. + 48 (42) 630-13-16, (42) 630-13-08 

strona: www.profesja.edu.pl 
e-mail: lodz@profesja.edu.pl, profesja@profesja.edu.pl 

19. 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych „ALFA” w Łodzi 

ul. Pomorska 16, 91-408 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-82-38 

strona: szkola-alfa.pl 
e-mail: alfaschool@poczta.onet.pl 

20. 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych „Alternatywa” w Łodzi  

ul. Warecka 41, 91-212 Łódź 
Tel. + 48 (42) 611-01-32, Fax (42) 652-18-60 

strona: www.alternatywa-lodz.pl 
e-mail: alternatywa@alternatywa-lodz.pl 

21. 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych „Mikron” w Łodzi 

ul. Piękna 30/32, 93-558 Łódź 
Tel. + 48 (42) 684-16-68, kom. 602-243-352 

e-mail: informacje@mikron.edu.pl 

22. 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych „Szansa” w Łodzi 
ul. Gajcego 7/11, 92-617 Łódź 

Tel. + 48 (42) 648-80-39 

23. 
Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

„LYKEION” w Łodzi 

ul. Rajdowa 13, 94-003 Łódź 
Tel. + 48 (42) 686-86-87 

strona: www.lykeion.edu.pl 
e-mail: lykeion@lykeion.edu.pl 

24. 
Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych "Żak" w Łodzi 

ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź 
Tel. +48 (42) 683-44-20 

e-mail: centrala@zak.edu.pl 

25. 
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Cosinus”  

w Łodzi 

sekretariat szkoły: ul. Wólczaoska 81, 90-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20 
Fax + 48 (42) 637-76-92 
strona: www.cosinus.pl 

Miejsce prowadzenia zajęd: 
ul. Szpitalna 9/11, Tel/Fax + 48 (42) 658-81-30 

26. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Cosinus II” w Łodzi 

sekretariat szkoły: ul. Wólczaoska 81, 90-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20 
Fax + 48 (42) 637-76-92 

Miejsce prowadzenia zajęd: 
ul. Gdaoska 16, 90-707 Łódź, tel + 48 (42) 630-36-42 
ul. Ogrodowa 28a, 91-065 Łódź, + 48 (42) 630-20-50 

ul. Wólczaoska 81 
90-707 Łódź 

strona:  www.cosinus.pl 
e-mail: pytania@cosinus.pl 

27. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Cosinus III” w Łodzi 

sekretariat szkoły: ul. Wólczaoska 81, 90-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20 
Fax + 48 (42) 637-76-92 

Miejsce prowadzenia zajęd: 
ul. Zamknięta 3, 93-323 Łódź 

strona:  www.cosinus.pl 
e-mail: pytania@cosinus.pl 

mailto:soprymus@vp.pl
http://www.proeuropa.edu.pl/
mailto:omega@szkolyomega.pl
mailto:bakalarz1@onet.eu
mailto:lodz@profesja.edu.pl
mailto:alternatywa@alternatywa-lodz.pl
mailto:lykeion@lykeion.edu.pl
mailto:centrala@zak.edu.pl
http://www.cosinus.pl/
http://www.cosinus.pl/
http://www.cosinus.pl/
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28. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Cosinus V” w Łodzi 

sekretariat szkoły: ul. Wólczaoska 81, 90-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20 
Fax + 48 (42) 637-76-92 

Miejsce prowadzenia zajęd: 
ul. Wici 16, 91-213 Łódź 
strona:  www.cosinus.pl 

e-mail: pytania@cosinus.pl 

29. 
Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące ,,COSINUS”  

w Łodzi 

sekretariat szkoły: ul. Wólczaoska 81, 90-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20 
Fax + 48 (42) 637-76-92 

Miejsce prowadzenia zajęd: 
ul. Wici 16, 91-213 Łódź 
strona:  www.cosinus.pl 

e-mail: pytania@cosinus.pl 

30. 
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Łodzi  
ul. Kopernika 41, 90-552 Łódź 

Tel. + 48 (42) 636-19-64 

31. 

Liceum Profilowane dla Dorosłych 
profil usługowo-gospodarczy 

przy Europejskim Studium Zawodowym 
„Anagra” w Łodzi 

ul. Piotrkowska 102, ul. Woronicza 16, ul. Łanowa 4 
94-118 Łódź 

tel. + 48 (42) 652-17-66 
strona: www.anagra.pl 

e-mail: biuro@anagra.pl 

NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1 Liceum Uzupełniające dla Dorosłych „Szansa” w Łodzi 
ul. Gajcego 7/11, 92-610 Łódź 

Tel. + 48 (42) 648-80-39 
freebsd@o2.pl 

2. 
AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające 

dla Dorosłych w Łodzi 

ul. Piotrkowska 132 lok.5  
Tel. + 48 (42) 633-47-51, (42) 633-41-94 

Fax + 48 (42) 633-47-56 
strona: www.apedukacja.pl 

e-mail: lodz@apedukacja.pl, j. banaszkiewicz-wlazinska@apedukacja.pl 
zajęcia odbywają się w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łodz, ul. Jaracza 26 

3. 
Atena Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Łodzi 
sekretariat: ul. Tuwima 12a lok. 17, zajęcia: ul. Tuwima 12a, 90-003 Łódź 

4. 
PROFESJA - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Łodzi 

ul. Piotrkowska 16, 90-046 Łódź 
Tel. + 48 (42) 630-13-16, (42) 630-13-08 

strona: www.profesja.edu.pl 
e-mail: lodz@profesja.edu.pl, profesja@profesja.edu.pl 

5. 
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych "Alfa" w Łodzi 

ul.Pomorska 16, 91-408 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-82-38 

strona: www.szkola-alfa.pl 
e-mail: alfaschool@poczta.onet.pl 

6. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Łodzi 

al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź 
Tel. +48 (42) 647-17-24 

strona: www.SzkolyPilsudskiego.edu.pl 
e-mail: liceum@op.pl 

7. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Łodzi 

ul. Podhalaoska 2a, 93-224 Łódź 
Tel. + 48 (42) 251-44-22 

strona: www.SzkolyPilsudskiego.edu.pl 
e-mail: liceum@op.pl 

8. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Łodzi  

ul. Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź 
Tel. + 48 (42) 672-74-90 

strona: www.piontek.edu.pl 
e-mail: szkola@piontek.edu.pl 

9. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Łodzi 

ul. Rajdowa 18, 94-003 Łódź 
Tel. + 48 (42) 689-82-28 
e-mail: robert262@op.pl 

10. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Łodzi  

ul. Sienkiewicza 88, 90-357 Łódź 
Tel. + 48 (42) 636-60-90 
e-mail: soprymus@vp.pl 

http://www.cosinus.pl/
http://www.cosinus.pl/
http://www.anagra.pl/
http://www.apedukacja.pl/
mailto:lodz@apedukacja.pl
mailto:banaszkiewicz-wlazinska@apedukacja.pl
mailto:lodz@profesja.edu.pl
mailto:liceum@op.pl
http://www.piontek.edu.pl/
mailto:szkola@piontek.edu.pl
mailto:robert262@op.pl
mailto:soprymus@vp.pl
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11. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych „ATUT” w Łodzi  
ul. Zakładowa 35, 92-413 Łódź 

Tel. + 48 (42) 670-99-93 , (42) 670-93-44 

12. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  
dla Dorosłych Łódzkiego Stowarzyszenia  

na rzecz Porozumienia z Europą ,,PRO EUROPA” w Łodzi 

ul. Wrześnieoska 64, 91-045 Łódź 
Tel. + 48 (42) 655-00-04, Fax + 48 (42) 651-23-54 

strona: www.proeuropa.edu.pl 
e-mail: sekretariat@proeuropa.edu.pl 

13. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych Łódzkiej Korporacji Oświatowej  
w Łodzi 

ul. Jaracza 70, 90-251 Łódź 
Tel. + 48 (42) 679-17-12 

e-mail: lko_jaracza70op.pl 

14. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych przy Centrum Edukacyjno-Dydaktycznym 
„OMEGA”w Łodzi 

ul. Wólczaoska 121/123, 90-521 Łódź, ul. Wacława 22/24 
Tel. + 48 (42) 636-89-99, kom. 660-752-175 

e-mail: omega@szkolyomega.pl 

15. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych s.c. „Bakałarz” w Łodzi 

ul. Paderewskiego 24, 93-025 Łódź 
Tel. + 48 (42) 684-24-45 

e-mail: bakalarz1@onet.eu 

16. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Łodzi 

ul. Sienkiewicza 117, 90-301 Łódź 
Tel. + 48 (42) 637-15-14 
novum.lodz@interia.pl 

17. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Łodzi 

ul. Kruczkowskiego 4, 93-236 Łódź 
kom. 600-872-929 

strona: www.lodd.pl 
e-mail: lodd@lodd.pl 

18. Wieczorowe Liceum Uzupełniające „Cosinus”* w Łodzi 

ul. Wólczaoska 81, 90-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20, Fax + 48 (42) 637-76-92 

strona: www.cosinus.pl 
e-mail: pytania@cosinus.pl 

(* szkoła nie prowadzi naboru na semestry pierwsze od września 2012 r.) 

19. 
Zaoczne Liceum Uzupełniające „Cosinus VI”*  

w Łodzi 

sekretariat szkoły: ul. Wólczaoska 81, 90-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20 
Fax + 48 (42) 637-76-92 
strona: www.cosinus.pl 

Miejsce prowadzenia zajęd: 
ul. Szpitalna 9/11, Tel/Fax + 48 (42) 658-81-30 

(* szkoła nie prowadzi naboru na semestry pierwsze od września 2012 r.) 

20. 
Zaoczne Liceum Uzupełniające „Cosinus VII”*  

w Łodzi 

sekretariat szkoły: ul. Wólczaoska 81, 90-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20 
Fax + 48 (42) 637-76-92 

Miejsce prowadzenia zajęd: 
ul. Zamknięta 3, 93-323 Łódź 

strona: www.cosinus.pl 
e-mail: pytania@cosinus.pl 

(* szkoła nie prowadzi naboru na semestry pierwsze od września 2012 r.) 

21. 
Zaoczne Liceum Uzupełniające „Cosinus VIII”*  

w Łodzi 

sekretariat szkoły: ul. Wólczaoska 81, 90-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20 
Fax + 48 (42) 637-76-92 

Miejsce prowadzenia zajęd: 
ul. Gdaoska 16, 90-707 Łódź, tel + 48 (42) 630-36-42 
ul. Ogrodowa 28a, 91-065 Łódź, + 48 (42) 630-20-50 

ul. Wólczaoska 81 
90-707 Łódź 

strona:  www.cosinus.pl 
e-mail: pytania@cosinus.pl 

(* szkoła nie prowadzi naboru na semestry pierwsze od września 2012 r.) 

22. 
Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych 

,,Alternatywa” w Łodzi 

ul. Warecka 41, 91-212 Łódź 
Tel./Fax + 48 (42) 612-01-32 

strona: www.alternatywa-lodz.pl 
e-mail: alternatywa@alternatywa-lodz.pl 

NIEPUBLICZNE TECHNIKA I SZKOŁY ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

LP Nazwa placówki Zawód Adres placówki 

1. 
Budowlane Technikum Uzupełniające  

dla Dorosłych „ Żak” w Łodzi 
technik budownictwa 

ul. Piotrkowska 278  
zajęcia ul. Kopcioskiego 5/11 

90-361 Łodź 
Tel. + 48 (42)681-24-78 

2. Fryzjerskie Technikum Uzupełniające  technik usług fryzjerskich ul. Kilioskiego 21, 90-205 Łódź 

http://www.proeuropa.edu.pl/
mailto:omega@szkolyomega.pl
mailto:bakalarz1@onet.eu
mailto:novum.lodz@interia.pl
http://www.lodd.pl/
mailto:lodd@lodd.pl
http://www.cosinus.pl/
mailto:pytania@cosinus.pl
http://www.cosinus.pl/
http://www.cosinus.pl/
mailto:pytania@cosinus.pl
http://www.cosinus.pl/
mailto:pytania@cosinus.pl
http://www.alternatywa-lodz.pl/
mailto:alternatywa@alternatywa-lodz.pl
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dla Dorosłych w Łodzi Tel. + 48 (42) 255-77-00, + 48 (42) 255-77-01 

3. 
Niepubliczna Zasadnicza Szkoła 

Samochodowa dla Dorosłych w Łodzi 
mechanik pojazdów 

samochodowych 

ul. Kopernika 41, 90-552 Łódź 
Tel. + 48 (42) 636-19-64 

e-mail: niepublicznegimnazjumlodz@wp.pl 

4. 
Technikum Budowlane dla Dorosłych 

Łódzkiej Korporacji Oświatowej  
w Łodzi 

technik budownictwa 
ul. Jaracza 70, 90-251 Łódź 

Tel. + 48 (42) 679-17-12 
e-mail: LKO_JARACZA70@OP.PL 

5. Technikum dla Dorosłych w Łodzi 
technik organizacji usług 

gastronomicznych 

ul. Sienkiewicza 88, 90-357 Łódź 
Tel. + 48 (42) 636-60-90 

strona: www.prymus.edu.lodz.pl 
e-mail: soprymus@vp.pl 

6. 
Technikum Fryzjerskie przy Łódzkiej Szkole 

Mody Kosmetologii-Fryzjerstwa Anagra 
technik usług fryzjerskich 

ul. Łanowa 4, 91-103 Łódź 
strona: www.anagra.pl 

e-mail: biuro@anagra.pl 

7. Technikum Gastronomiczne w Łodzi 
technik organizacji usług 

gastronomicznych 

ul. Senatorska 11, 93-192 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-42-23 

strona: www.ght.pl 
e-mail: sekretariat@ght.pl 

8. 
Technikum Hotelarsko – Turystyczne  

w Łodzi 
technik hotelarstwa 

ul. Senatorska 11, 93-192 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-42-23 

strona: www.ght.pl 
e-mail: sekretariat@ght.pl 

9. 
Technikum Samochodowe Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Łodzi 

technik mechanik 
specjalnośd: obsługa  
i naprawa pojazdów 

samochodowych 

ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź 
Tel. + 48 (42) 637-60-11, (42) 637-61--67 

strona: www.szkolyzdz-lodz.pl 
e-mail: szkola_zdz@tlen.pl 

10. 
Technikum Samochodowe  

dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Łodzi 

technik mechanik 
specjalnośd: obsługa  
i naprawa pojazdów 

samochodowych 

ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź 
Tel. + 48 (42) 637-60-11, (42) 637-61--67 

strona: www.szkolyzdz-lodz.pl 
e-mail: szkola_zdz@tlen.pl 

11. 
Uzupełniające Technikum Budowlane  

dla Dorosłych Łódzkiej Korporacji 
Oświatowej w Łodzi 

technik budownictwa 
ul. Jaracza 70, 90-251 Łódź 

Tel. + 48 (42) 679-17-12, (42) 679-19-96 
e-mail: lko_jaracza70@op.pl 

12. 
Uzupełniające Technikum  

dla Dorosłych Spółki Oświatowej „Prymus” 
w Łodzi 

technik żywienia  
i gospodarstwa domowego 

ul. Sienkiewicza 88, 90-357 Łódź 
Tel. + 48 (42) 636-60-90 

strona: www.prymus.edu.lodz.pl 
e-mail: soprymus@vp.pl 

13. 
Zasadnicza Szkoła Fryzjerska Łódzkiej 

Korporacji Oświatowej w Łodzi 
fryzjer 

ul. Jaracza 70, 90-251 Łódź 
+ 48 (42) 679-17-12, (42) 679-19-96 

e-mail: LKO_JARACZA70@OP.PL 

14. Zasadnicza Szkoła Medyczna w Łodzi opiekun medyczny 

siedziba – ul. Próchnika 42, zajęcia – ul. Próchnika 42,  
ul. Milionowa12 

90-713 Łódź 
Tel. + 48 (42) 633-00-08 

15. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

dla Dorosłych Spółki Oświatowej „Prymus” 
w Łodzi 

kucharz małej gastronomii 

ul. Sienkiewicza 88, Łódź 
Tel. + 48 (42) 636-60-90 

strona: www.prymus.edu.lodz.pl 
e-mail: soprymus@vp.pl 

16. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Łodzi 

ślusarz 

ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź 
Tel. + 48 (42) 637-62-22 , (42) 637-60-11 

strona: www.szkolyzdz-lodz.pl 
e-mail: szkola_zdz@o2.pl 

17. 
Zasadnicza Szkoła Medyczna w Zespole 
Szkół Ekologiczno-Medycznych w Łodzi 

opiekun medyczny 

ul. Próchnika 42, 90-713 Łódź 
Tel. + 48 (42) 633-00-08 

strona: www.stom-lodz.pl 
e-mail: sekretariat@stom-lodz.pl 

18. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Łodzi 

technik mechanik 
specjalnośd: obsługa  
i naprawa pojazdów 

samochodowych 

ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź 
Tel. + 48 (42) 637-60-11, (42) 637-61--67 

strona: www.szkolyzdz-lodz.pl 
e-mail: szkola_zdz@tlen.pl 

19. 
Technikum Informatyki Edukacji 

Innowacyjnej w Łodzi 
technik informatyk 

ul. Rewolucji 1905 r., Nr 52 budynek G 
Tel. /Fax+ 48 (42) 631-59-20 
strona: www.liceum.ipt.pl 

e-mail: lout@ipt.pl 

20. 
Technikum Ochrony Środowiska Edukacji 

Innowacyjnej w Łodzi 
technik ochrony środowiska 

ul. Rewolucji 1905 r., Nr 52 budynek G 
Tel. /Fax+ 48 (42) 631-59-20 
strona: www.liceum.ipt.pl 

e-mail: lout@ipt.pl 

mailto:niepublicznegimnazjumlodz@wp.pl
mailto:LKO_JARACZA70@OP.PL
http://www.prymus.edu.lodz.pl/
mailto:soprymus@vp.pl
http://www.anagra.pl/
http://www.ght.pl/
mailto:sekretariat@ght.pl
http://www.ght.pl/
mailto:sekretariat@ght.pl
http://www.szkolyzdz-lodz.pl/
mailto:szkola_zdz@tlen.pl
http://www.szkolyzdz-lodz.pl/
mailto:szkola_zdz@tlen.pl
mailto:lko_jaracza70@op.pl
http://www.prymus.edu.lodz.pl/
mailto:soprymus@vp.pl
mailto:LKO_JARACZA70@OP.PL
http://www.prymus.edu.lodz.pl/
mailto:soprymus@vp.pl
http://www.szkolyzdz-lodz.pl/
mailto:szkola_zdz@o2.pl
http://www.stom-lodz.pl/
mailto:sekretariat@stom-lodz.pl
http://www.szkolyzdz-lodz.pl/
mailto:szkola_zdz@tlen.pl
http://www.liceum.ipt.pl/
http://www.liceum.ipt.pl/
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21. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych 

”OMEGA” w Łodzi 

monter instalacji i urządzeo 
sanitarnych 

 
kucharz małej gastronomii 

siedziba: al. Piłsudskiego 12 
zajęcia: ul. Wólczaoska 121/123, 

ul. Siedlecka 7/21 
90-051 Łódź 

22. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Wyciągnięta 

Dłoo” Marcina Gortata w Łodzi 

murarz 
cieśla 

monter konstrukcji 
budowlanych 

ul. Siemiradzkiego 4/8 
93-137 Łódź 

23. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Wyciągnięta 

Dłoo” Marcina Gortata w Łodzi 
ślusarz 

ul. Łąkowa 4 
90-563 Łódź 

+48 (42) 637-62-22, 637-60-11 
e-mail: szkola_zdz@o2.pl 

24. 
Technikum Fryzjerskie Uzupełniające przy 

Łódzkiej Szkole Mody – Kosmetologii-
Fryzjerstwa „Anagra” w Łodzi 

technik usług fryzjerskich 

ul. Piotrkowska 102, ul. Woronicza 16, ul. Łanowa 4 
94-118 Łódź 

+48 (42) 634-41-30 
652-17-66 

sekretariat@anagra.pl 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

LP Nazwa placówki Zawód Adres placówki 

1. 
Policealna Szkoła ACADEMICUS  

dla Dorosłych w Łodzi 

technik administracji 
technik prac biurowych 

technik usług fryzjerskich 
technik usług kosmetycznych 

ul. Zachodnia 70, 91-479 Łódź 
Tel./Fax + 48 (42) 630-15-00 

strona: www.academicus.edu.pl 
e-mail: lodz@academicus.edu.pl 

2. 
Academus Policealna Szkoła Grafiki  

i Zaawansowanych Technologii 
Informatycznych w Łodzi 

technik informatyk 
ul. Wólczaoska 210, 90-531 Łódź 

Tel. + 48 (42) 633-68-24,+ 48 (42) 633-68-99 
e-mail: academus@brost.pl 

3. 
Academus Policealna Szkoła Technologii 

Informatycznych 
- 

ul. Wólczaoska 210, 90-531 Łódź 
Tel. + 48 (42) 633-68-24,+ 48 (42) 633-68-99 

e-mail: academus@brost.pl 

4. 
AP Edukacja – Policealna Szkoła Zawodowa 

w Łodzi 

technik architektury 
krajobrazu 

technik budownictwa 
technik bezpieczeostwa 

i higieny pracy 
fototechnik 

technik mechanik 
technik elektryk 

technik informatyk 
technik administracji 
technik hotelarstwa 

technik obsługi turystycznej 
technik organizacji reklamy 
technik usług fryzjerskich 
technik rachunkowości 

ul. Piotrkowska 132 lok.5  
Tel. + 48 (42) 633-47-51, (42) 633-41-94 

Fax + 48 (42) 633-47-56 
strona: www.apedukacja.pl 

e-mail: lodz@apedukacja.pl, j. banaszkiewicz-
wlazinska@apedukacja.pl 

zajęcia odbywają się w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łodzi, 
ul. Jaracza 26, VIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. 
Pomorska 105, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15  

w Łodzi, ul. Kopcioskiego 5/11 

5. Atena Policealna Szkoła Zawodowa w Łodzi technik administracji 
sekretariat: ul. Tuwima 12a lok. 17  

zajęcia: ul. Tuwima 12a, 90-003 Łódź 

6. 
Dwuletnia Policealna Szkoła VIP  

w Łodzi 

technik administracji 
technik obsługi turystycznej 

technik ekonomista 
technik informatyk 

kucharz 
technik rachunkowości 

technik logistyk 
technik organizacji usług 

gastronomicznych 
technik hotelarstwa 

technik organizacji reklamy 
kelner 

ul. Piotrkowska 94, 90-103 Łódź 
Tel. + 48 (42) 631-19-91 
e-mail: pioteer@go2.pl 

7. 
Elitarna Szkoła Służb Ochrony „Delta”  
im. mjr. Lucienia Victora Ott w Łodzi 

technik ochrony fizycznej 
osób i mienia 

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź 
+ 48 (42) 636-28-00, kom. 604-286-188 

strona: www.deltasc.com.pl 

http://www.academicus.edu.pl/
mailto:academus@brost.pl
mailto:academus@brost.pl
http://www.apedukacja.pl/
mailto:lodz@apedukacja.pl
mailto:banaszkiewicz-wlazinska@apedukacja.pl
mailto:banaszkiewicz-wlazinska@apedukacja.pl
mailto:e-mail:
http://www.deltasc.com.pl/
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e-mail: deltasc@deltasc.com.pl 

8. 
Europejska Szkoła Hirudoterapii i Medycyny 

Holistycznej ,,Cordis” w Łodzi 
- 

siedziba: ul. Pomorska 6/6 
zajęcia: ul. Sienkiewicza 46 

Tel. + 48 (42) 611-65-45 

9. 
Niepubliczne Studium Medyczne  

w Łodzi 
higienistka stomatologiczna 

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź 
Tel. + 48 (42) 675-75-00, Fax + 48 (42) 636-59-56 

strona: www.isum.pl 
e-mail: poczta@isum.pl 

10. 
Policealna Szkoła ACADEMICUS  

dla Dorosłych w Łodzi 
technik usług kosmetycznych 

ul. Zachodnia 70, 90-403 Łódź, ul. Pomorska 16 
Tel. + 48 (42) 630-15-00, 633-62-93 

11. 
Policealna Szkoła Administracji „ŻAK”  

w Łodzi 
technik administracji ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź 

12. Policealna Szkoła „ALFA” w Łodzi technik informatyk 

ul. Pomorska 16, 91-408 Łódź 
Tel. + 48 (42)632-82-38 

strona: www.szkola-alfa.pl 
e-mal: alfaschool@poczta.onet.pl 

13. 
Policealna Szkoła Archiwistyczna Łódzkiej 

Korporacji Oświatowej w Łodzi 
technik archiwista 

ul. Jaracza 70, 90-251 Łódź 
+ 48 (42) 679-17-12 

e-mail: lko_jaracza70op.pl 

14. 
Policealna Szkoła Bezpieczeostwa 

 i Higieny Pracy „Żak” w Łodzi 
technik bezpieczeostwa 

 i higieny pracy 

ul. Piotrkowska 278, ul. Hipoteczna 8/10,  
ul. Kopcioskiego 5/11 

90-361 Łódź 

15. 
Policealna Szkoła Budownictwa „ŻAK”  

w Łodzi 
technik budownictwa 

ul. Piotrkowska 278  
zajęcia – Łódź ul. Kopcioskiego 5/11, 90-361 Łódź 

Tel. + 48 (42)683-44-13 
e-mail: lodz@zak.edu.pl 

16 
Policealna Szkoła Ekonomiczno-
Administracyjno-Prawna w Łodzi 

technik administracji 

ul. Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź 
+ 48 (42) 672-74-90 

strona: www.piontek.edu.pl 
e-mail: szkola@piontek.edu.pl 

17. 
Policealna Szkoła Elektryczna „Alternatywa” 

w Łodzi 
technik elektryk 

ul. Warecka 41, 91-212 Łódź 
Tel./Fax + 48 (42) 612-01-32 

strona: www.alternatywa-lodz.pl 
e-mail: alternatywa@alternatywa-lodz.pl 

18. 
Policealna Szkoła Farmaceutyczna 

„Alternatywa” w Łodzi 
technik farmaceutyczny 

ul. Warecka 41, 91-212 Łódź 
Tel./Fax + 48 (42) 612-01-32 

strona: www.alternatywa-lodz.pl 
e-mail: alternatywa@alternatywa-lodz.pl 

19. 
Policealna Szkoła Rolnicza ,,Alternatywa” 

w Łodzi 
technik rolnik 

ul. Warecka 41, 91-212 Łódź 
Tel./Fax + 48 (42) 612-01-32 

strona: www.alternatywa-lodz.pl 
e-mail: alternatywa@alternatywa-lodz.pl 

20. 
Policealna Szkoła Farmaceutyczna Łódzkiej 

Korporacji Oświatowej w Łodzi 
technik farmaceutyczny 

ul. Jaracza 70, 90-251 Łódź 
Tel. + 48 (42) 679-17-12, 679-19-96 

20. 
Policealna Szkoła Kosmetyczna  

przy Łódzkiej Szkole Mody-Kosmetologii-
Fryzjerstwa ,,Anagra”w Łodzi 

technik usług kosmetycznych 

ul. Łanowa 4, 91-103 Łódź 
Tel. + 48 (42) 652-17-66 
strona: www.anagra.pl 

e-mail: biuro@anagra.pl 

21. 
Policealna Szkoła Fryzjerska  

przy Łódzkiej Szkole Mody-Kosmetologii-
Fryzjerstwa ,,Anagra”w Łodzi 

technik usług fryzjerskich 

ul. Łanowa 4, 91-103 Łódź 
Tel. + 48 (42) 652-17-66 
strona: www.anagra.pl 

e-mail: biuro@anagra.pl 

22. 
Policealna Szkoła Informatyczna  

dla Dorosłych s.c. „Cenzus” w Łodzi 
technik informatyk 

ul.Piłsudskiego 101, 92-332 Łódź 
Tel. + 48 (42)674-35-76  

24. 
Policealna Szkoła Kosmetyczna  

dla Dorosłych przy Europejskim Studium 
Zawodowym „Anagra” w Łodzi 

technik usług kosmetycznych 

ul. Piotrkowska 102 ul. Woronicza 16, ul. Łanowa 4 
94-118 Łódź 

Tel. + 48 (42) 634-41-30, (42) 652-17-66 
strona: www.anagra.pl 

e-mail: sekretariat@anagra.pl, biuro@anagra.pl, 
joanna.miller@anagra.pl 

25. 
Policealna Szkoła Kosmetyczna 

 mgr Iwony Tomas w Łodzi 
technik usług kosmetycznych 

 al. Kościuszki 48, 90-427 Łódź 
Tel. + 48 (42) 630-06-92 

strona: www.kosmetyka.pl 
www.szkolakosmetyczna.eu 
e-mail: biuro@kosmetyka.pl 

sekretariat@szkolakosmetyczna.eu 

mailto:deltasc@deltasc.com.pl
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26. 
Policealna Szkoła Logistyki i  Spedycji „ŻAK” 

w Łodzi 
technik logistyk ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź 

27. 
Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych 

Centrum Edukacji i Rozwoju Oosbistego 
CEIRO w Łodzi 

opiekun medyczny 

zajęcia ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 
 90-558 Łódź 

Tel. 0 609-049-267, 607-285-507 
e-mail: sekretariatszkola@op.pl 

28. 
Policealna Szkoła Protetyki Dentystycznej 
Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi 

technik dentystyczny 

ul. Jaracza 70, ul. Pomorska 66 
90-251 Łódź 

Tel. + 48 (42) 679-17-12 
e-mail: lko_jaracza70@op.pl 

29. 
Policealna Szkoła Turystyki „ŻAK”  

w Łodzi 
technik obsługi turystycznej ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź 

30. 
Policealna Szkoła Zawodowa „ŻAK”  

w Łodzi 
- 

ul. Piotrkowska 278, 93-552 Łódź 
Tel. + 48 (42) 681-24-86 

31. 
Policealna Szkoła Zawodowa  

dla Dorosłych Spółki Oświatowej 
„Prymus”w Łodzi 

technik organizacji usług 
gastronomicznych 

technik hotelarstwa 

ul. Sienkiewicza 88, 90-357 Łódź 
Tel. + 48 (42) 636-60-90 

strona: www.prymus.edu.lodz.pl 
e-mail: soprymus@vp.pl 

32. 
Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1  

w Łodzi 
technik farmaceutyczny 

ul. Kilioskiego 21, 90-205 Łódź 
Tel. + 48 (42) 255- 77- 00, 255-77-01 
strona: www.akademia-zdrowia.pl 
e-mail: lodz@akademia-zdrowia.pl 

33. 
Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1  

dla Dorosłych w Łodzi 
technik usług kosmetycznych 

                         ul. Kilioskiego 21, 90-205 Łódź 
Tel. + 48 (42) 255- 77- 00, 255-77-01 
strona: www.akademia-zdrowia.pl 
e-mail: lodz@akademia-zdrowia.pl 

34. 
Policealne Studium dla Dorosłych „ATUT”  

w Łodzi  
technik informatyk 

ul. Zakładowa 35, 92-413 Łódź 
Tel. + 48 (42) 670-99-93, + 48 (42) 670-93-44 

35. 
Policealne Studium Ekonomiczne  

w Łodzi 
technik ekonomista 

ul. Rajdowa 18, 94-003 Łódź 
Tel. + 48 (42) 689-82-28 
e-mail: robert262@op.pl 

36. 
Policealne Studium Ekonomiczne Łódzkiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Porozumienia  
z Europą ,,PRO EUROPA”w Łodzi 

technik ekonomista 

ul. Wrześnieoska 64, 91-045 Łódź 
Tel. + 48 (42) 655-00-04, Fax + 48 (42) 651-23-54 

strona: www.proeuropa.edu.pl 
e-mail: sekretariat@proeuropa.edu.pl 

37. Policealne Studium Farmaceutyczne w Łodzi technik farmaceutyczny 

ul. Obornicka 11/13, 91-039 Łódź 
Tel. + 48 (42) 659-50-65 
strona: www.psf.edu.pl 

e-mail: psf.sekretariat@interia.pl 

38. 
Policealne Studium Opieki Medycznej 

w Łodzi  
opiekun medyczny 

ul. Próchnika 42, 90-713 Łódź 
Tel. + 48 (42)633-00-08 

39. 
Policealne Studium Techniki 

Farmaceutycznej w Łodzi 
technik farmaceutyczny 

ul. Próchnika 42, Łódź 
Tel. + 48 (42) 633-00-08 

40. 
PROFESJA Policealna Szkoła Rozwoju 

Zawodowego w Łodzi 

technik administracji 
technik bhp 

technik budownictwa 
technik elektryk 

fototechnik 
technik usług fryzjerskich 

technik geodeta 
technik hotelarstwa 
technik informatyk 

technik usług kosmetycznych 
kucharz 

technik logistyk 
opiekunka środowiskowa 

technik organizacji reklamy 
technik rachunkowości 

technik obsługi turystycznej 
technik weterynarii 

ul. Piotrkowska 16 
Tel. + 48 (42) 630-13-16, (42) 630-13-08 

strona: www.profesja.edu.pl 
e-mail: lodz@profesja.edu.pl, profesja@profesja.edu.pl 

41.  
Prywatna Policealna Szkoła Fryzjerstwa 

Nowoczesnego „Awangarda” w Łodzi 
technik usług fryzjerskich 

al. Kościuszki 93, 90-436 Łódź 
Tel. + 48(42) 637 63 90 

strona: www.awangarda.edu.pl 
e-mail: lodz@awangarda.edu.pl 

mailto:lko_jaracza70@op.pl
http://www.prymus.edu.lodz.pl/
mailto:soprymus@vp.pl
http://www.akademia-zdrowia.pl/
mailto:lodz@akademia-zdrowia.pl
http://www.akademia-zdrowia.pl/
mailto:lodz@akademia-zdrowia.pl
mailto:robert262@op.pl
http://www.proeuropa.edu.pl/
http://www.profesja.edu.pl/
mailto:lodz@profesja.edu.pl
http://www.awangarda.edu.pl/
mailto:lodz@awangarda.edu.pl
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42. 
Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna  

w Łodzi 
technik usług kosmetycznych 

ul. Kilioskiego 141, ul. Wileoska 53/55 
90-315 Łódź 

43. 
Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna 

„Awangarda” w Łodzi 
technik usług kosmetycznych 

al. Kościuszki 93, 90-436 Łódź 
Tel. + 48 (42) 637 63 90 

strona: www.awangarda.edu.pl 
e-mail: lodz@awangarda.edu.pl 

44. 
Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna 

dla Dorosłych w Łodzi 
technik usług kosmetycznych 

ul. Kilioskiego 141, ul. Wileoska 53/55, 90-315 Łódź 
Tel. +48 (42) 674-69-88, (42) 674 71 68 

strona: www.szkolakosmetyczna.com.pl 
e-mail: szkola@szkolakosmetyczna.com.pl 

45. 
Publiczna Szkoła Policelna Kosmetyczna 

„Żak” w Łodzi 
technik usług kosmetycznych 

ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź 
Tel. + 48 (42) 683-44-13 

e-mail: sekretariat@zak.edu.pl 

46. 
Publiczna Szkoła Policealna Fryzjerska „Żak” 

w Łodzi 
technik usług fryzjerskich 

ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź 
Tel. + 48 (42) 683-44-13 

e-mail: sekretariat@zak.edu.pl 

47. 
Publiczna Szkoła Policealna Informatyki 

„Żak” w Łodzi  
technik informatyk 

ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź 
Tel. + 48 (42) 683-44-13 

e-mail: sekretariat@zak.edu.pl 

64. 
Publiczna Zaoczna Policealna Szkoła 

Administracji „COSINUS” w Łodzi 
technik administracji 

ul. Wólczaoska 81, 90-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20, Fax + 48 (42) 637-76-92 

strona: www.cosinus.pl 
strona: pytania@cosinus.pl 

65. 
Publiczna Zaoczna Policealna Szkoła 

Informatyki „Cosinus” w Łodzi 
technik informatyk 

ul. Wólczaoska 81, 90-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20, Fax + 48 (42) 637-76-92 

strona: www.cosinus.pl 
strona: pytania@cosinus.pl 

66. Retkioskie Studium Policealne w Łodzi 
technik administracji 

technik obsługi turystycznej 

ul. Wyszyoskiego 44, 94-047 Łódź 
Tel./Fax +48 (42) 686-82-83 

strona: www.szkoly-misiak.neostrada.pl 
e-mail: szkoly@lomisiak.edu.pl 

67. 
Społeczna Zaoczna Policealna Szkoła 

Optyczna w Łodzi 
technik optyk 

ul. Kopcioskiego 5/11, 90-242 Łódź 
+ 48 (42) 678-56-75 

strona: www.szsz-sop.pl 
e-mail: sekretariat@szsz-sop.pl 

69. 
Społeczne Studium Masażu  

dla Dorosłych STOM w Zespole Szkół 
Ekologiczno-Medycznych w Łodzi 

technik masażysta 

ul. Próchnika 42, 90-713 Łódź 
Tel. + 48 (42) 633-00-08 

strona: www.stom-lodz.pl 
e-mail: sekretariat@stom-lodz.pl 

70. 
Szkoła Policealna dla Dorosłych „Omega”  

w Łodzi 
technik bezpieczeostwa  

i higieny pracy 

siedziba: al. Piłsudskiego 12  
zajęcia: ul. Siedlecka 7/21ul. Wólczaoska 121/123, ul. 

Wacława 22/24 
93-138 Łódź 

Tel. + 48 (42)636-89-99, kom. 608-514-885 
e-mail: omega@szkolyomega.pl 

72. 
Szkoła Policealna dla Dorosłych  

w Łodzi 
technik ekonomista 

ul. Sienkiewicza 117 ul. Wigury 8/10, ul. Żwirki 11/13 
90-301 Łódź 

Tel. + 48 (42) 637-15-14 
e-mail: novum.lodz@interia.pl 

73. Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” w Łodzi 

technik ekonomii * 
technik logistyk* 

technik rachunkowości 
technik usług kosmetycznych 
(* w oznaczonym zawodzie szkoła nie 

prowadzi naboru na semestry pierwsze 
od września 2012 r.) 

ul. Żwirki 11/13, 90-528 Łódź 
Tel. + 48 (42) 637-05-52 

ul. Wólczaoska 81, 99-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20 
Fax + 48 (42) 637-76-92 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: pytania@cosinus.pl 

74. 
Zaoczna Policealna Szkoła Administracji 

„Cosinus” w Łodzi 
technik administracji 

ul. Wólczaoska 81, 90-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20 
Fax + 48 (42) 637-76-92 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: pytania@cosinus.pl 

75. 
Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa 

„Cosinus” w Łodzi 

technik hotelarstwa* 
(* w oznaczonym zawodzie szkoła nie 

prowadzi naboru na semestry pierwsze 
od września 2012 r.) 

ul. Więckowskiego 35, 90-734 Łódź 
Tel. + 48 (42) 630-51-46 

ul. Wólczaoska 81, 90-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20 
Fax + 48 (42) 637-76-92 
strona: www.cosinus.pl 

http://www.awangarda.edu.pl/
mailto:lodz@awangarda.edu.pl
http://www.szkolakosmetyczna.com.pl/
mailto:szkola@szkolakosmetyczna.com.pl
mailto:sekretariat@zak.edu.pl
mailto:sekretariat@zak.edu.pl
mailto:sekretariat@zak.edu.pl
http://www.cosinus.pl/
http://www.cosinus.pl/
http://www.szkoly-misiak.neostrada.pl/
mailto:szkoly@lomisiak.edu.pl
http://www.szsz-sop.pl/
mailto:sekretariat@szsz-sop.pl
http://www.stom-lodz.pl/
mailto:sekretariat@stom-lodz.pl
mailto:omega@szkolyomega.pl
mailto:novum.lodz@interia.pl
http://www.cosinus.pl/
mailto:pytania@cosinus.pl
http://www.cosinus.pl/
http://www.cosinus.pl/
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e-mail: pytania@cosinus.pl 

76. 
Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki 

„Cosinus” w Łodzi 
technik informatyk 

ul. Wólczaoska 81, 90-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20 
Fax + 48 (42) 637-76-92 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: pytania@cosinus.pl 

77. 
Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi 

Turystycznej „Cosinus”w Łodzi 

technik obsługi turystycznej* 
(* w oznaczonym zawodzie szkoła nie 

prowadzi naboru na semestry pierwsze 
od września 2012 r.) 

ul. Więckowskiego 35, 90-734 Łódź 
Tel. + 48 (42) 630-51-46 

ul. Wólczaoska 81, 90-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20 
Fax + 48 (42) 637-76-92 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: pytania@cosinus.pl 

78. 
Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej 

Osób i Mienia „Cosinus” w Łodzi 

technik ochrony fizycznej 
osób i mienia 

technik informatyk 
technik administracji 

ul. Ogrodowa 28 a, 91-065 Łódź 
Tel. + 48 (42) 630-20-50 

ul. Więckowskiego 35, 90-734 Łódź 
Tel. + 48 (42) 630-51-46 

ul. Wólczaoska 81, 90-515 Łódź 
Tel. + 48 (42) 632-52-20 
Fax + 48 (42) 637-76-92 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: pytania@cosinus.pl 

79. 
Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac 

Biurowych  „Cosinus” Łodzi 

technik prac biurowych* 
(* w oznaczonym zawodzie szkoła nie 

prowadzi naboru na semestry pierwsze 
od września 2012 r.) 

ul. Ogrodowa 28a, 91-065 Łódź 
Tel. + 48 (42) 630-20-20 
Fax + 48 (42) 637-76-92 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: pytania@cosinus.pl 

80. Studium Policealne ,,Vojager” w Łodzi 
technik turystyki wiejskiej 

o specjalności: agroturystyka 

al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź 
Tel. +48 (42) 647-17-24 

strona: www.SzkolyPilsudskiego.edu.pl 
e-mail: liceum@op.pl 

81. Studium Policealne w Łodzi 
technik architektury 

krajobrazu 

 l. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź 
Tel. +48 (42) 647-17-24 

strona: www.SzkolyPilsudskiego.edu.pl 
e-mail: liceum@op.pl 

82. 
Policealne Studium Techniki 

Farmaceutycznej w Zespole Szkół 
Ekologiczno-Medycznych w Łodzi 

technik farmaceutyczny 

ul. Próchnika 42, 90-713 Łódź 
Tel. + 48 (42) 633-00-08 

strona: www.stom-lodz.pl 
e-mail: sekretariat@stom-lodz.pl 

83. 
Policealne Studium Opieki Medycznej  

w Zespole Szkół Ekologiczno-Medycznych  
w Łodzi 

opiekun medyczny 

ul. Próchnika 42, 90-713 Łódź 
Tel. + 48 (42) 633-00-08 

strona: www.stom-lodz.pl 
e-mail: sekretariat@stom-lodz.pl 

84. 
Jednoroczna Policealna Szkoła Umiejętności 

Twórczych w Łodzi 
- 

siedziba: ul. Pomorska 83/85, Łódź 
zajęcia: ul. Sterlinga 26 
Tel. + 48 (42) 299-55-18 

85. 
NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla 

Dorosłych w Łodzi  
technik administracji 

ul. Pomorska 16, 90-225 Łódź 
kom. 535-959-399 

e-mail: lodz@nova.edu.pl 

86. 
„Akademia Liderów” Policealna Szkoła 

Trenerów i Menadżerów oraz Psychologii 
Terapeutycznej w Łodzi 

- 
ul. Odyoca 6 m 3 

90-024 Łódź 
Tel. +48 (42) 682-07-49, 604-442-038 

87. Studium Psychologii w Łodzi - 
ul. Sienkiewicza 46 

90-009 Łódź 
+48 (42) 611-65-44, 601-222-149 

88. Studium Rozwoju Osobowości w Łodzi - 
ul. Limanowskiego 166 

91-027 Łódź 

89. 
Szkoła Charakteryzacji „Cztery Pory Roku”  

w Łodzi 
- 

ul. Piotrkowska 39, zajęcia: ul. Żabia 10/12 
90-410 Łódź 

Tel. +48 (42) 6301-301 

90. 
Szkoła „Cztery Pory Roku” Wizażu, 

Makijażu, Stylizacji i Polsko-Amerykaoska 
Szkoła Makijażu w Łodzi 

- 
ul. Piotrkowska 39, zajęcia: ul. Żabia 10/12 

90-410 Łódź 
Tel. +48 (42) 6301-301 

http://www.cosinus.pl/
http://www.cosinus.pl/
http://www.cosinus.pl/
http://www.cosinus.pl/
http://www.szkolypilsudskiego.edu.pl/
mailto:liceum@op.pl
http://www.stom-lodz.pl/
mailto:sekretariat@stom-lodz.pl
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PUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona 

WWW, adres e-mail 
Zawód 

1. 

Szkoła Policealna Nr 1  
Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi 

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 159, 92-230 Łódź 
Tel. + 48 (42) 674-94-31, Fax + 48 (42) 674-91-24 

strona: www.tech-dent.lodz.pl 
e-mail: sekretariat@tech-dent.lodz.pl 

technik dentystyczny 
asystentka stomatologiczna 
higienistka stomatologiczna 

technik informatyk 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp Nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej Adres(kod, miejscowośd, ulica) 
Telefon, fax, strona www, 

adres e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

Nr 1 w Łodzi 
ul. Hipoteczna 3/5, 91-335 Łódź 

Tel. + 48 (42) 651-36-52 
Tel./Fax + 48 (42) 651-49-72 

strona: www.ppp1lodz.pl 
e-mail: ppp1lodz@wp.pl, 

ppp1lodz@gmail.com 

2. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

Nr 2 w Łodzi 
ul. Motylowa 3, 91-360 Łódź 

Tel./ Fax + 48 (42) 659-15-81 
strona: www.ppp2.edu.lodz.pl 

e-mail: poradnia.motylowa@gmail.com 

3. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

Nr 3 w Łodzi 
ul. Kilioskiego 141, 90-315 Łódź 

Tel. + 48 (42) 676-73-05, (42) 674-52-38 
Fax + 48 (42) 676-73-04 

strona: www.ppp3lodz.com 
e-mail: ppp3lodz@gmail.com 

4. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

Nr 4 w Łodzi 
al. Piłsudskiego 101, 92-332 Łódź 

Tel. + 48 (42) 674-45-88 
Fax + 48 (42) 674-59-73 

strona: www.ppp4.edu.lodz.pl 
e-mail: ppp4lodz@poczta.onet.pl 

5. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

Nr 5 w Łodzi 
ul. Kopernika 40, 90-552 Łódź 

Tel. + 48 (42) 637-16-08 
Tel./Fax  + 48 (42) 637-06-31 

strona: www.ppp5.edu.lodz.pl 
e-mail: ppp5lodz@op.pl 

ppp5@edu.lodz.pl 

6. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

Nr 6 w Łodzi 
ul. Rzgowska 25, 93-008 Łódź 

Tel. + 48 (42) 681-92-82 
               (42) 684-27-93 

strona: www.ppp6lodz.pl 
e-mail: ppp6lodz@wp.pl 

7. 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego  

i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi 
ul. Wyszyoskiego 86, 94-050 Łódź 

Tel./ Fax + 48 (42) 688-20-70 
Tel. (42) 688-21-62 

strona:www.doradztwo.edu.lodz.pl 
e-mail: doradztwo.lodz@gmail.com 

8. 
Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju  

i Terapii w Łodzi 
ul. Hipoteczna 3/5, 91-334 Łódź 

Tel. + 48 (42) 653-76-75 
e-mail: spwrit@op.pl 

9. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

dla Młodzieży w Łodzi 
ul. Wyszyoskiego 86, 94-050 Łódź 

Tel. + 48 (42) 688-16-68  
strona: www.pppdm.edu.lodz.pl 

e-mail: poradniadlamlodziezy@op.pl 

BURSY I INTERNATY 

Lp Nazwa bursy lub internatu Adres (kod, miejscowośd, ulica) 
Telefon, fax, strona www, 

 adres e-mail 

1. 
Salezjaoska Bursa dla Młodzieży  

im. Księdza Bosko w Łodzi 
ul. Wodna 36 
90-046 Łódź 

Tel. +48 (42) 671-85-00, (42) 671-84-04 
strona: www.lodz.salezjanie.pl 

2. Bursa Szkolna Nr 11 w Łodzi 
ul. Drewnowska 153/155 

91 - 008 Łódź 

Tel. + 48 (42) 654-03-07 
Fax (42) 659-59-10 

e-mail: bursa11@wp.pl 

3. Bursa Szkolna Nr 12 w Łodzi 
ul. Podgórna 9/11 

93 - 278 Łódź 

Tel. + 48 (42) 643-29-30 
Fax (42) 642-20-84 

strona: www.bursaszkolna12.pl 

4. 
Bursa Szkolna ,,Żak” Łódzkiego Stowarzyszenia  

Pomocy Szkole w Łodzi 
ul. Rodakowskiego 16 

93 - 277 Łódź 

Tel. + 48 (42) 643-33-23,(42) 643-49-46 
strona: www.bursaszkolna.wizytowka.pl 

e-mail: bursaszkolna@centrum.sk 

http://www.tech-dent.lodz.pl/
mailto:sekretariat@tech%1Edent.lodz.pl
http://www.ppp1lodz.pl/
mailto:ppp1lodz@wp.pl
http://www.ppp2.edu.lodz.p/
http://strona:%20www.ppp4.edu.lodz.pl/
http://strona:%20www.ppp5.edu.lodz.pl/
mailto:ppp5lodz@op.pl
http://www.doradztwo.edu.lodz.pl/
http://strona:%20www.pppdm.edu.lodz.pl/
http://www.lodz.salezjanie.pl/
http://www.bursaszkolna.wizytowka.pl/
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5. 
Bursa dla Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Matki 

Bożej Miłosierdzia  
im. Świętej Siostry Faustyny w Łodzi 

ul. Wici 47 
91 - 157 Łódź 

Tel./Fax + 48 (42) 655-83-24 

6. Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi 
ul. G. Narutowicza 122 

90-145 Łódź 
Tel./Fax. + 48 (42) 678-93-39 

e- mail: bursa.lodz@neostrada.pl 

7. 
Internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 5 w Łodzi 

ul. Wólczaoska 121/123 

90-521 Łódź 

 

Tel. +48 (42) 636 86 42, fax (42) 636 89 62 

strona: www.slaboslysze.pl 

e-mail: slabo_slysze@tlen.pl 

mailto:slabo_slysze@tlen.pl
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POWIAT BRZEZIŃSKI 

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

Tel./Fax +48 (46) 874-11-11 
strona: www.powiat-brzeziny.pl 

e-mail: starostwo@powiat-brzeziny.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Brzeziny 
Gmina Brzeziny 
Gmina Dmosin 
Gmina Jeżów 
Gmina Rogów 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach 
ul. Okrzei 1, 95-060 Brzeziny 
Tel./Fax +48 (46) 874-28-27 
strona: www.lobrzeziny.pl 

e-mail: lobrzeziny@brzeziny.eu 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

j. polski 
historia 

wos 
j. angielski  

I A 

angielski 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

j. polski, historia, wos, j. angielski 

2. 
matematyka 

fizyka 
I B 

angielski 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

3. 
biologia 
chemia  
fizyka 

I C 

angielski 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

j. polski, biologia, chemia, j. angielski 

4. 
geografia 

wos 
j. angielski 

I D 

angielski 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

j. polski, geografia, wos, j. angielski 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

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

Tel./Fax +48 (46) 874-47-99 
strona: www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl 

e-mail: zspbrzeziny@szkoly.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

Ia 

j. polski 
j. angielski 

historia 
wos angielski 

niemiecki 

j. polski, j. obcy, historia 

Ib 

wos 
biologia 
chemia 
j. obcy 

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=9#9
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=10#10
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=11#11
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=12#12
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=13#13
http://www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl/
mailto:zspbrzeziny@szkoly.lodz.pl
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2. Technikum  

TE 
technik ekonomista 

matematyka 
geografia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

TL 
technik logistyk 

geografia 
matematyka 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

TH 
technik hotelarstwa 

wos 
geografia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

TŻ i UG 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

biologia 
chemia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

3. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
ZSZ kucharz angielski j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach 
ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 95-060 Brzeziny 

Tel./Fax +48 (46) 874-37-22 
strona: www.zssbrzezin.wikom.pl 

e-mail: saz1965@tlen.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca  

do Pracy przy Zespole Szkół Specjalnych  
w Brzezinach 

pracownik pomocniczy w gospodarstwie domowym, 
realizowany w pracowni gospodarstwa domowego, szycia, 

drewna i gliny 

realizacja indywidualnych 
Programów Edukacyjno - 

Terapeutycznych 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona www, adres e-mail 

1. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzezinach 
ul. Okrzei 1, 95-060 Brzeziny 

Tel. 791-995-755 
strona: www.free.of.pl 

e-mail: antek.losiak@neostrada.pl 

2. 

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

Tel. + 48 (46) 833-01-25 
strona: www.brzeziny.ckedukator.pl 

e-mail: brzeziny@ckedukator.pl 

NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona www, adres e-mail 

1. 

Liceum Uzupełniające w Brzezinach 
ul. Okrzei 1, 95-060 Brzeziny 

Tel. 791-995-755 
strona: www.free.of.pl 

e-mail: antek.losiak@neostrada.pl 

2. 

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,EDUKATOR” w Brzezinach 
ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny 

Tel. + 48 (46) 833-01-25 
strona: www.brzeziny.ckedukator.pl 

e-mail: brzeziny@ckedukator.pl 

http://www.brzeziny.ckedukator.pl/
http://www.brzeziny.ckedukator.pl/
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PUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY 

Lp. Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona www, adres e-mail 

1. 

Szkoła Policealna w Brzezinach 
ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny 

Tel./Fax. + 48 (46) 874-47-99 
strona: www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl 

e-mail: zspbrzeziny@szkoly.lodz.pl 
zawód: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Lp. Nazwa szkoły 
Adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, 

fax, strona www, adres e-mail 
Zawód 

1. 
Policealna Szkoła Zawodowa ,,Edukator” 

w Brzezinach 

ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny 
Tel. + 48 (46) 833-01-25 

strona: www.brzeziny.ckedukator.pl 
e-mail: brzeziny@ckedukator.pl 

ochrona osób i mienia, bhp, 
administracja, informatyka, spedycja, 

logistyka, obsługa turystyki, hotelarstwo, 
handel, rachunkowośd 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp Nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej 
Adres 

(kod, miejscowośd, ulica) 
Telefon, fax, strona www, adres e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Brzezinach 
ul. Konstytucji 3-go Maja 5 

95-060 Brzeziny 

Tel./Fax +48 (46) 874-21-76 
strona: www.pppbrzeziny.wikom.pl 

e-mail: poradniab@box43.pl 

http://www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl/
mailto:zspbrzeziny@szkoly.lodz.pl
http://www.brzeziny.ckedukator.pl/
http://www.pppbrzeziny.wikom.pl/
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POWIAT KUTNOWSKI 

Starostwo Powiatowe w Kutnie 
ul. Tadeusza Kościuszki 16, 99-300 Kutno 

Tel. +48 (24) 355-47-80, Fax +48 (24) 355-47-84 
strona: www.kutno.pl 

e-mail: starostwo@www.kutno.pl 
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  
ul. Dąbrowskiego 1, 99-300 Kutno 

Tel. +48 (24) 355-80-80 
strona: www.dabrowszczak.pl 

e-mail: dabrowski1@poczta.onet.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka i astronomia 
informatyka 

I A 

angielski 
francuski 
niemiecki 
rosyjski  

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka i astronomia 

2.  
matematyka  

geografia  
j. angielski 

I B 

angielski 
francuski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia  

3. 
biologia  
chemia 

fizyka i astronomia 
I C  

angielski 
francuski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, biologia, chemia  

4.  
j. polski  
historia  

wos  
I D  

angielski 
francuski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, historia, wos  

*nauczanie języków obcych jest uzależnione od wyboru kandydatów 

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie 
ul. Okrzei 1a, 99-300 Kutno 
Tel./Fax +48 (24) 355-74-33 

strona: www.kasprowicz.edu.pl 
e-mail: kasprowicz@kasprowicz.edu.pl  

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
biologia  
chemia  
fizyka 

A  

niemiecki 
francuski 
rosyjski 

angielski 

j. polski, j. obcy, 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.kasprowicz.edu.pl/
mailto:kasprowicz@kasprowicz.edu.pl
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2.  
historia 

wos 
j. angielski 

B  

niemiecki 
francuski 
rosyjski 

angielski 

j. polski, j. angielski, wos, historia  

3.  
matematyka  

fizyka  
geografia 

C  

niemiecki 
francuski 
rosyjski 

angielski 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka  

4.  
j. polski  
historia  

wos  
D  

niemiecki 
francuski 
rosyjski 

angielski 

j. polski, historia, wos, informatyka  

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. św. St. Kostki w Kutnie 
ul. Wł. Jagiełły 6, 99-300 Kutno 

Tel./Fax +48 (24) 254-90-08 
strona: www.katlokutno.republika.pl 

e-mail: klo_kutno@op.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. angielski 

j. polski  
historia  

A 
angielski 
rosyjski 

niemiecki 
j. polski, j. obcy, historia, wos 

2.  
j. angielski 

biologia  
chemia  

B 
angielski 
rosyjski 

niemiecki 
j. polski, j. obcy, biologia, chemia 

3. 
j. angielski 

fizyka  
matematyka 

C  
angielski 
rosyjski 

niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

4.  
j. angielski 
geografia  

matematyka  
D  

angielski 
rosyjski 

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

 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie 
ul. Oporowska 7, 99-300 Kutno 

Tel./Fax +48 (24) 253-36-37 
strona: www.zs1_kutno.oswiata.org.pl 

e-mail: zs_1kutno@interia.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące  

I A  
matematyka  

fizyka  
geografia 

angielski  
niemiecki  
rosyjski  

francuski  
hiszpaoski 

j. polski, matematyka, geografia, informatyka 

I D  
j. polski 
historia 

wos  

angielski  
niemiecki  
rosyjski  

francuski  
hiszpaoski 

j. polski, historia, wos, j. obcy  

I E 
biologia 
chemia 
fizyka  

angielski  
niemiecki  
rosyjski  

francuski 
hiszpaoski 

j. polski, biologia, chemia, j. obcy 

http://www.katlokutno.republika.pl/
http://www.zs1_kutno.oswiata.org.pl/
mailto:zs_1kutno@interia.pl
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2.  Technikum 

I s  technik pojazdów samochodowych 

angielski  
niemiecki  
rosyjski  

francuski 
hiszpaoski 

j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka  

I e  technik elektronik  

angielski  
niemiecki  
rosyjski  

francuski 
hiszpaoski 

j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka  

I i technik informatyk 

angielski  
niemiecki  
rosyjski  

francuski 
hiszpaoski 

j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka 

3.  
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa  

1 m 
mechanik pojazdów 

samochodowych  

angielski  
niemiecki  
rosyjski  

francuski 
hiszpaoski 

j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka  

1 k 
elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

angielski  
niemiecki  
rosyjski  

francuski 
hiszpaoski 

j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka 

4. Szkoła Policealna 1 sp technik informatyk 

angielski  
niemiecki  
rosyjski  

francuski 
hiszpaoski 

rozmowa kwalifikacyjna 

* nauczanie języków obcych jest uzależnione od wyboru kandydatów 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie  
ul. Kościuszki 11, 99-300 Kutno 

Tel. +48 (24) 355-59-61, Fax +48 (24) 253-30-67 
strona: www.troczewski.pl 

e-mail: zsz.troczewski@wp.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

TH  technik hotelarstwa  
angielski  
rosyjski 

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

TŻ technik technologii żywności 
angielski  
rosyjski 

niemiecki 
j. polski, chemia, biologia, matematyka  

T kelner  kelner  
angielski  
rosyjski 

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

T żug  
technik żywienia i organizacji usług 

gastronomicznych 

angielski  
rosyjski 

niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka, chemia  

2.  
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
ZSZ  kucharz  

angielski  
rosyjski 

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

 

Zespół Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie  
ul. T. Kościuszki 24, 99-300 Kutno 

Tel. +48 (24) 355-78-89, Fax +48 (24) 355-78-81 
strona: www.grabski.edu.pl 

e-mail: sekretariat@grabski.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

http://www.troczewski.pl/
mailto:zsz.troczewski@wp.pl
http://www.grabski.edu.pl/
mailto:sekretariat@grabski.edu.pl
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1. Technikum 

TE  technik ekonomista  

angielski  
niemiecki  
francuski  
rosyjski  

j. polski, j. obcy, geografia, matematyka  

TI technik informatyk 

angielski  
niemiecki  
francuski  
rosyjski 

j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka 

TOT technik obsługi turystycznej 

angielski  
niemiecki  
francuski  
rosyjski 

j. polski, j. obcy, geografia, matematyka  

TH technik handlowiec  

angielski  
niemiecki  
francuski  
rosyjski 

j. polski, j. obcy, geografia, matematyka  

TOR technik organizacji reklamy 

angielski  
niemiecki  
francuski  
rosyjski 

j. polski, j. obcy, plastyka, matematyka 

TL technik logistyk 

angielski  
niemiecki  
francuski  
rosyjski 

j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka 

 

Zespół Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie – Azorach  
Kutno – Azory, 99-300 Kutno 
Tel./Fax +48 (24) 254-73-09 

strona: www.azory.org  
e-mail: zs4kutno@op.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania/profil/zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

I BG 
technik budownictwa 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, technika 

technik geodeta j. polski, matematyka, informatyka, technika 

I SI 
technik informatyk j. polski, matematyka, informatyka, geografia 

technik spedytor j. polski, matematyka, informatyka, geografia 

2.  
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa  
I wa 

oddział wielozawodowy: 
fryzjer 

cukiernik 
piekarz 

murarz-tynkarz 
monter zabudowy i robót 

wykooczeniowych w budownictwie 
monter sieci, instalacji i urządzeo 

sanitarnych 
wędliniarz 
elektryk 
dekarz 
stolarz 
krawiec 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

sprzedawca  
inne 

niemiecki j. polski, technika, informatyka, wos 

 

Zespół Szkół w Żychlinie 
ul. Narutowicza 88, 99-320 Żychlin 

Tel./Fax +48 (24) 285-10-60 
strona: www.zszychlin.pl 
e-mail: zszychlin@op.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

http://www.azory.org/
mailto:zs4kutno@op.pl
http://www.zszychlin.pl/
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nauczania/profil/zawód 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące  

1aLO 
j. polski 
j. obcy 

wos 

angielski  
rosyjski 

niemiecki  
j. polski, j. obcy, wos, historia  

1bLO 
biologia 
chemia 

matematyka 

angielski  
rosyjski 

niemiecki 
j. polski, biologia, chemia, matematyka 

2. Technikum 1TE technik informatyk 
angielski  
rosyjski 

niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

3. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
1ZSZ operator obrabiarek skrawających 

angielski  
rosyjski 

niemiecki 
j. polski, j. obcy, technika, fizyka 

 

Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie 
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza  

ul. Łukasioskiego 21, 99-320 Żychlin 
Tel./Fax + 48 (24) 285-10-59 

strona: www.lozychlin.szkoly.lodz.pl  
e-mail: liceumzychlin@interia.pl  

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału  Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j.polski 
historia 

wos 
I a 

angielski 
niemiecki/ 

rosyjski 
historia, wos, j. polski, j. angielski 

2. 
biologia 

chemia 
I b 

angielski 
niemiecki/ 

rosyjski 
biologia, chemia, j. polski, j. angielski 

3. 
matematyka 
informatyka 

geografia 
I c 

angielski 
niemiecki/ 

rosyjski 
matematyka, geografia, j. polski, j. angielski 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie 
ul. Staszica 27, 99-300 Kutno 
Tel./Fax +48 (24) 253-35-18 

strona: www.ckukutno.pl 
e-mail: ckukutno@wp.pl 

Lp. Nazwa szkoły Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/zawód 
Forma 

kształcenia 

1. 
V Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Kutnie 
- 

zaoczna  
i stacjonarna 

2.  
V Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące  
dla Dorosłych w Kutnie  

- 
zaoczna  

i stacjonarna 

3.  
Technikum Uzupełniające Nr 5  

dla Dorosłych w Kutnie  
technik mechanik 

zaoczna  
i stacjonarna 

4.  
Szkoła Policealna Nr 5  
dla Dorosłych w Kutnie 

technik bezpieczeostwa i higieny pracy 

zaoczna 

technik administracji 

opiekun w domu pomocy społecznej 

technik informatyk 

technik rachunkowości 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 

5. 
Kursy kwalifikacyjne w ramach 

zawodu 

technik bezpieczeostwa i higieny pracy 
(kwalifikacje: zarządzanie bezpieczeostwem  

w środowisku pracy) 
wg. potrzeb 

http://www.lozychlin.szkoly.lodz.pl/
mailto:liceumzychlin@interia.pl
http://www.ckukutno.pl/
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technik logistyk 
(kwalifikacje: 

1. organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów  
i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 

2. zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 
3. organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach 

organizacyjnych) 

technik spedytor 
(kwalifikacje: 

1. organizacja i nadzorowanie transportu 
2. obsługa klientów i kontrahentów) 

technik organizacji reklamy 
(kwalifikacje: 

1. sprzedaż produktów i usług reklamowych 
2. organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej) 

technik administracji 
(kwalifikacje:  

obsługa klienta w jednostkach administracji) 

opiekun w domu pomocy społecznej 
(kwalifikacje: 

świadczenie usług opiekuoczo-wspierających osobie podopiecznej) 

technik informatyk 
(kwalifikacje: 

1. montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeo peryferyjnych 
2. projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 

3. tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami) 

technik obsługi turystycznej 
(kwalifikacje: 

1. planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 
2. prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 

technik rachunkowości 
(kwalifikacje:  

1. prowadzenie rachunkowości 
2. rozliczanie wynagrodzeo i danin publicznych 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 

technik ekonomista 
(kwalifikacje: 

1. planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 
2. prowadzenie rachunkowości) 

technik agrobiznesu 
(kwalifikacje: 

organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie) 
technik handlowiec 

(kwalifikacje: 
1. prowadzenie sprzedaży 

2. prowadzenie działalności handlowej) 

technik elektryk 
(kwalifikacje:  

montaż i konserwacja instalacji elektrycznych) 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie  
ul. Przemysłowa 6, 99-300 Kutno 

Tel. +48 (24) 254-74-39, +48 (24) 254-25-99 
strona: www.sosw1kutno.edupage.org 

e-mail: sosw1kutno@onet.eu  

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5  

dla Upośledzonych Umysłowo w Kutnie 
cukiernik 

pracownik pomocy obsługi hotelowej 
angielski 

2. 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy  

dla Upośledzonych Umysłowo w Kutnie 
gospodarstwo domowe 

rękodzielnik wyrobów włókienniczych 
angielski 
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie 
ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno 

Tel./Fax +48 (24) 355-78-87 
strona: www.surdokutno.pl 

e-mail: oswkutno@kki.net.pl 
Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 7 

dla Słabo Słyszących w Kutnie  
kucharz  
fryzjer  

angielski 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie 
Kutno-Azory, 99-300 Kutno 

Tel. 697-730-760, Fax. (24) 254-73-09 
strona: www.pulliceum.edu.pl 
e-mail: liceumpulkutno@op.pl 

NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1.  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie  

ul. Kościuszki 10, 99-300 Kutno 
Tel./Fax +48 (24) 355-38-26 

strona: www.kutno.zdz.edu.pl 
e-mail: szkola@zdz-kutno.pl 

NIEPUBLICZNE SZKOŁY ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

adres e-mail 
Zawód 

1.  
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

w Kutnie  

ul. Kościuszki 10, 99-300 Kutno 
Tel./Fax +48 (24) 355-38-26 

strona: www.kutno.zdz.edu.pl 
e-mail: szkola@zdz-kutno.pl 

sprzedawca  
kucharz 

mechanik pojazdów samochodowych 
ślusarz 
fryzjer 

operator obrabiarek skrawających 
krawiec  

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

adres e-mail 
Zawód 

1. 
Policealna Szkoła Zawodowa  

dla Dorosłych w Kutnie 

ul. Jagiełły 2, 99-300 Kutno 
Tel. +48 (24) 355-36-16 
Fax + 48 (24) 253-37-42 

strona: www.kutno.zdz.edu.pl 
e-mail: centrum@zdz-kutno.pl 

technik bezpieczeostwa i higieny 
pracy 

technik ochrony fizycznej osób  
i mienia 

technik informatyk 
technik usług kosmetycznych 

opiekun w domu pomocy społecznej 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

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

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie  
ul. Dąbrowskiego 1 

99-300 Kutno 

Tel./Fax +48 (24) 355-78-85 
strona: www.pppkutno.pl 

e-mail: pppkutno@poczta.onet.pl  

http://www.surdokutno.pl/
http://www.pulliceum.edu.pl/
http://www.kutno.zdz.edu.pl/
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BURSY I INTERNATY 

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

1. Bursa Nr 1 w Kutnie  
ul. Kościuszki 24 

99-300 Kutno  
Tel./Fax +48 (24) 355-78-83 
e-mail: bursa1.kutno@op.pl  
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POWIAT ŁĘCZYCKI 

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

Tel. +48 (24) 388-72-00, Fax +48 (24) 721-32-17 
strona: www.leczyca.pl 

e-mail: sekretariat@starostwo.leczyca.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Łęczyca 
Gmina Daszyna 

Gmina Góra Św. Małgorzaty 
Gmina Grabów 
Gmina Łęczyca 
Gmina Piątek 

Gmina Świnice Warckie 
Gmina Witonia 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

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

Tel. +48 (24) 388-26-52, Fax +48 (24) 388-29-03 
strona: www.loleczyca.edu.pl 

e-mail: sekretariat@loleczyca.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym programem 

nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
informatyka 

fizyka i astronomia 
a 

angielski  
niemiecki 
rosyjski 

francuski 

j. polski, matematyka, informatyka,  
fizyka i astronomia 

2. 
matematyka 

biologia 
j. obcy 

b 

angielski  
niemiecki 
rosyjski 

francuski 

j. polski, matematyka, biologia, j. obcy 

3. 
biologia 
chemia 

matematyka 
c 

angielski  
niemiecki 
rosyjski  

francuski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 
j. polski 
historia 
j. obcy 

d 
e 

angielski  
niemiecki 
rosyjski  

francuski 

j. polski, matematyka, historia, j. obcy 

5. 
j. polski 

wos 
geografia 

f 

angielski  
niemiecki 
rosyjski  

francuski 

j. polski, matematyka, wos, geografia 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

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

Tel./Fax +48 (24) 721-23-41 
strona: www.zsp1.oswiata.org.pl 

e-mail: zsp1@oswiata.org.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=33#33
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=30#30
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=31#31
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=32#32
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=34#34
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=35#35
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=36#36
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=134&id=37#37
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nauczania/profil/zawód 

1. Technikum 

I TPS 

matematyka i fizyka 
 

technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, technika, matematyka 

I TS 
grafika i j. obcy 

 
technik spedytor 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy,informatyka, geografia 

I TM 
matematyka i fizyka 

 
technik mechanik 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, technika, matematyka 

I TB 
matematyka i chemia 

 
technik budownictwa 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, technika, matematyka 

I TH 
geografia i j. obcy 

 
technik hotelarstwa 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, informatyka, geografia 

I TŹU 

biologia i wos 
 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, technika, biologia 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

I A sprzedawca 
angielski 
niemiecki 

j. polski, technika, plastyka, informatyka 

I B kucharz 
angielski 
niemiecki 

j. polski, technika, plastyka, informatyka 

I C 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
angielski 
niemiecki 

j. polski, technika, edukacja dla bezpieczeostwa, 
informatyka 

I G 
monter zabudowy i robót 

wykooczeniowych  
w budownictwie 

angielski 
niemiecki 

j. polski, technika, plastyka, informatyka 

I M 
mechanik-monter maszyn  

i urządzeo 
angielski 
niemiecki 

j. polski, technika, edukacja dla bezpieczeostwa, 
informatyka 

I PS 
technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, podstawy 
przedsiębiorczości 

3. Szkoła Policealna I PS 
technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
podstawy przedsiębiorczości 

 

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

Tel/Fax +48 (24) 389-41-00 
strona: www.zsmrpiatek.szkolnastrona.pl 

e-mail: pzsmr@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z  rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Liceum Ogólnokształcące I LOm 
biologia 
chemia 
j. obcy 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, w-f 

2. Technikum 

I TMR technik mechanizacji rolnictwa 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

I TA technik agrobiznesu 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

I TŻ 
technik żywienia  

i usług gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

3. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

I ZSZ a kucharz 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, chemia, technika 

I ZSZ c cukiernik 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, chemia, technika 

I ZSZ b 
mechanik – operator pojazdów 

i maszyn rolniczych 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, technika 

I ZSZ d mechanik pojazdów angielski j. polski, matematyka, fizyka, technika 
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samochodowych niemiecki 

 

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

Tel. +48 (24) 388-36-10, Fax +48 (24) 388-36-11 
strona: www.zsimjg.pl 

email: tl2@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

II Liceum 
Ogólnokształcące  

w Łęczycy  
 

a 
historia 
j. polski 
j. obcy 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

francuski 

j. polski, historia, wos, j. obcy 

c 
matematyka 
informatyka 

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

d 
biologia 
chemia 
j. obcy 

j. polski, biologia, chemia, j. obcy 

2. 
Technikum Nr 2 

w Łęczycy 

TEK 
technik ekonomista 

matematyka 
j. obcy 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

francuski 

j. polski, geografia, matematyka, j. obcy 

TIN 
technik informatyk 

matematyka 
j. obcy 

j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy 

TEL 
technik elektronik 

matematyka 
j. obcy 

j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy 

TTI technik teleinformatyk j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, 

strona www, adres e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

1. 

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Piątku 
Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku 

ul. Kutnowska 19, 99-120 Piątek 
Tel./Fax + 48 (24) 389-41-00 

strona: www.zsmrpiatek.szkolnastrona.pl 
e-mail: pzsmr@wp.pl 

technik administracji 
technik informatyk 

zaoczna 

2. 

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Piątku 
Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku 

ul. Kutnowska 19, 99-120 Piątek 
Tel./Fax + 48 (24) 389-41-00 

strona: www.zsmrpiatek.szkolnastrona.pl 
e-mail: pzsmr@wp.pl 

technik mechanizacji rolnictwa zaoczna 

3. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęczycy 
Zespół Szkół w Łęczycy 

al. Jana Pawła II 1, 99-100 Łęczyca 
Tel. + 48 (24) 388-36-10; Fax + 48 (24) 388-36-11 

strona: www.zsimjg.pl 
e-mail: tl2@poczta.onet.pl 

- wieczorowa 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

 

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

Tel./Fax +48 (24) 388-36-00, 721- 35-85 
strona: www.zpewleczyca.szkolnastrona.pl 

http://www.zsimjg.pl/
http://www.zsmrpiatek.szkolnastrona.pl/
http://www.zsmrpiatek.szkolnastrona.pl/
http://www.zsimjg.pl/


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
Łódź 2012/2013 

 

S t r o n a  | 64 

e-meil: sekretariat@zpewleczyca.szkolnastrona.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 

kucharz 
monter zabudowy i robót 

wykooczeniowych w budownictwie 
mechanik pojazdów samochodowych 

cukiernik 
piekarz 

- 

2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym 

- 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie 
Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie 

Tel./Fax +48 (63) 288-11-06 lub +48 (63) 288-11-07  
strona: www.soswstemplew.com 
e mail: sosw.az.stemplew@wp.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

pracownik pomocniczy biurowy 
pracownik gospodarstwa domowego 

wytwarzanie przedmiotów 
dekoracyjnych i pamiątkarskich 
(dla upośledzonych w stopniu 
umiarkowanym i znacznym) 

brak 

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

wielozawodowa: 
pracownik pomocniczy obsługi 

hotelowej 
krawiec 
fryzjer 

cukiernik 
kucharz 

mechanik pojazdów samochodowych 
ślusarz 

murarz-tynkarz 
rolnik 

angielski 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego ,,WIEDZA” z siedzibą w Łęczycy 
ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca 

Tel. kom. 605-048-806 
strona: www.oswiedza.pl 

e-mail: leczyca@oswiedza.pl 

NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH  

Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego 

,,WIEDZA” z siedzibą w Łęczycy 

ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca 
Tel. kom. 605-048-806 

strona: www.oswiedza.pl 
e-mail: leczyca@oswiedza.pl 

2. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji 

Innowacyjnej w Łęczycy 

ul. Szkolna 4, 99-100 Łęczyca 
Tel. + 48 (42) 299-55-18 

sStrona: www.policealne.ipt.pl 
e-mail: jzuraw@ipt.pl 

http://www.oswiedza.pl/
http://www.oswiedza.pl/
http://www.policealne.ipt.pl/
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NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych 
 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 

Centrum Kształcenia w Kutnie 
 z siedzibą w Łęczycy 

ul. Bitwy nad Bzurą 1, 99-100 Łęczyca 
Tel./Fax +48 (24) 721-37-29 
strona: www.zdz-kutno.pl 

e-mail: ckleczyca@zdz.edu.pl 

technik informatyk 

2. 
Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego 

,,WIEDZA” z siedzibą w Łęczycy 

ul. Ozorkowskie Przedmieście 2 
99-100 Łęczyca 

Tel. kom. 605-048-806 
strona: www.oswiedza.pl 

e-mail: leczyca@oswiedza.pl 

technik administracji 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

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

1. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Łęczycy 
ul. Kaliska 13 

99-100 Łęczyca 

Tel./Fax +48 (24) 721-28-37 
strona: www.pppp.leczyca.pl 

e-mail: ppppleczyca@poczta.fm 

BURSY I INTERNATY 

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

1. 
Bursa Szkolna przy Zespole Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych w Łęczycy 
ul. Kaliska 13 

99-100 Łęczyca 

Tel./Fax +48 (24) 388-36-00, +48 (24) 721-35-85 
strona: www.zpewleczyca.szkolnastrona.pl 

e-meil: sekretariat@zpewleczyca.szkolnastrona.pl 

2. 
Internat przy Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa  

w Piątku 
ul. Kutnowska 19 

99-120 Piątek 
Tel./Fax +48 (24) 389-41-04 

e-mail: pzsmr@wp.pl 

3. 
Internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - 

Wychowawczym w Stemplewie 
Stemplew 35 

99 - 140 Świnice Warckie 

Tel./Fax +48 (63) 288-11-06, 288-11-07 
strona: www.soswstemplew.com 
e mail: sosw.az.stemplew@wp.pl 

http://www.oswiedza.pl/
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POWIAT ŁÓDZKI – WSCHODNI 

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

Tel. +48 (42) 633-71-91, Fax +48 (42) 632-93-11 
strona: www.lodzkiwschodni.pl 

e-mail: 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. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 
ul. T. Kościuszki 16, 95-040 Koluszki 

Tel./Fax +48 (44) 714-14-89 
strona: www.lo1koluszki.pl 

e-mail: lo1_koluszki@poczta.onet.pl 

Lp. Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. 
geografia 
j. angielski 

wos 
I a 

I angielski 
II niemiecki 

j. polski, geografia, wos, j. obcy 

2. 
biologia 
chemia 

matematyka 
I b 

I angielski 
II niemiecki 

j. polski, biologia, chemia, matematyka 

3. 
historia 
j. polski 

j. angielski 
I c 

I angielski 
II niemiecki  

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

4. 
matematyka 
informatyka 

fizyka 
1 m 

I angielski 
II niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, fizyka 

 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach 
ul. Wigury 2, 95-040 Koluszki  
Tel./Fax + 48 (44) 714-17-02 
strona: www.zsp1koluszki.pl 

e-mail: zsp1.koluszki@lodzkiwschodni.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 TM 

technik mechanik 
 

matematyka 
j. niemiecki 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, technika, informatyka 

I TH 
technik handlowiec 

 

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
mailto:lo1_koluszki@poczta.onet.pl
mailto:zsp1.koluszki@lodzkiwschodni.pl
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matematyka 
j. angielski 

I TI 

technik informatyk 
 

matematyka 
j. angielski 

I TE 

technik elektryk 
 

matematyka 
j. angielski 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

I m 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

 
mechanik-monter maszyn  

i urządzeo 

niemiecki 
- 

I c klasa wielozawodowa  angielski 

 

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

Tel./Fax +48 (44) 714-07-34 
strona: www.zsp2.info 
e-mail: 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 

I pp 
policyjno-prawna 

j. angielski 
historia 

wos 
 

dodatkowo przedmioty: 
- wstęp do prawoznawstwa 

- elementy działao prewencyjnych 
- wybrane zagadnienia z zakresu kyminalistyki 

angielski 
rosyjski  

niemiecki 

j. polski, j. obcy, historia, wos 

I ps 
psychologiczno-

socjalna 

wos 
j. angielski 
geografia 

 
dodatkowo przedmioty: 

- psychologia stresu i zdrowia 

- praca socjalna 
- podstawy pedagogiki 

j. polski, j. obcy, informatyka, wos 

3. Technikun Nr 2 

I L 

technik logistyk 
 

geografia 
j. angielski 

angielski 
rosyjski 

niemiecki 

j. polski, informatyka, j. obcy, geografia 

I M 

technik mechatronik 
 

informatyka 
matematyka 

j. polski, informatyka, matematyka, j. obcy 

I E 

technik elektronik 
 

informatyka 
matematyka 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie 
ul. Żeromskiego 31, 95-080 Tuszyn 

Tel./Fax +48 (42) 614-31-67 
strona: www.zsptuszyn.pl 
e-mail: lotuszyn3@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania/ 

profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
I a 

historia 
geografia 
j. angielski 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy nowożytny, historia, 
geografia  

http://www.zsp2.info/
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I b 
biologia 
chemia 

matematyka 
j. polski, j. angielski, matematyka, biologia 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach 
ul. Budowlanych 8, 95-040 Koluszki 

Tel./Fax +48 (44) 714-19-63 
strona: www.soswkoluszki.vipserv.org 

e-mail: soswk1@wp.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy w Koluszkach 

Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne  
dla każdego ucznia opracowane na podstawie: wskazao PP-P, 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych 
przysposabiających do pracy dla uczniów 

 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  
lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

 
pracownik gospodarstwa domowego 

- 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące  

w Koluszkach 

ul. Wigury 2, 95-040 Koluszki 
Tel./Fax +48 (44) 714-17-02 , kom. 607-033-133 

e-mail: kisewa@wp.pl 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

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

1. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Koluszkach  

ul. Korczaka 5 
95-040 Koluszki 

Tel./Fax +48 (44) 714-14-54 
strona: www.ppp-koluszki.pl 

e-mail: pppkoluszki@interia.pl 

Stanowiska Pracy w Tuszynie 
ul. Piotrkowska 13  

95-080 Tuszyn 
Tel. + 48 (42) 232-17-69 

2 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna ,,Progres” w Koluszkach 

ul. 11 Listopada 41 
95-040 Koluszki 

Tel. + 48 (44) 714-10-70 
Tel./Fax +48 (44) 714-67-90 
strona: www.progres.atm.pl 

e-mail: secretariat@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  
ul. Budowlanych 8 

95-040 Koluszki 

Tel./Fax + 48 (44) 714-19-63 
strona: www.soswkoluszki.vipserv.org  

e-mail: soswk1@wp.pl 

mailto:soswk1@wp.pl
mailto:kisewa@wp.pl
http://www.progres.atm.pl/
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POWIAT PABIANICKI 

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

Tel./Fax +48 (42) 225-40-32, (042) 215-91-66 
strona: www.powiat.pabianice.pl 

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

Miasto Konstantynów Łódzki 
Miasto Pabianice 

Gmina Dłutów 
Gmina Dobroo 

Gmina Ksawerów 
Gmina Lutomiersk 
Gmina Pabianice 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Pabianicach 
ul. Moniuszki 132, 95-200 Pabianice 

Tel./Fax +48 (42) 214-91-11 
strona: www.lo1pab.nazwa.pl 

e- mail: 1liceumpabianice@wp.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
biologia 

fizyka 
chemia 

I BCH 
I angielski 

II niemiecki lub francuski 
j. polski, biologia, fizyka, chemia 

2. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

I MF 
I angielski 

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

3. 
matematyka 
informatyka 
j. angielski 

I MIn 
I angielski 

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

4. 
matematyka 

geografia 
j. angielski 

I A 
I angielski 

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

5. 
j. polski 

j. angielski 
historia 

I HJ 
I angielski  

II niemiecki lub francuski 
j. polski, j. angielski, historia, drugi język obcy  

lub geografia 

6. 
j. polski 
historia 

wos 
I H 

I angielski  
II niemiecki lub francuski 

j. polski, historia, wos, j. obcy wybrany przez ucznia 
lub geografia 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach 
ul. Pułaskiego 29, 95-200 Pabianice 

Tel./Fax +48 (42) 215-22-45 
strona: www.2lopabianice.edu.pl 

e-mail: 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 
angielski 
niemiecki 

j.polski, matematyka, chemia, fizyka 

2. 
matematyka 
informatyka 

chemia 
I 

angielski 
niemiecki 

j.polski, j. obcy wybrany przez ucznia, którego uczył 
się w gimnazjum, matematyka, chemia 

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/
http://www.2lopabianice/
mailto:2lopabianice_sekretariat@interia.pl
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3. 

geografia 
j. angielski/ j. niemiecki (grupa 

powstanie w przypadku zgłoszenia 
się odpowiedniej liczby osób) 

biologia 

C 
angielski 
niemiecki 

j.polski, j. obcy wybrany przez ucznia, którego uczył 
się w gimnazjum, matematyka, geografia 

4. 
biologia 
chemia 
fizyka 

B 
angielski 
niemiecki 

j.polski, biologia, chemia, fizyka 

5. 
j. polski 
historia 

wos 
E 

angielski 
niemiecki 

j.polski, j. obcy wybrany przez ucznia, którego uczył 
się w gimnazjum, matematyka, historia 

6. 

j. polski 
historia 

j. angielski/ j. niemiecki (grupa 
powstanie w przypadku zgłoszenia 

się odpowiedniej liczby osób) 

H 
angielski 
niemiecki 

j.polski, j. obcy wybrany przez ucznia, którego uczył 
się w gimnazjum, matematyka, historia 

 

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza w Dobroniu 
ul. Wincentego Witosa 1A, 95-082 Dobroo 

Tel./Fax +48 (43) 677-20-66 
strona: www.zsdobron.cba.pl 

e-mail: gimdobron@tlen.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym programem 
nauczania 

Symbol  
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 

j. angielski 
geografia 

I LO 
angielski 
niemiecki 

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

ZESPOŁY SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

Powiatowy Zespół Edukacyjny im. Ks. Kard. Stefana Wyszyoskiego Prymasa 1000-lecia  
w Konstantynowie Łódzkim 

ul. Kilioskiego 75, 95-050 Konstantynów Łódzki 
Tel./Fax +48 (42) 211-29-97, +48 (42) 211-69-63 

strona: www.konstantynow.edu.pl 
e-mail: sekretariat@konstantynow.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym programem 
nauczania 

Symbol  
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

j. angielski 
1a 

angielski  
niemiecki  

j. polski, j. obcy, historia 

2. 
geografia 

wos 
biologia 

1b rosyjski  j .polski, geografia, biologia, j. obcy 

3. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

1c rosyjski  j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

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

Tel. +48 (42) 215-41-73 
strona: www.zs1.pabianice.com.pl 

e-mail: sekretariat@zs1.pabianice.com.pl 

http://www.zsdobron.cba.pl/
http://www.pzekonst.pl.pl/
http://www.zs1.pabianice.com.pl/
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Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
Technikum 

Mechaniczne 
TM 

matematyka 
fizyka 

technik mechanik 

niemiecki 
angielski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

2. 
Technikum 

Mechatroniczne 
(lotnicze) 

TML 
matematyka 

fizyka 
technik mechanik lotniczy 

niemiecki 
angielski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

3. 
Technikum 

Mechatroniczne 
TMT 

matematyka 
fizyka 

technik mechatronik 

niemiecki 
angielski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

4. 
Technikum 
Budowlane 

TB 
matematyka 

chemia 
technik budownictwa 

niemiecki 
angielski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

5. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

Wa 
mechanik pojazdów 

samochodowych + blacharz 
samochodowy 

angielski 

j. polski, matematyka 

Wb 

murarz – tynkarz + monter 
zabudowy i robót 
wykooczeniowych  
w budownictwie 

niemiecki 

Wc 
wielozawodowy 

fryzjer 
niemiecki 

Wd 
monter mechatronik 
operator obrabiarek 

skrawających 
angielski 

 

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

Tel./Fax +48 (42) 215-51-89, 215-28-65 
strona: www.zs2pabianice.dbv.pl 
e-mail: zs2@poczta.internetdsl.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania/profil 

/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

I Ta 
technik analityk 

j. obcy 
chemia 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, chemia 

I Te 
technik elektronik 

matematyka 
fizyka 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

I TI 
technik elektryk 

matematyka 
fizyka 

j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

I Ti 
technik informatyk 

matematyka 
fizyka 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

I Tś 
technik ochrony środowiska 

matematyka 
biologia lub geografia 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

I Tż 
technik technologii żywności 

j. obcy 
biologia lub chemia 

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

I Tc 

technik cyfrowych procesów 
graficznych 

j. obcy 
fizyka 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

I Tp 
technik papiernictwa 

j. obcy 
chemia 

j. polski, j. obcy, matematyka, chemia 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

I K kucharz 

angielski 
niemiecki 

konkurs świadectw I E elektryk 

I M elektromechanik 

mailto:zs2@poczta.internetdsl.pl
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I W wędliniarz 

I S 
operator maszyn i urządzeo 

przemysłu spożywczego 

I C 
operator urządzeo przemysłu 

chemicznego 

3. Szkoła Policealna SP 

technik analityk 
technik informatyk 
technik elektronik 

technik mechatronik 
opiekun osoby starszej 

angielski 
niemiecki 

(zawodowe) 
rozmowa kwalifikacyjna 

4. 
Technikum 

Uzupełniające  
dla Dorosłych 

TUdD 
technik technologii żywności 

technik elektryk 
angielski 
niemiecki 

rozmowa kwalifikacyjna 

5. 
Liceum 

Ogólnokształcące  
dla Dorosłych 

LOdD  
angielski 
niemiecki 

rozmowa kwalifikacyjna 

 

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

Tel./Fax +48 (42) 215-43-39 
strona www: zs3pabianice.edu.pl 

e-mail: zs3pabianice@wp.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum 

TL technik logistyk 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, geografia 

TE technik ekonomista j. polski, informatyka, matematyka, geografia 

TUF technik usług fryzjerskich 
j. polski, informatyka, matematyka, geografia 

lub historia (wyższa ocena) 

Tho technik hotelarstwa 
j. polski, informatyka, geografia, j. obcy 

wybrany 

TS technik spedytor j. polski, matematyka, informatyka, geografia 

TOT technik obsługi turystycznej 
j. polski, informatyka, geografia, j. obcy 

wybrany 

TK technik kelner j. polski, j. obcy, biologia, w-f 

TH technik handlowiec j. polski, informatyka, matematyka, geografia 

6. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
ZSZ sprzedawca angielski j. polski, sztuka, technika, w-f 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie 
ul. Szkolna 12, 95-054 Ksawerów 

Tel. +48 (42) 215-80-33, Fax +48 (42) 215-83-14 
strona: www.zsr-widzew.pl 
e-mail: sekretariat@zsckr.pl 

L.p. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum 

TAK 

technik architektury 
krajobrazu 

biologia 
matematyka 

angielski 
niemiecki 

technika, sztuka (plastyka), biologia 

TMR 

technik mechanizacji 
rolnictwa 

matematyka 
fizyka 

technika, informatyka, matematyka 

TOUG 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

matematyka 
chemia 

technika, chemia, informatyka 

mailto:zs3pabianice@wp.pl
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TAG 
technik agrobiznesu 

geografia 
matematyka 

wos, informatyka , geografia 

TO 
technik ogrodnik 

biologia 
matematyka 

technika, sztuka(plastyka), biologia 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

ZMR 
mechanik – operator 

pojazdów i maszyn rolniczych niemiecki 
lub angielski 

technika, informatyka, matematyka 

KMG kucharz  technika, biologia, sztuka (plastyka) 

ZSO ogrodnik technika, biologia, sztuka (plastyka) 

3. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

LO 
matematyka 

biologia 
angielski 
niemiecki 

absolwent ZSZ 

 
Kursy 

kwalifikacyjne  
 dla Dorosłych 

KKZ 

technik architektury 
krajobrazu 

technik ogrodnik 
technik mechanizacji 

rolnictwa 
technik agrobiznesu 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

technik rolnik 
technik turystyki wiejskiej 

rolnik 
ogrodnik 

mechanik-operator pojazdów 
i maszyn rolniczych 

kucharz 

- - 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

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

strona: www.zsskonst.neostrada.pl 
email: zsskonst@interia.pl 

Lp Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 

w Konstantynowie Łódzkim 
program kształcenia specjalnego  angielski 

2. 
Gimnazjum Specjalne Nr 4  
w Konstantynowie Łódzkim 

program kształcenia specjalnego angielski 

3. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy Nr 4  
w Konstantynowie Łódzkim 

gównym celem szkoły jest przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej 
do pełnienia różnych ról społecznych oraz do autonomicznego  

(na miarę możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia 
- 

 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach 
ul. Pułaskiego 32, 95-200 Pabianice 

Tel. +48 (42) 215-24-83 
strona: www.zsspabianice.pl 

e-mail: szkolaspecjalna@infocentrum.com 

Lp Nazwa szkoły Program /profil/zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Podstawowa  

Specjalna Nr 6 
- angielski 

2. Gimnazjum Specjalne Nr 5 - angielski/niemiecki 

3. Zasadnicza Szkoła Specjalna Nr 5 

krawiec 
kucharz małej gastronomii 

technolog robót wykooczeniowych  
w budownictwie 

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 
stolarz 

angielski/niemiecki 

mailto:zsskonst@interia.pl
http://www.zsspabianice.pl/
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4. 
Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy  
- - 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona www, adres e-mail 

1. 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące ,,HEUREKA“ w Pabianicach 
ul. Gdaoska 3/5, 95-200 Pabianice 

Tel./Fax + 48 (42) 215-30-56 
e-mail: zsp-heureka@wp.pl 

2. 

Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a Paulo w Pabianicach 
ul. Zamkowa 39, 95-200 Pabianice 

Tel./Fax + 48 (42) 215-39-57 
strona: www.lopaulo.prv.pl 

e-mail: apaulo@neostrada.pl 

3. 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Ksawerowie 
ul. Tymiankowa 16, 95-054 Ksawerów 

Tel./Fax + 48 (42) 215-83-86, 215-82-74 
e-mail: prywlo-ksawerow@infocentrum.com 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pabianicach 
ul. 20 Stycznia 9/13, 95-200 Pabianice 

Tel. +48 (42) 226-05-14 
strona: www.twoja-szkola.pl 
e-mail: renataptaszek@wp.pl 

2. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące,,COSINUS IV” w Pabianicach 
Zaoczne Liceum Uzupełniające ,,COSINUS XIV” * 

ul. Gdaoska 5, 95-200 Pabianice 
Tel./Fax +48 (42) 213-59-58 

strona: www.cosinus.pl 
* szkoła nie prowadzi naboru na semestry pierwsze od wrzesnia 2012 r. 

3. 

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Konstantynowie Łódzkim 
ul. Lutomierska 4, 95-050 Konstantynów Łódzki 

Tel./Fax + 48 (42) 611-14-07, kom. 693-440-672, 607-956-436 
strona: ww.liceumkonst.pl 

e-mail: wielkopolan@gazeta.pl 

4. 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pabianicach 
ul. Gdaoska 3/5, 95-200 Pabianice 

Tel + 48 (42) 215-30-56 
e-mail: zsp-heureka.pl 

5. 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ksawerowie 
ul. Tymiankowa 16, 95-054 Ksawerów 

Tel./Fax +48 (42) 215-83-86, 215-82-74 
e-mail: prywlo-ksawerow@infocentrum.pl 

6. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pabianicach 
ul. Piotra Skargi 21, 95-200 Pabianice 

Tel./Fax + 48 (42) 215-34-74 
e-mail: biznes@zs1.pabianice.com.pl 

NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona 

www, adres e-mail 
 

1. 
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Pabianicach 

ul. 20 stycznia 9/13, 95-200 Pabianice 
Tel./fax + 48 (42) 226-05-14 
strona: www.twoja-szkola.pl 
e-mail: renataptaszek@wp.pl 

http://www.lopaulo.prv.pl/
http://www.twoja-szkola.pl/
http://www.cosinus.pl/
http://www.liceumkonst.pl/
http://www.twoja-szkola.pl/
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2. Zaoczne Liceum Uzupełniające ,,COSINUS XIV“ w Pabianicach 
ul. Gdaoska 5, 95-200 Pabianice 

Tel./Fax + 48 (42) 213-59-58 
strona: www.cosnus.pl 

3. 
I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

w Konstantynowie Łódzkim 

ul. Lutomierska 4, 95-050 Konstantynów Łódzki 
Tel./Fax + 48 (42) 611-14-07,  

kom. 693-440-672, 607-956-436 
strona: www.liceumkonst.pl 

e-mail: wielkopolan@gazeta.pl 

4. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Pabianicach 

ul. Piotra Skargi 21, 95-200 Pabianice 
Tel./Fax + 48 (42) 215-34-74 

e-mail: biznes@zs1.pabianice.com.pl 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. Policealne Studium Biznesu w Pabianicach 
ul. Piotra Skargi 21, 95-200 Pabianice 

Tel. +48 (42) 215-34-74 
e-mail: biznes@zs1.pabianice.com.pl 

technik informatyki  
technik rachunkowości 

technik ekonomista  
technik BHP 

technik administracji 
technik organizacji usług 

gastronomicznych  
technik organizacji reklamy 

technik opiekunka 
środowiskowa 

2. 
Prywatne Policealne Studium Zawodowe  

w Pabianicach 

ul. Gdaoska 3/5, 95-200 Pabianice 
Tel./Fax. + 48 (42) 215-30-56 
e-mail: zsp-heureka@wp.pl 

technik administracji 

3. 
Policealne Studium Służb Ochrony Osób, Mienia 

i Usług Detektywistycznych „Argus”  
w Pabianicach 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/10, 95-200 Pabianice 
Tel. + 48 (42) 215-40-01 
Tel. Kom. 602-441-758 

strona: www.centrumargus.pl 
e-mail: studium.stan@op.pl 

technik ochrony fizycznej 
osób i mienia 

4. 
Policealna Szkoła Służb Ochrony, Mienia i Usług 

Detektywistycznych - Wszechnica Edukacji 
Zawodowej 

ul. Trębacka 44, 95-200 Pabianice 
Tel. + 48 (42) 213-90-32, Fax + 48 (42) 213-90-48 

technik ochrony fizycznej 
osób i mienia 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

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

1. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

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

Tel./Fax +48 (42) 215-02-41 
e-mail: poradniapp@o2.pl 

2. 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

w Konstantynowie Łódzkim 

ul. Kilioskiego 75 
95-050 Konstantynów 

Łódzki 

Tel./Fax +48 (42) 211-12-48 
strona: www.pppkonst.webd.pl 

e-mail: pppkonst@interia.pl 

3. 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna w Pabianicach 
Barbara Olszewska 

ul. Grota Roweckiego 24 
95-200 Pabianice 

Tel. 500-361-506 

BURSY I INTERNATY 

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

1. Internat przy Zespole Szkół CKR w Widzewie 
ul. Szkolna 12 

95-054 Ksawerów 

Tel. + 48 (42) 213-82-73  
Fax + 48 (42) 215-83-14 

strona: www.zsr-widzew.pl 
e-mail: sekretariat@zsckr.pl 

2. 
Bursa przy Salezjaoskich Szkołach Muzycznych  

im. ks. Antoniego Chlondowskiego w Lutomiersku 
ul. Kopernika 3 

95-083 Lutomiersk 

Tel. +48 (43) 677-49-81 
Fax +48 (43) 677-51-47 

e-mail: lutomiersk@salezjanie.pl 

http://www.liceumkonst.pl/
http://www.centrumargus.pl/
http://www.zsr-widzew.pl/
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POWIAT ZGIERSKI 

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

Tel. +48 (42) 288-81-01, Fax +48 (42) 719-08-16 
strona: www.powiat.zgierz.pl 

e-mail: 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 
ul. Musierowicza 2, 95-100 Zgierz 

Tel./Fax +48 (42) 717-70-00; (42) 717-49-11 
strona: www.traugutt.miasto.zgierz.pl 

e-mail: traugutt@miasto.zgierz.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym programem 

nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

kierunek biologiczno-chemiczny 
biologia 
chemia 

matematyka/fizyka* 

 

angielski 
francuski/ 
niemiecki* 

j. polski, biologia, matematyka, chemia/fizyka/geografia* 

2. 

kierunek językowo-turystyczny 
j. polski 

geografia 
j. angielski 

wos 

 

angielski 
francuski/ 
niemiecki* 

j. polski, geografia, wos, j. obcy 

3. 

kierunek matematyczno-informatyczny 
matematyka 
informatyka 

fizyka/chemia* 

 

angielski 
francuski/ 
niemiecki* 

j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy 

4. 

kierunek humanistyczny 
j. polski 
historia 

wos 
wiedza o kulturze 

 

angielski 
francuski/ 
niemiecki* 

j. polski, historia, wos, j. obcy 

 *- do wyboru  * - do wyboru * - najwyższa ocena wybrana przez system komputerowy 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki 

Tel./Fax +48 (42) 712-74-40 
strona: www.loaleksandrow.szkoly.lodz.pl/ 

e-mail: loaleksandrow@szkoly.lodz.pl 

Lp.  
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
klasa sportowa 

piłka nożna-lekkoatletyka 
A 

angielski 
niemiecki 

matematyka, język obcy, geografia 

2. ogólna B 
angielski 
rosyjski 

historia, wos, j. angielski 

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
http://www.traugutt.miasto.zgierz.pl/
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3. 
klasa sportowa: 

piłka koszykowa dziewcząt  
i piłka siatkowa chłopców 

C 
angielski 
niemiecki 

biologia, chemia, j. obcy 

 

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

Tel./Fax +48 (42) 719-12-86 
strona: www.liceumjp2glowno.pl 
e-mail: liceumjp2glowno@tlen.pl 

Lp.  
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. ogólna LO 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

matematyka, języki obce 

ZESPOŁY SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

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

Tel. + 48 (42) 719-08-79, Fax + 48 (42) 719-08-04 
strona: www.staszic.zgierz.pl 
e-mail: sekr@staszic.zgierz.pl 

Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1.  A 
j. polski 
historia 

wos 

anielski 
niemiecki 
francuski 

j. obcy, historia, wos 

2. B 
biologia 
chemia 

matematyka 

angielski 
niemiecki 
francuski 

biologia, chemia, matematyka 

3. C 
matematyka 

fizyka 
chemia 

angielski 
niemiecki 
francuski 

matematyka, fizyka, j. obcy 

4. D 

matematyka 
geografia 

j. obcy 
wos 

angielski 
niemiecki 
francuski 

matematyka, geografia, j. obcy 

5. E 
dwa j. obce 

historia 
wos 

anielski 
niemiecki 
francuski 

j. obcy, historia, geografia 

6. F 

geografia 
historia 
j. obcy 

wos 

angielski 
niemiecki 
francuski 

historia, geografia, j. obcy 

 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, 

fax, strona www, adres e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica  

w Zgierzu 
ul. 3 Maja 41, 95-100 Zgierz 

Tel. + 48 (42) 719-08-79, Fax + 48 (42) 719-08-04 
strona: www.staszic.zgierz.pl 
e-mail: sekr@staszic.zgierz.pl 

- wieczorowa 

 
 

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

Tel./Fax +48 (42) 718-93-50 
strona: www.lo-ozorkow.pl 

e-mail: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl 

Lp. Symbol Przedmioty z rozszerzonym programem Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

http://www.staszic.zgierz.pl/
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oddziału nauczania 

1. A 

matematyka 
fizyka 
j. obcy  

(j. angielski lub j. niemiecki) 

angielski 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

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

2. B 

j. polski 
historia 
j. obcy  

(j. angielski lub j. niemiecki) 

angielski 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

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

3. C 

biologia 
chemia 
j. obcy  

(j. angielski lub j. niemiecki) 

angielski 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

j. polski, j. obcy (na korzyśd ucznia), biologia, chemia 

4. D 

geografia 
wos 

j. obcy  
(j. angielski lub j. niemiecki) 

angielski 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

j. polski, j. obcy (na korzyśd ucznia), geofagia, wos 

 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, 

fax, strona www, adres e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie 

ul. Romualda Traugutta 1, 95-100 Ozorków 
Tel./Fax + 48 (42) 718-93-50 
strona: www.lo-ozorkow.pl 

e-mail: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl 

- wieczorowa 

 

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Głownie 
ul. Tadeusza Kościuszki 10, 95-015 Głowno 

Tel./Fax +48 (42) 719-07-80 
strona: www.zslg_glowno.szkoly.lodz.pl 

e-mail: zslg_glowno@op.pl 

Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. A 
matematyka 
j. angielski 

informatyka 

angielski 
niemiecki 

lub rosyjski 
j. angielski, matematyka, informatyka 

2. B 
matematyka 
j. angielski 

informatyka 

angielski 
niemiecki 

lub rosyjski 
j. angielski lub j. rosyjski, historia, geografia 

3. C 
biologia 
chemia 

geografia 

angielski 
niemiecki 

lub rosyjski 
biologia, chemia, geografia 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

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

Tel. +48 (42) 712-11-56, Fax +48 (42) 712-12-40 
strona: www.alestaszic.edu.pl 

e-mail: sekretariat@alestaszic.edu.pl 

Lp. Nazwa szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

TO technik obsługi turystycznej 
angielski 
niemiecki 

j. polski 
j. obcy nowożytny 

najlepsze oceny spośród – historii, geografii, 
biologii, matematyki, fizyki, chemii, informatyki 

TI technik informatyk 
angielski 
niemiecki 

TE technik ekonomista 
angielski  
niemiecki 

TM technik mechanik 
angielski 
niemiecki 

http://www.lo-ozorkow.pl/
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 TH technik handlowiec 
angielski 
niemiecki 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa  
ZSM 

mechanik – monter maszyn 
 i urządzeo 

angielski 

j. polski 
j. obcy nowożytny 

najlepsze oceny spośród – historii, geografii, 
biologii, matematyki, fizyki, chemii, informatyki 

 

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

Tel./Fax + 48 (42) 719-07-88 
strona: www.cebertowicz.glowno.pl, www.cebertowicz.com.pl 

e-mail: szkola@cebertowicz.glowno.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce (1*) 

Przedmioty uwzględnione  
w procesie 

rekrutacji (2*) 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LOs sportowe 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

w-f, biologia 

2. Technikum 

TM technik mechanik angielski 
niemiecki 
rosyjski 

technika, informatyka 

TL technik logistyk geografia, informatyka 

TI technik informatyk informatyka, technika 

3. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

ZSZ krawiec 
angielski 
rosyjski 

technika, informatyka 
ZSZ 

mechanik – monter maszyn  
i urządzeo 

1* - dwa spośród podanych trzech do wyboru 
2* - język polski i język obcy korzystny dla ucznia obowiązkowo we wszystkich dziennych typach szkół oraz dwa przedmioty wskazane w tabeli 

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

Tel./Fax +48 (42) 718-93-52  
strona: www.zsz-ozorkow.org 

e-mail: sekretariat@zsz-ozorkow.org 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
 z rozszerzonym programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce  

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji (2*) 

1. Technikum 

TE/TA 
technik ekonomista/  
technik agrobiznesu 

angielski  
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

TI technik informatyk 
angielski  
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka 

TO/TH 
technik handlowiec/ 

technik technologii odzieży 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, zajęcia techniczne 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
mps 

mechanik pojazdów 
samochodowych/ 

blacharz 
niemiecki j. polski, j. obcy, fizyka, zajęcia technika 

 

Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu 
Plac Jana Kilioskiego 8, 95-100 Zgierz 

Tel./Fax +48 (42) 719-08-66 
strona: www.zzsp.miastozgierz.pl 

e-mail: zzspzgierz@op.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji (2*) 

1. Technikum 

TB technik budownictwa 
angielski 
niemiecki 

j. polski, 
 j. angielski, j. niemiecki *, 

matematyka, fizyka 
Te technik elektryk 

angielski 
niemiecki 

Tm technik mechanik 
angielski 
niemiecki 

Ti technik informatyk 
angielski 
niemiecki 

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

TOŚ technik ochrony środowiska angielski j. polski, 

http://www.cebertowicz.glowno.pl/
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niemiecki  j. angielski, j. niemiecki *, 
matematyka, chemia 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

M 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
rosyjski 

angielski* 

j. polski, 
 j. angielski, j. niemiecki *, 

matematyka, technika 
T 

monter zabudowy i robót 
wykooczeniowych  
w budownictwie 

rosyjski 
angielski* 

wż wielozawodowa 
niemiecki 
angielski* 

3. Szkoła Policealna 
F technik farmaceutyczny - biologia, chemia 

J technik informatyk - informatyka, matematyka 
* - do wyboru 

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

Tel. +48 (42) 715-07-44, Fax +48 (42) 715-07-34 
strona: www.ekonomik.miasto.zgierz.pl 

e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl 

Lp. 
Nazwa  
szkoły 

Symbol oddziału 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione 

 w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

TE technik ekonomista 
angielski 
niemiecki 

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

TH technik handlowiec 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

TC 
technik cyfrowych procesów 

graficznych 
angielski 
niemiecki 

TUG 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

TOT technik obsługi turystycznej 
angielski 
niemiecki 

THOT technik hotelarstwa 
angielski 
niemiecki 

TR technik organizacji reklamy 
angielski 
niemiecki 

2. 
Zasadnicza Szkoła  

Zawodowa  

ZSZs sprzedawca 
rosyjski 

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

ZSZk kucharz 
rosyjski 

angielski 

3. Szkoła Policealna PSZ technik rachunkowości 
niemiecki 
angielski 

nie dotyczy 

 

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

Tel. +48 (42) 716-89-83, Fax +48 (42) 719-66-77 
strona: www.zs1bratoszewice.pl 

e-mail: zsr1bratoszewice@szkoly.lodz.pl 

Lp. 
Nazwa 
szkoły 

Symbol oddziału 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LO 

biologia 
geografia 

angielski 
niemiecki 
rosyjski* 

biologia/geografia*, w-f, j. obcy* 

2. Technikum 

I TB 
technik żywienia  

i usług gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

biologia, geografia, j. obcy* 

I TB technik rolnik 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

biologia, chemia, j. obcy* 

I Te technik ekonomista 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

informatyka, matematyka, j. obcy* 
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I Te technik logistyk 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. obcy*, informatyka, geografia 

*- do wyboru 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

 

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

Tel. +48 (42) 715-07-44, Fax +48 (42) 715-07-34 
strona: www.ekonomik.miasto.zgierz.pl 

e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Liceum Ogólnokształcące z oddziałami 

integracyjnymi 
ogólny 

angielski 
niemiecki 

 

Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcioskiego w Aleksandrowie Łódzkim 
ul. Franciszkaoska 14/16, 95-070 Aleksandrów Łódzki 

Tel. +48 (42) 712-44-67 
strona: www.hezmanek.w.interia.pl 
e-mail: zsspec_aleks@poczta.onet.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 

kucharz małej gastronomii 
blacharz samochodowy 

piekarz 
cukiernik 

operator maszyn w przemyśle włókienniczym 
krawiec 

- 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie 
ul. Mikołaja Kopernika 24/26, 95-015 Głowno 

Tel./Fax +48 (42) 719-08-54 
e-mail: ml-zss@wp.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca  

do Pracy 
- - 

 

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

Tel./Fax +48 (42) 718-93-51 
e-mail: zssozorkow@poczta.onet.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca  

do Pracy 
- - 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu 
ul. Parzęczewska 46, 95-100 Zgierz 

Tel./Fax +48 (42) 719-08-61, +48 (42) 715-25-67 
strona: www.sosw.miasto.zgierz.pl 

e-mail: soswzgierz@op.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

Specjalna Nr 3 
ogrodnik angielski 
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2. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca  

do Pracy 
- - 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu 
ul. Leśmiana 1, 95-100 Zgierz 
Tel./Fax + 48 (42) 235-29-15 

strona: www.zsstpz. pl 
e-mail: zsstpz@gmail.com 

Profil ogólny z rozszerzonymi przedmiotami: j. polski, j. angielski, matematyka, historia, biologia, wos 

2. 

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

Tel./Fax + 48 (42) 276-55-88 
strona: www.erazmus.edu.pl 

języki: angielski, niemiecki, rosyjski 
klasy: policyjno-prawna 

fizjoterapia 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Cosinus” w Zgierzu 
Zaoczne Liceum Uzupełniające ,,COSINUS” w Zgierzu* 

adres sekretariatu: 
ul. Długa 33, 95-100 Zgierz 
Tel./Fax+ 48 (42) 716-33-90 
miejsce prowadzenia zajęd: 

ul. 3 Maja 46a, 95-100 Zgierz 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: zgierz@cosinus.pl 
*szkoła nie prodzi naboru na semestry pierwsze od września 2012 r. 

2. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ” Bakałarz” w Zgierzu 

ul. Arkadiusza Musierowicza 2, 95-100 Zgierz 
Tel. + 48 (42) 716-26-50, kom. 508-300-884 

3. 

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

Tel. + 48 (42) 710-76-38, kom. 790-878-991 
strona: www.loglowno.pl 

e-mail: loglowno@gmail.com 

4. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych” Szansa” w Strykowie 
ul. Brzezioska 1, 95-010 Stryków 

Tel. 601-936-845 
e-mail: slawdn@wp.pl 

języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski 

5. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Żak“ w Zgierzu 
adres sekretariatu: 

pl. Jana Kilioskiego 4/4a, 95-100 Zgierz 
Tel./Fax. + 48 (42) 716-33-90 
miejsce prowadzenia zajed: 

pl. Jana Kilioskiego 8, 95-100 Zgierz 
strona: www.zak.edu.pl/zgierz 

e-mail: zgierz@zak.edu.pl 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

email 
Zawód 

mailto:zsstpz@gmail.com
http://www.cosinus.pl/
mailto:zgierz@cosinus.pl
mailto:loglowno@gmail.com
http://www.zak.edu.pl/
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1. 
Zaoczna Policealna Szkoła Administracji „Cosinus”  

w Zgierzu 

adres sekretariatu: 
ul. Długa 33, 95-100 Zgierz 

Tel./Fax + 48 (42) 716-33-90 
miejsce prowadzenia zajęd: 

ul. 3-go Maja 46a, 95-100 Zgierz 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: zgierz@cosinus.pl 

technik administracji 

2. 
Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki „Cosinus”  

w Zgierzu 

adres sekretariatu: 
ul. Długa 33, 95-100 Zgierz 

Tel./Fax + 48 (42) 716-33-90 
miejsce prowadzenia zajęd: 

ul. 3-go Maja 46a, 95-100 Zgierz 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: zgierz@cosinus.pl 

technik informatyk 

3. 
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ,,Żak”  

w Zgierzu 

adres sekretariatu: 
pl. Jana Kilioskiego 4/4a, 95-100 Zgierz 

Tel./Fax. + 48 (42) 716-33-90 
miejsce prowadzenia zajed: 

pl. Jana Kilioskiego 8, 95-100 Zgierz 
strona: www.zak.edu.pl/zgierz 

e-mail: zgierz@zak.edu.pl 

technik bezpieczeostwa i higieny 
pracy  

technik administracji 
technik rachunkowości 
technik kosmetyczny 

4. 
Prywatne Medyczne Studium Zawodowe  

Eugeniusza Nagadowskiego 
Wydział Techniki Dentystycznej w Zgierzu 

adres sekretariatu:  
ul. Kasztanowa 21/23, 95-100 Zgierz 

Tel./Fax + 48 (42) 717-14-64 
(42) 717-14-65 

strona: www.zgierz.zsen.pl 
e-mail: zgierz@zsen.pl 

technik dentystyczny 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. Nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej Adres (kod, miejscowośd, ulica) 
Telefon, Fax, strona www,  

adres e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Aleksandrowie Łódzkim 
ul. Warszawska 10/12 

95-070 Aleksandrów Łódzki 
Tel./Fax +48 (42) 712-13-08 

e-mail: przyjaznaporadnia@neostrada.pl 

2 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Głownie 
ul. Kopernika 26 a 

95-015 Głowno 
Tel./Fax +48 (42) 719-07-67 

e-mail: poradniagl@poczta.onet.pl  

3. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Ozorkowie 
ul. Lotnicza 1 

95-035 Ozorków 
Tel./Fax +48 (42) 718-93-54 

e-mail: poradnia.pedagogiczna@interia.pl 

4. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Zgierzu 
ul. Barlickiego 2 

95-100 Zgierz 

Tel./Fax +48 (42) 719-08-53 
strona: www.poradnia.powiat.zgierz.pl 

e-mail: poradnia@powiat.zgierz.pl 

BURSY I INTERNATY 

Lp. Nazwa bursy lub internatu Adres (kod, miejscowośd, ulica) 
Telefon, Fax, strona www,  

adres e-mail 

1. 
Internat przy Liceum Ogólnokształcącym  

im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim 
ul. Warszawska 10/12 

95-070 Aleksandrów Łódzki 

Tel. +48 (42) 276-55-99 
Tel./Fax +48 (42) 712-74-40 

strona: www.loaleksandrow.szkoly.lodz.pl 
e-mail: loaleksandrow@szkoly.lodz.pl 

2. 
Internat przy Zespole Szkół Nr 1 

im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu 
ul. Długa 89/91 
95-100 Zgierz 

Tel. +48 (42) 715-07-44 
Fax +48 (42) 715-07-34 

strona: www.ekonomik.miasto.zgierz.pl 
e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl 

3. 
Internat przy Zespole Szkół Nr 1 

im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach 
pl. Stanisława Staszica 16 

95-011 Bratoszewice 

Tel. + 48 (42) 716-89-83 
Fax + 48 (42) 719-66-77 

strona: www.zs1bratoszewice.pl 
e-mail: zsr1bratoszewice@szkoly.lodz.pl 

4. 
Internat przy Prywatnym Medycznym Studium 

Zawodowym Eugeniusza Nagadowskiego w Zgierzu 
ul. Kasztanowa 21/23 

95-100 Zgierz 

Tel./Fax +48 (42) 717-14-64 
Tel. +48 (42) 717-14-65  

strona: www.zgierz.zsen.pl 
email: zgierz@zsen.pl 

http://www.zak.edu.pl/
http://www.poradnia.powiat.zgierz.pl/
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PLACÓWKI OBJĘTE NADZOREM DELEGATURY ŁÓDZKIEGO KURATORIUM 
OŚWIATY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

POWIAT GRODZKI PIOTRKOWSKI 
POWIAT BEŁCHATOWSKI 

POWIAT OPOCZYOSKI 
POWIAT PIOTRKOWSKI 

POWIAT RADOMSZCZAOSKI 
POWIAT TOMASZOWSKI 

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

Tel. /Fax +48 (44) 649-77-41 
e-mail: delegatura-pt@kuratorium.lodz.pl 
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POWIAT GRODZKI PIOTRKOWSKI 
 

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

Tel. +48 (44) 732-18-80, Fax +48 (44) 732-18-87 
strona: www.piotrkow.pl 

e-mail: e-urzad@piotrkow.pl 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim 
al. Kopernika 1, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel./Fax +48 (44) 732-69-90 
strona: www.chrobry1lo.pl 

e-mail: sekretariat@chrobry1lo.nazwa.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

j. angielski lub j. niemiecki 
matematyka 

fizyka 
(ewentualnie geografia) 

1 A 

pierwszy język: 
angielski  

lub niemiecki 
drugi język: 

angielski  
lub francuski  
lub niemiecki 
lub rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

2. 

j. angielski lub j. niemiecki 
matematyka 

fizyka 
(ewentualnie geografia) 

1 B 

pierwszy język: 
angielski  

lub niemiecki 
drugi język: 

angielski  
lub francuski  
lub niemiecki 
lub rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

3. 
biologia 
chemia 

fizyka lub matematyka 
1 C 

pierwszy język: 
angielski  

lub niemiecki 
drugi język: 

angielski  
lub francuski  
lub niemiecki 
lub rosyjski 

j. polski, j. obcy, biologia, chemia 

4. 
biologia 
chemia 

fizyka lub matematyka 
1 D 

pierwszy język: 
angielski  

lub niemiecki 
drugi język: 

angielski  
lub francuski  
lub niemiecki 
lub rosyjski 

j. polski, j. obcy, biologia, chemia 

5. 

j. polski 
j. angielski 

historia 
( ewentualnie wos) 

1 E 

pierwszy język: 
angielski  

drugi język: 
angielski  

lub francuski  
lub niemiecki 
lub rosyjski 

j. polski, j. obcy, historia, wos 

6. 
j. polski 

geografia 
wos 

1 F 

pierwszy język: 
angielski  

drugi język: 
angielski  

lub francuski  
lub niemiecki 

j. polski, j. obcy, historia, geografia, wos 

http://www.chrobry1lo.pl/
mailto:sekretariat@chrobry1lo.nazwa.pl
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lub rosyjski  
 

 

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

Tel. + 48 (44) 732-38-07 Tel./Fax + 48 (44) 732-38-06 
strona: www.lo2piotrkow.eu 

e-mail: piotrkow2lo@gmail.com 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
historia 

wos 
j. angielski 

A 

angielski 
drugi do wyboru: 

francuski 
lub niemiecki 

j. polski, historia, wos, j. obcy do wyboru 

2. 
geografia 

matematyka 
j. angielski 

B 

angielski 
drugi do wyboru: 

francuski 
lub niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy do wyboru 

3. 
fizyka 

chemia 
j. angielski 

C 

angielski 
drugi do wyboru: 

francuski 
lub niemiecki 

j. polski, fizyka, chemia, j. obcy do wyboru 

4. 
geografia 

informatyka 
j. angielski 

D 

angielski 
drugi do wyboru: 

francuski 
lub niemiecki 

j. polski, geografia, informatyka, j. obcy do wyboru 

5. 
biologia 
chemia 

j. angielski 
E 

angielski 
drugi do wyboru: 

francuski 
lub niemiecki 

j. polski, biologia, chemia, j. obcy do wyboru 

6. 
historia 

informatyka 
j. angielski 

F 

angielski 
drugi do wyboru: 

francuski 
lub niemiecki 

j. polski, historia, informatyka, j. obcy do wyboru 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim 
al. Armii Krajowej 17, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel./Fax +48 (44) 647-22-63 
strona: www.3lic.piotrkow.pl 

e-mail: 3lic@interia.pl 

Lp 
Przedmioty  

z rozszerzonym programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 

j. obcy I* 
historia 

A 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

oraz przedmiot 
uzupełniający 
,,Żywa łacina” 

j. polski, trzy przedmioty (z najlepszymi ocenami)  
wybrane spośród: 

j. obcy, matematyka, historia, biologia, fizyka, chemia, geografia 
2. 

historia 
j. obcy I* 

wos 
B 

3. 
matematyka  

fizyka 
j. obcy I* 

C 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, trzy przedmioty (z najlepszymi ocenami)  
wybrane spośród przedmiotów: 

j. obcy, matematyka, historia, biologia, fizyka, chemia, geografia 

http://www.3lic.piotrkow.pl/
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4. 
matematyka 
informatyka 

fizyka 
D 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, trzy przedmioty (z najlepszymi ocenami)  
wybrane spośród: 

j. obcy, matematyka, historia, biologia, fizyka, chemia, geografia 

5. 
matematyka 

geografi 
j. obcy I* 

E 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, trzy przedmioty (z najlepszymi ocenami)  
wybrane spośród przedmiotów: 

j. obcy, matematyka, historia, biologia, fizyka, chemia, geografia 

6. 
biologia 
chemia 

j. obcy I* 
F 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, trzy przedmioty (z najlepszymi ocenami) 
wybrane spośród: 

j. obcy, matematyka, historia, biologia, fizyka, chemia, geografia 

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Piotrkowie Trybunalskim  
ul. Wojska Polskiego 37, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel./Fax +48 (44) 732-50-16 
strona:www.lo4piotrkow.vot.pl  

e-mail: lo4piotrkow@poczta.onet.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

j. polski 
historia 

historia sztuki  
lub historia muzyki 

A 

dwa spośród: 
angielski 
niemiecki 
francuski 

włoski 

j. polski, 3 spośród następujących: j. obcy, matematyka, biologia, 
chemia, fizyka, geografia, historia, wos, informatyka 

2. 
j. polski 
historia 

wos 
B 

dwa spośród: 
angielski 
niemiecki 
francuski 

włoski 

j. polski, 3 spośród następujących: j. obcy, matematyka, biologia, 
chemia, fizyka, geografia, historia, wos, informatyka 

3. 
geografia 
biologia 
chemia 

C 

dwa spośród: 
angielski 
niemiecki 
francuski 

włoski 

j. polski, 3 spośród następujących: j. obcy, matematyka, biologia, 
chemia, fizyka, geografia, historia, wos, informatyka 

4. 
matematyka 

fizyka lub geografia 
informatyka 

D 

dwa spośród: 
angielski 
niemiecki 
francuski 

włoski 

j. polski, 3 spośród następujących: j. obcy, matematyka, biologia, 
chemia, fizyka, geografia, historia, wos, informatyka 

5. 
geografia 

j. obcy 
wos 

E 
angielski 
niemiecki 

j. polski, 3 spośród następujących: j. obcy, matematyka, biologia, 
chemia, fizyka, geografia, historia, wos, informatyka 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Roosevelta 1, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel./Fax +48 (44) 732-38-33 
strona:www.tepees.pl 

http://www.4lo.livenet.pl/
mailto:lo4piotrkow@poczta.onet.pl
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e-mail: zspnr1@poczta.neostrada.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione 
w procesie rekrutacji 

1. 
V Liceum 

Ogólnokształcące 

1A 

j. obcy kontynuowany 
wos 

 
klasa językowo-europejska 

angielski 
(kontynuacja) 

i francuski 
lub niemiecki 
(kontynuacja) 

i angielski 

j. polski, j. obcy, historia, wos 

1B 

matematyka 
informatyka 

 
klasa matematyczno-

informatyczna 

angielski 
(kontynuacja) 

i francuski 
lub niemiecki 
(kontynuacja) 

i angielski 

j. polski, matematyka, fizyka, 
informatyka 

1C 

biologia 
chemia 

 
klasa ekologiczna 

angielski 
(kontynuacja) 

i francuski 
lub niemiecki 
(kontynuacja) 

i angielski 

j. polski, matematyka, biologia, 
geografia 

1D 

j. obcy kontynuowany 
wos 

historia 
 

klasa humanistyczno-prawnicza 

angielsk 
(kontynuacja) 

i francuski 
lub niemiecki 
(kontynuacja) 

i angielski 

j. polski, j. obcy, historia, wos 

2. 
Technikum Mechaniczno 

- Elektryczne 

1ta technik elektronik 
angielski 

i niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

1tb technik mechatronik 
angielski 

i niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

1tc technik elektryk 
angielski 

i niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

1ti technik informatyk 
angielski 

i niemiecki 
j. polski, matematyka, j. obcy, 

inormatyka 

1te technik energetyk 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

3. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

1ze elektromechanik 
angielski 
niemiecki j. polski, matematyka, j. obcy, 

technika 
1zs 

elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków Trybunalski 
Tel. +48 (44) 732-36-15, Fax +48 (44) 649-22-15 

strona: www.zsp2.piotrkow.pl 
e-mail: zsp2piotrkow@op.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione 
w procesie rekrutacji 

1. 
VI Liceum 

Ogólnokształcące 

I a 

matematyka 
informatyka 
do wyboru: 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

do wyboru: 
angielski 

niemiecki lub rosyjski 

do wyboru przez ucznia spośród 
następujących: matematyka,  

j. obce, historia, wos, biologia, 
geografia, fizyka i astronomia, 
informatyka, technika, chemia 

I b 

matematyka 
fizyka 

do wyboru: 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

do wyboru: 
angielski 

niemiecki lub rosyjski 

do wyboru przez ucznia spośród 
następujących: matematyka,  

j. obce, historia, wos, biologia, 
geografia, fizyka i astronomia, 
informatyka, technika, chemia 

mailto:zspnr1@poczta.neostrada.pl
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I c 

informatyka 
dwa języki wybrane z trzech: 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

do wyboru: 
angielski 

niemiecki lub rosyjski 

do wyboru przez ucznia spośród 
następujących: matematyka,  

j. obce, historia, wos, biologia, 
geografia, fizyka i astronomia, 
informatyka, technika, chemia 

I d 

historia 
geografia 

dwa języki wybrane z trzech: 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

do wyboru: 
angielski 

niemiecki lub rosyjski 

do wyboru przez ucznia spośród 
następujących: matematyka,  

j. obce, historia, wos, biologia, 
geografia, fizyka i astronomia, 
informatyka, technika, chemia 

I e 

biologia 
geografia 

w-f 
do wyboru 
j. angielski 

j. niemiecki lub j. rosyjski 

do wyboru: 
angielski 

niemiecki lub rosyjski 

do wyboru przez ucznia spośród 
następujących: matematyka,  

j. obce, historia, wos, biologia, 
geografia, fizyka i astronomia, 
informatyka, technika, chemia 

2. 
Technikum Budowy 

Maszyn 

I a 
technik pojazdów 
samochodowych 

dwa języki wybrane  
z trzech:  
angielski 

niemiecki lub rosyjski 

do wyboru przez ucznia spośród 
następujących: matematyka,  

j. obce, historia, wos, biologia, 
geografia, fizyka i astronomia, 
informatyka, technika, chemia 

I b 
technik mechanik 

obróbka skrawaniem 

dwa języki wybrane  
z trzech:  
angielski  

niemiecki lub rosyjski 

do wyboru przez ucznia spośród 
następujących: matematyka,  

j. obce, historia, wos, biologia, 
geografia, fizyka i astronomia, 
informatyka, technika, chemia 

I c technik teleinformatyk 

dwa języki wybrane  
z trzech:  
angielski  

niemiecki lub rosyjski 

do wyboru przez ucznia spośród 
następujących: matematyka,  

j. obce, historia, wos, biologia, 
geografia, fizyka i astronomia, 
informatyka, technika, chemia 

I d technik odlewnik 

dwa języki wybrane  
z trzech:  
angielski  

niemiecki lub rosyjski 

do wyboru przez ucznia spośród 
następujących: matematyka,  

j. obce, historia, wos, biologia, 
geografia, fizyka i astronomia, 
informatyka, technika, chemia 

3. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 2 

Ia 
mechanik-monter maszyn  

i urządzeo 

do wyboru: 
angielski 

lub niemiecki 
lub rosyjski 

do wyboru przez ucznia spośród 
następujących: matematyka,  

j. obce, historia, wos, biologia, 
geografia, fizyka i astronomia, 
informatyka, technika, chemia 

Ib 
operator obrabiarek 

skrawających 

Ic ślusarz 

Id blacharz samochodowy 

Ie 
operator maszyn i urządzeo 

odlewniczych 

If modelarz odlewniczy 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuoczo-Wychowawczych Nr 3  
im. Władysława Stanisława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Broniewskiego 16, 97-300 Piotrków Trybunalski 
Tel +48 (44) 649-57-62, Tel./Fax +48 (44) 648-65-65 

strona: www.zsp3.piotrkow.pl 
e-mail: budowlanka@os.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym  
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione 
w procesie rekrutacji 

1. 
Technikum Kształtowania 

Środowiska 

I TB technik budownictwa 

niemiecki 
angielski 

j. polski, matematyka, j. obcy, 
informatyka 

I TD technik drogownictwa 

I TG technik geodeta 

I TOŚ technik ochrony środowiska 

I TUS technik urządzeo sanitarnych 

I TI technik informatyk 

2. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 3 

I a murarz – tynkarz 
niemiecki 
angielski 

j. polski, j. obcy, informatyka, 
technika I t 

monter zabudowy i robót 
wykooczeniowych  

http://www.zsp3.piotrkow.pl/
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w budownictwie 

I h monter sieci, instalacji 

I s stolarz 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Sienkiewicza 10/12, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel. +48 (44) 732-70-58 
strona: www.zsp4.com 

e-mail: dyrekcja@zsp4.com 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione  
w procesie rekrutacji 

1. 
Technikum 

Gastronomiczno - 
Usługowe 

I tg1 

technik żywienia  
i usług gastronomicznych 

(j. angielski lub j. niemiecki) 
geografia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. angielski, geografia, 
matematyka 

I tg2 

technik żywienia  
i usług gastronomicznych 

(j. angielski lub j. niemiecki) 
geografia 

niemiecki 
angielski 

j. polski, j. niemiecki, geografia, 
matematyka 

I tż 
technik technologii żywności 
(j. angielski lub j. niemiecki) 

geografia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, 
matematyka 

I tk 
kelner 

(j. angielski lub j. niemiecki) 
geografia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, 
matematyka 

I ts 
technik spedytor 

geografia 
wos 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
geografia 

I ta 
technik agrobiznesu 

(j. angielski lub j. niemiecki) 
geografia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
geografia 

I tf 
technik usług fryzjerskich 

(j. angielski lub j. niemiecki) 
geografia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, 
matematyka 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

I m1 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
angielski 

j. polski, j. angielski, matematyka, 
geografia 

I m2 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
niemiecki 

j. polski, j. niemiecki, matematyka, 
geografia 

I e 
elektromechanik pojazdów 

samochodowych 
angielski 

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

geografia 

I b blacharz samochodowy 
angielski 

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

geografia 

I f fryzjer 
angielski 

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

chemia 

I c cukiernik 
angielski 

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

matematyka 

I r wędliniarz 
angielski 

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

matematyka 

I s sprzedawca 
angielski 

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

geografia 

I k kucharz  
angielski 

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

matematyka 

I p piekarz 
angielski 

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

matematyka 

 

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Leonarda 12/14, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel./Fax +48 (44) 648-64-96 
strona: www.ekonomik.dl.pl 
e-mail: zsept@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione  

w procesie rekrutacji 

mailto:dyrekcja@zsp4.com
http://www.ekonomik.dl.pl/
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nauczania/profil/zawód 

1. 
Technikum 

Ekonomiczno- 
Handlowe 

1C 

geografia  
matematyka 

 
technik ekonomista 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, 
informatyka 

1D 

geografia 
j. obcy nowożytny 

 
technik ekonomista 

j. polski, geografia, j. obcy, 
informatyka 

1F 

geografia 
informatyka 

 
technik logistyk 

j. polski, geografia, informatyka,  
j. obcy 

1G 

geografia 
język obcy nowożytny 

 
technik logistyk 

j. polski, geografia, informatyka, 
język obcy 

1R 

geografia 
wos 

 
technik organizacji reklamy 

j. polski, geografia, wos, informatyka 

IH 

geografia 
j. obcy nowożytny 

 
technik handlowiec 

j. polski, geografia, informatyka,  
j. obcy 

2. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 5 

1o krawiec 
angielski 
niemiecki 

kolejnośd zgłodzeo 

 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Krakowskie Przedmieście 36 ,97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel./Fax +48 (44) 732-03-25 
strona: www.zsp6piotrkow.com 

e-mail: zsp6piotrkow@op.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbolo
ddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione 
w procesie rekrutacji 

1. 
Technikum 

Menedżersko-
Usługowe 

1h technik hotelarstwa 
angielski 
niemiecki 

j. polski+3 przedmioty do wyboru  
z najlepszymi ocenami 

1t technik obsługi turystycznej 
angielski 
niemiecki 

j. polski+3 przedmioty do wyboru  
z najlepszymi ocenami 

1o technik technologii odzieży 
angielski 
niemiecki 

j. polski+3 przedmioty do wyboru  
z najlepszymi ocenami 

1g 
technik cyfrowych procesów 

graficznych 
angielski 
niemiecki 

j. polski+3 przedmioty do wyboru  
z najlepszymi ocenami 

PUBLICZNE GIMNAZJUM DLA MŁODZIEŻY Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI 
DO PRACY OHP 

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

1. 

Gimnazjum ZDZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Pawlikowskiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski  

Tel/Fax: + 48 (44) 648-63-82, kom. 502-393-942 
strona: www.zdz-piotrkow.edu.pl 
e-mail: zdzpiotrkowszkoly@op.pl 

PUBLICZNE SZKOŁY ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica) telefon, fax, strona 

www, adres e-mail 
Zawód 

http://www.zsp6piotrkow.com/
mailto:zsp6piotrkow@op.pl
http://www.zdz-piotrkow.edu.pl/
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1. 

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego  
im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Ks. Piotra Skargi 3, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel. + 48 (44) 648-63-53 
strona: www.policealna.org.pl 

e-mail: kontakt@policealna.org.pl 

ratownik medyczny 
technik dentystyczny 

technik masażysta 
technik elektroradiolog 

opiekunka środowiskowa 
opiekun w domu pomocy społecznej 

asystent osoby niepełnosprawnej 
technik usług kosmetycznych 

technik bezpieczeostwa i higieny pracy 
opiekun medyczny 

higienistka stomatologiczna 
asystentka stomatologiczna 

opiekunka dziecięca 
florysta 

technik geodeta 
technik farmaceutyczny 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Liceum Ogólnokształcące ,,A-Z” w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 12, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Kom. 794-936-347 
e-mail: ewik1954@interia.pl 

2. 

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ,,A-Z” w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 12, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Kom. 794-936-347 
e-mail: ewik1954@interia.pl 

3. 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Stronczyoskiego 1, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel. + 48 (44) 647-69-21, Fax. (44) 647-17-65 
strona: www.spskpiotrkow.pl 
e-mail: szkoly@spskpiotrow.pl 

Proponowane kierunki kształcenia: 
- humanistyczno-dziennikarski z przedmiotami wiodącymi – j. polski, elementy wiedzy dziennikarskiej, j. angielski, j. niemiecki,  

j. łacioski, warsztaty dziennikarskie 
- informatyczno-językowy z przedmiotami wiodącymi – grafika komputerowa, j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski 

- politologiczny z przedmiotami wiodącymi – geografia, wos, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski 
- ekonomiczno-logistyczny z przedmiotami wiodącymi – informatyka, podstawy przedsiębiorczości, j. angielski, j. niemiecki,  

j. rosyjski 
- artystyczny z przedmiotami wiodącymi – historia sztuki, historia taoca, malarswo, rysunek 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona www, adres e-mail 

1. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ,,COSINUS” w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Broniewskiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski 

sekretariat: ul. Słowackiego 20, 97-300 Piotrków Trybunalski 
Tel./Fax +48 (44) 649-31-04 

strona: www.cosinus.pl 
e-mail: piotrkow@cosinus.pl 

2. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Stronczyoskiego 1, 97 - 300 Piotrków Trybunalski 

Tel. +48 (44) 647-69-21, Fax +48 (44) 647-17-65 
strona: www.spskpiotrkow.pl 
e-mail: szkoly@spskpiotrow.pl 

3. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Próchnika 8/12, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel./ Fax + 48 (44) 647-23-24 
strona: www.szkolakorab.pl 

e-mail : szkolakorab@gmail.com 

http://www.policealna.org.pl/
mailto:kontakt@policealna.org.pl
http://www.spskpiotrkow.pl/
mailto:szkoly@spskpiotrow.pl
http://www.spskpiotrkow.pl/
mailto:szkoly@spskpiotrkow.pl
http://www.szkolakorab.pl/
mailto:szkolakorab@gmail.com
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4. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim 
Aleje 3 Maja 36/38, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel./Fax + 48 (44) 732-52-51 
strona: www.szkolygabor.pl 
e-mail: szkolygabor@o2.pl 

5. 

Liceum Ogólnokształcące ,,A-Z” w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 12, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Kom. 794-936-347 
e-mail: ewik1954@interia.pl 

NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Lp. Nazwa szkoły 
adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona www,  

adres e-mail 

1. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 

,,A-Z” w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 12, 97-300 Piotrków Trybunalski 
Kom. 794-936-347 

e-mail: ewik1954@interia.pl 

2. 
Zaoczne Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych  
w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Słowackiego 7/9, 97-300 Piotrków Trybunalski 
Tel./Fax +48 (44) 647-77-98 
strona: www.szkola.info.pl 

e-mail: biuro@szkola.info.pl, szkolenia@szkola.info.pl, dyrektorka@szkola.info.pl 

3. 
Zaoczne Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące ZDZ w Łodzi  

z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Pawlikowskiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski 
Tel.+48 (44) 648-63-82, kom. 502-393-942 

strona: www.zdz-piotrkow.edu.pl 
e-mail zdzpiotrkowszkoly@op.pl 

4. 
Zaoczne Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące ,,COSINUS” w Piotrkowie 
Trybunalskim 

ul. Broniewskiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski 
sekretariat: ul. Słowackiego 20, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel./Fax +48 (44) 649-31-04 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: piotrkow@cosinus.pl 

5. 
Zaoczne Liceum Uzupełniające  

dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim 

Aleje 3 Maja 36/38, 97-300 Piotrków Trybunalski 
Tel./Fax +48 (44) 732 -52-51 
strona: www.szkolygabor.pl 
e-mail: szkolygabor@o2.pl 

6. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Próchnika 8/12, 97-300 Piotrków Trybunalski 
Tel. /Fax +48 (44) 647-23-24 
strona: www.szkolakorab.pl 

e-mail: szkolakorab@gmail.com 

NIEPUBLICZNE TECHNIKA I ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Zaoczne Uzupełniające Technikum dla Dorosłych ZDZ w Łodzi 
 z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Pawlikowskiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski 
Tel.+48 (44) 648-63-82, 502-393-942 

strona: www.zdz-piotrkow.edu.pl 
e-mail: zdzpiotrkowszkoly@op.pl 

technik mechanik specjalinośd:  
spawalnictwo 

obsługa i naprawa pojazdów 
samochodowych 

zaoczna 

2. 

Zaoczne Technikum dla Dorosłych ZDZ w Łodzi 
 z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Pawlikowskiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski 
Tel.+48 (44) 648-63-82, 502-393-942 

strona: www.zdz-piotrkow.edu.pl 
e-mail: zdzpiotrkowszkoly@op.pl 

kucharz 
technik mechanik 

specjalnośd: 
obsługa i naprawa pojazdów 

samochodowych 

zaoczna 

http://www.szkolygabor.pl/
http://www.szkola.info.pl/
mailto:biuro@szkola.info.pl
mailto:szkolenia@szkola.info.pl
http://www.zdz-piotrkow.edu.pl/
mailto:zdzpiotrkowszkoly@op.pl
http://www.szkolakorab.pl/
http://www.zdz-piotrkow.edu.pl/
mailto:zdzpiotrkowszkoly@op.pl
http://www.zdz-piotrkow.edu.pl/
mailto:zdzpiotrkowszkoly@op.pl
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3. 

Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych  
w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Stefana Żeromskiego 11, 97-300 Piotrków Trybunalski 
podbudowa programowa: zasadnicza szkoła zawodowa 

Zaoczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych  
w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Stefana Żeromskiego 11, 97-300 Piotrków Trybunalski 
podbudowa programowa: gimnazju lub równorzędna szkoła 

podstawowa 
Tel./Fax sekretariat +48 (44) 733-91-81 

strona: www.wied.pl 
e-mail: info@wied.pl, wiedcentrum@wp.pl 

technik mechanik 
technik elektryk 

technik handlowiec 
zaoczna 

4. 

Zaoczne Technikum dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim 
Aleje 3 Maja 36/38, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel./Fax +48 (44) 732-52-51 
strona: www.szkolygabor.pl 
e-mail: szkolygabor@o2.pl 

technik pojazdów samochodowych 
technik usług fryzjerskich 

technik żywienia i gospodarstwa domowego 
technik technologii żywności 

technik spedytor 
technik drogownictwa 

technik handlowiec 
technik ekonomista 

technik rolnik 
technik agrobiznesu 

technik budownictwa 
technik telekomunikacji 

technik elektronik 
technik elektryk 

technik instalacji i urządzeo sanitarnych 
technik informatyk 
technik mechanik 
technik logistyk 

technik hotelarstwa 

zaoczna 

Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych  
w Piotrkowie Trybunalskim 

Aleje 3 Maja 36/38, 97-300 Piotrków Trybunalski 
Tel./Fax +48 (44) 732-52-51 
strona: www.szkolygabor.pl 
e-mail: szkolygabor@o2.pl 

technik pojazdów samochodowych 
technik drogownictwa 

technik żywienia i gospodarstwa domowego 
technik technologii żywności 

technik handlowiec 
technik rolnik 

technik agrobiznesu 
technik budownictwa 

technik telekomunikacji 
technik elektronik 
technik elektryk 

technik instalacji i urządzeo sanitarnych 
technik usług fryzjerskich 

technik mechanik 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

e-mail 
Zawód 

1. 
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa 

w Piotrkowie Trybunalskim  

ul. Stefana Żeromskiego 11 
97-300, Piotrków Trybunalski 
Tel./Fax + 48 (44) 733-91-81 

strona: www.wied.pl 
e-mail: info@wied.pl, wiedcetrum@wp.pl 

technik administracji 
technik obsługi turystycznej 

technik logistyk 
technik rachunkowości 

opiekun w domu pomocy społecznej 
opiekun osoby starszej 

2. 
Medyczna Szkoła Policealna  
w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Stefana Żeromskiego 11 
97-300, Piotrków Trybunalski 
Tel./Fax + 48 (44) 733-91-81 

strona: www.wied.pl 
e-mail: info@wied.pl, wiedcetrum@wp.pl 

opiekunka dziecięca (2 lata) 
opiekun medyczy (1 rok) 

3. 

Zaoczna Policealna Szkoła 

,,COSINUS” 

w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Broniewskiego 5, 97-300 Piotrków 
Trybunalski 

sekretariat: ul. Słowackiego 20, 97-300 
Piotrków Trybunalski 

Tel./Fax +48 (44) 649-31-04 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: piotrkow@cosinus.pl 

technik administracji 

technik archiwista 

technik BHP 

technik informatyk 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 

opiekun w domu pomocy społecznej 

http://www.wied.pl/
mailto:info@wied.pl
http://www.wied.pl/
mailto:info@wied.pl
http://www.wied.pl/
mailto:info@wied.pl
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technik rachunkowości 

technik usług kosmetycznych 

4. 
Elitarna Szkoła Służb Ochrony  

i Biznesu ,,Cobra” 

al. Kopernika 1, 97-300 Piotrków Trybunalski 
97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel. kom. 691-722-981 
e-mail: majaros@poczta.onet.pl 

ratownik medyczny 

5. 
Szkoła Policealna dla Dorosłych  

w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Próchnika 8/12 
97-300 Piotrków Trybunalski 
Tel./Fax + 48 (44) 647-23-24 

Kom. 500-126-960, 600-045-320 
strona: www.szkolakorab.pl 

e-mail : szkolakorab@gmail.com 

technik administracji 
technik bhp 

technik budownictwa 
technik handlowiec 

technik logistyk 
technik usług kosmetycznych 

opiekun w domu pomocy społecznej 
technik pojazdów samochodowych 

technik rachunkowości 
technik rolnik 

technik technologii drewna 

6. 

Szkoła Medyczna TEB Edukacja  
dla Młodzieży  

Armii Krajowej 24a 
97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel. + 48 (44) 647-09-72 
strona: www.teb.pl 

e-mail: piotrkow@teb-edukacja.pl 

technik farmaceutyczy 
ratownik medyczny 

technik dentystyczny 
dietetyk 

Szkoła Medyczna TEB Edukacja  
dla Dorosłych 

asystentka stomatologiczna 
higienistka stomatologiczna 

Policealna Szkoła TEB Edukacja 

Armii Krajowej 24a 
97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel. + 48 (44) 647-09-72 
strona: www.teb.pl 

e-mail: piotrkow@teb-edukacja.pl 

technik usług kosmetycznych 
technik usług fryzjerskich 

technik masażysta 
opiekun medyczny 

technik rachunkowości 
technik administracji 
technik informatyk 
technik ekonomista 

technik obsługi turystycznej 
technik spedytor 
technik logistyk 

7. 
Policealna Szkoła Detektywów  

i Pracowników Ochrony O'Chikara 
w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Krakowskie Przedmieście 11 
97 - 300 Piotrków Trybunalski 

tel. (44) 649-75-72 
strona: www.ochikara.pl 

e-mail: piotrkow@ochikara.pl 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 

8. 
Centrum Edukacji Dorosłych ALFA 

Szkoła Policealna w Piotrkowie 
Trybunalskim 

ul. Kopernika 1 
97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel. + 48 (44) 732-69-90, kom. 508-184-719 
strona: www.alfa.edu.pl 

e-mail: piotrkow@alfa.edu.pl 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 

9. 
Policealna Szkoła Zawodowa  
w Piotrkowie Trybunalskim 

Aleje 3 Maja 36/38, 97-300 Piotrków Trybunalski 
Tel./Fax +48 (44) 732-52-51 
strona: www.szkolygabor.pl 
e-mail: szkolygabor@o2.pl 

technik administracji 
technik rachunkowości 

technik ochrony środowiska 
technik rolnik 

technik architektury krajobrazu 
technik agrobiznesu 

technik bhp 
technik logistyk 

technik spedytor 
technik drogownictwa 

opiekun społeczno-socjalny 
opiekun w domu pomocy społecznej 

technik usług kometycznych 
technik usług fryzjerskich 

technik budownictwa 
technik urządzeo sanitarnych 

technik informatyk 
technik elektryk 

technik elektronik 
technik telekomunikacji 

technik usług gastronomicznych 
technik hotelarstwa 

technik usług turystycznych 
technik pojazdów samochodowych 

technik mechanik 

http://www.szkolakorab.pl/
mailto:szkolakorab@gmail.com
http://www.teb.pl/
http://www.teb.pl/
http://www.ochikara.pl/
http://www.alfa.edu.pl/
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10. 
Zaoczna Policealna Szkoła ZDZ  

w Łodzi z siedzibą  
w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Pawlikowskiego 5 
97-300 Piotrków Trybunalski 
Tel./Fax + 48 (44) 648-63-82 

Kom. 502-393-942 
strona: www.zdz-piotrkow.edu.pl 
e-mail: zdzpiotrkowszkoly@op.pl 

technik administracji 
technik logistyk 

technik BHP 
kucharz 
krawiec 

technik informatyk (sp. grafika) 
technik mechanik (sp. samochodowa) 

technik rolnik 

11. 
Policealna Szkoła Zawodowa  
w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Słowackiego 7/9 
97-300 Piotrków Trybunalski 
Tel./Fax + 48 (44) 647-77-98 
strona: www.szkola.info.pl 

e-mail: biuro@szkola.info.pl 
szkolenia@szkola.info.pl 

dyrektorka@szkola.info.pl 

technik informatyk 
technik logistyk 

technik bhp 
technik administracji 

technik archiwista 
technik farmaceutyczny 

florysta 
fototechnik 

technik prac biurowych 
technik rachunkowości 

technik usług kosmetycznych 
wizażysta-stylista 

12. 
Policealna Szkoła Farmaceutyczna 

,,Omega” w Piotrkowie Trybunalskim 

al. Kopernika 1, 97-300 Piotrków Trybunalski 
Tel. + 48 (44) 732-69-90 

strona: www.omega.szkola.pl 
e-mail: piotrkow@omega.szkola.pl 

technik farmaceutyczny 

 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

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

1. 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Dmowskiego 47 

97 - 300 Piotrków Trybunalski 

Tel./Fax +48 (44) 646-53-16  
strona: www.bip.ppppiotrkow.wikom.pl 

e-mail: poporadnia.piotrkow@op.pl 

BURSY I INTERNATY 

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

1. 

Bursa Szkolna Nr 1 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuoczo- 

Wychowawczych Nr 3  
w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Broniewskiego 16 
97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel. +48 (44) 732-38-39  
Fax. + 48 (44) 646-42-00 

http://www.zdz-piotrkow.edu.pl/
http://www.szkola.info.pl/
mailto:biuro@szkola.info.pl
mailto:szkolenia@szkola.info.pl
http://www.omega.szkola.pl/
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POWIAT BEŁCHATOWSKI 
 

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie 
ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchtów 

Tel./Fax +48 (44) 635-86-00 lub +48 (44) 635-86-17 
strona: www.powiat-belchatowski.pl 

e-mail: powiat@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 
ul.1 Maja 6, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 632-20-10, Tel./Fax +48 (44) 632-49-28 
strona: www.lo1.pol.pl 
e-mail: lo1@lo1.pol.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
I A 

I: angielski  
lub niemiecki 
II: niemiecki  
lub angielski  
lub rosyjski  

lub francuski 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

2. 
matematyka 

fizyka 
I B 

I: angielski  
lub niemiecki 
II: niemiecki  
lub angielski  
lub rosyjski 

 lub francuski 

j. polski, matematyka, fizyka, chemia 

3. 
biologia 
chemia 

I C 

I: angielski  
lub niemiecki 
II: niemiecki  
lub angielski  
lub rosyjski 

 lub francuski 

j. polski, biologia, chemia, fizyka 

4. 
j. polski 
historia 

I D 

I: angielski  
lub niemiecki 
II: niemiecki  
lub angielski  
lub rosyjski 

 lub francuski 

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

5. 
matematyka 

j. angielski lub j. niemiecki 
I E 

I: angielski  
lub niemiecki 
II: niemiecki  
lub angielski  
lub rosyjski 

 lub francuski 

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

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.lo1.pol.pl/
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6. 
j. polski 

j. angielski 
lub j. niemiecki 

I F 

I: angielski  
lub niemiecki 
II: niemiecki  
lub angielski  
lub rosyjski 

 lub francuski 

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

7. 
biologia 
chemia 
fizyka 

I G 

I: angielski  
lub niemiecki 
II: niemiecki  
lub angielski  
lub rosyjski 

 lub francuski 

j. polski, biologia, chemia, fizyka 

8. 
biologia 
chemia 

I H 

I: angielski  
lub niemiecki 
II: niemiecki  
lub angielski  
lub rosyjski 

 lub francuski 

j. polski, biologia, chemia, matematyka 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie 
ul. Czapliniecka 72, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 632-22-11, Tel./Fax +48 (44) 632-21-83 
strona: www.2lokochanowski.pl 

e-mail: sekretariat@2lokochanowski.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 

geografia 
j. obcy 

I A 

angielski 
(niemiecki/ 
francuski  

lub hiszpaoski) 

j. polski, geografia, wos, język obcy obowiązkowy 

2. 
j angielski 

historia 
wos 

I B 
angielski 
niemiecki  

j. polski, historia, wos, j. angielski 

3. 
biologia 
chemia 
fizyka 

I C 

angielski 
(niemiecki/ 
francuski  

lub hiszpaoski) 

j. polski, biologia, chemia, j. obcy obowiązkowy 

4. 
matematyka  
informatyka  

fizyka 
I D 

angielski 
(niemiecki/ 
francuski  

lub hiszpaoski) 

j. polski, matematyka, informatyka, język obcy obowiązkowy 

5. 
j. angielski 
j. niemiecki 
geografia 

I E 
angielski 
niemiecki 

j. polski, geografia, wos, j. obcy obowiązkowy 

6. 
j. polski 

j. angielski 
historia 

I F 

angielski 
(niemiecki/ 
francuski  

lub hiszpaoski) 

j. polski, historia, wos, j. obcy obowiązkowy 

7. 
biologia 
chemia 

I G 

angielski 
(niemiecki/ 
francuski  

lub hiszpaoski) 

j. polski, biologia, chemia, j. obcy obowiązkowy 

8. 
matematyka 
informatyka 
j. angielski 

I H 

angielski 
(niemiecki/ 
francuski  

lub hiszpaoski) 

j. polski, informatyka, matematyka, j. obcy obowiązkowy 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie 
ul. Fabryczna 6, 97- 400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 632-97-12 
strona: www.zsherbert.pl 

e-mail: slobelchatow@interia.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

http://www.2lokochanowski.pl/
mailto:sekretariat@2lokochanowski.pl
mailto:slobelchatow@interia.pl
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1. 
j. angielski 

 lub j. niemiecki 
+ innowacja 

I A 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, historia, wos 

2. 
j. niemiecki 

lub j. agielski 
+ innowacja 

I B 
niemiecki 
angielski 

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

ZESPOŁY SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Obrooców Praw Dziecka w Zelowie 
Liceum Ogólnokształcące 

ul. Kilioskiego 40, 97-425 Łódź 
Tel. /Fax + 48 (44) 634-11-70, (44) 634-28-25 

strona: www.zsozelow.pl 
e-mail: zelowzso@gmail.com 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

j. angielski 
j. niemiecki 

historia 
geografia 

A 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. angielski, historia, wos 

2. 

chemia 
biologia 

geografia 
fizyka 

B 
angielski 
niemiecki 

j.polski, j. j. angielski, biologia, geografia 

3. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

C 
angielski 
niemiecki 

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

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie 
ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów 

Tel. + 48 (44) 632-57-11, Tel./Fax + 48 (44) 632-31-56 
strona:  www. zsp3.dolsatbelchatow.pl  

e-mail: zsp3@dolsatbelchatow.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym programem 

nauczania / profil/ zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
IV Liceum 

Ogólnokształcące 

I S 

historia  
wos 

j. angielski 
lub j. niemiecki 

przysposobienie obronne 

niemiecki 
angielski 

j. polski, j. obcy, historia, w-f 

I P 

historia 
wos 

j. angielski 
lub j. niemiecki 

przysposobienie obronne 

niemiecki 
angielski 

j. polski, j. obcy, historia, w-f 

I W 

historia 
wos 

j. angielski 
lub j. niemiecki 

przysposobienie obronne 

niemiecki 
angielski 

j. polski, j. obcy, historia, w-f 

2. 
Technikum 

Energetyczne 

1 Be technik budownictwa 

niemiecki 
angielski 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka i astronomia 

1Ce technik elektronik 

1 De technik elektryk 

1 Ee technik energetyk 

1 Ge 
technik górnictwa 

odkrywkowego 

mailto:zsp3@dolsatbelchatow.pl
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1 Ie technik informatyk 

1 Me technik mechanik 

1 Te technik teleinformatyk 

3. 
I Zasadnicza  

Szkoła Zawodowa 

I A ślusarz 

niemiecki 
lub angielski 

j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

I B elektryk 

I C elektromechanik 

I G 
operator obrabiarek 

skrawających 

I E 
mechanik - monter maszyn  

i urządzeo 

I H 
mechanik pojazdów 

samochodowych (praktyki 
we własnym zakresie)  

I J 
monter instalacji i urządzeo 

sanitarnych 

I T 
technolog robót 

wykooczeniowych  
w budownictwie 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie 
ul. Czapliniecka 98, 97-400 Bełchatów 

Tel./Fax + 48 (44) 632-16-42, 632-27-42 
strona: www.zsp4bel.pl  
e-mail: zsp4.bel@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania / 

profil/ zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
V Liceum 

Ogólnokształcące 

LO1 

j. polski 
j. angielski 

chemia 
biologia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, wos, biologia, informatyka  

LO2 

j. polski 
j. angielski 
j. niemiecki 

angielski 
niemiecki 

j. obcy, j. polski, chemia, geografia 

2. 
Technikum 

Ekonomiczno-
Hotelarskie 

1 H technik hotelarstwa 
niemiecki 
angielski 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, geografia, historia 

1 G 
technik żywienia 

i usług gastronomicznych 

niemiecki 
angielski 
rosyjski 

j. polski, geografia,biologia,chemia 

1 A technik ekonimista 
niemiecki 
angielski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, informatyka, wos 

1 F technik usług fryzjerskich 
niemiecki 
angielski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, wos, geografia 

1 L technik logistyk 
niemiecki 
angielski 
rosyjski 

j. polski, wos, geografia, informatyka 

1 P 
technik architektury 

krajobrazu 

niemiecki 
angielski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, geografia 

1 R technik organizacji reklamy 
niemiecki 
angielski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, informatyka, wos 

3. 
II Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa 

K kucharz 
rosyjski 

niemiecki 
 

F fryzjer 
rosyjski 

niemiecki 
- 
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C cukiernik 
rosyjski 

niemiecki 
- 

S sprzedawca 
rosyjski 

niemiecki 
- 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 
ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów 

Tel. +48 (44) 731-65-60, Fax + 48 (44) 731-65-66 
strona www: zspkleszczow.pl 

e-mail: 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 

I aI 
klasa 

matematyczna 

j. angielski 
matematyka 

fizyka 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy obowiązkowy, matematyka, informatyka 

I aII 
klasa językowa 

j. angielski 
polski 

geografia 

angielski 
niemiecki 
hiszpaoski 

j. polski, j. obcy obowiązkowy, geografia, wos 

I b 
klasa sportowa 

j. angielski 
biologia 
chemia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy obowiązkowy, biologia, w-f 

2. 
Technikum 

Nowoczesnych 
Technologii 

I t 

matematyka 
fizyka 

technik mechatronik 
specjalizacja I: robotyka, 

programowanie i obsługa maszyn 
sterowanych numerycznie; 

specjalizacja II: automatyzacja 
procesów produkcyjnych 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilioskiego w Zelowie 
ul. Kilioskiego 5, 97-425 Zelów 
Tel./Fax + 48 (44) 634-10-70 

strona:  www.kilinski-zelow.edu.pl 
e-mail: 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 

I TM 
technik mechanik 

matematyka 
fizyka 

angielski 
niemiecki 

j. obcy obowiązujący w gimnazjum, matematyka, fizyka 

I TS 
technik pojazdów 
samochodowych 

 

matematyka 
j. angielski 

angielski 
niemiecki 

j. obcy obowiązujący w gimnazjum, matematyka, fizyka 

I TI 
technik 

informatyk 

matematyka 
j. angielski 

informatyka 

angielski 
niemiecki 

j. obcy obowiązujący w gimnazjum, matematyka, 
informatyka 

I TL 
technik logistyk 

matematyka 
j. angielski 

lub niemiecki 

angielski 
niemiecki 

j. obcy obowiązujący w gimnazjum, matematyka, 
geografia 

I TA 
technik 

architektury 
krajobrazu 

matematyka 
j. angielski 

angielski 
niemiecki 

j. obcy obowiązujący w gimnazjum, matematyka, 
geografia 

mailto:zsp_zelow@pro.onet.pl
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2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

I a 
mechanik operator 
pojazdów i maszyn 

rolniczych 
niemiecki - 

I b ślusarz niemiecki - 

I c 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
niemiecki - 

I w piekarz niemiecki - 

I w cukiernik niemiecki - 

I w stolarz niemiecki - 

I w fryzjer niemiecki - 

I w rzeźnik - wędliniarz   niemiecki - 

I w 
monter instalacji 

i urządzeo sanitarnych 
niemiecki - 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie 
ul. Piłsudskiego 66, 97-420 Szczerców 

Tel./Fax + 48 (44) 631-80-44 
strona: www.zsp.szczercow.pl 
e-mail: szczercow_zsp@vp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania / 

profil/ zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące  

I A  
j. polski 
historia 

j. angielski lub j. niemiecki 

rosyjski 
niemiecki 
angielski 

(2 do wyboru) 

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

I B 
biologia 
chemia 
fizyka 

rosyjski 
angielski 
niemiecki 

(2 do wyboru) 

matematyka, biologia, chemia, j. obcy 

I C 
matematyka 

geografia 
j. angielski 

rosyjski 
angielski 
niemiecki 

(2 do wyboru) 

geografia, wos, j. angielski, matematyka 

I D 
wos 

geografia 
j. angielski 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

 (2 do wyboru) 

matematyka, geografia, j. polski, j. angielski 

I E 

j. angielski 
historia 
j. polski 

j. niemiecki lub j. rosyjski 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

 (2 do wyboru) 

j. angielski, historia, drugi j. obcy, j. polski 

2. 

Technikum 
Informatyczne 

I TI 
matematyka 

fizyka 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

 (2 do wyboru) 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

Technikum 
Architektury 
Krajobrazu 

I TAK 
biologia 

geografia 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

 (2 do wyboru) 

j. polski, geografia, biologia, j. obcy 

Technikum 
Ekonomiczne 

I TE 
matematyka 

geografia 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

 (2 do wyboru) 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

3. 
3-letnia Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa 
wielozawodowa 

I ZSZ - angielski j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

mailto:szczercow_zsp@vp.pl
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MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łękawie 
Łękawa 9, 97-400 Bełchatów 
Tel./Fax +48 (44) 635-13-48 
e-mail: mowlekawa@op.pl 

Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. V SP - 
angielski 
rosyjski 

- 

2. VI SP - 
angielski 
rosyjski 

- 

3. I G - 
angielski 
rosyjski 

- 

4. II G - 
angielski 
rosyjski 

- 

5. III G - 
angielski 
rosyjski 

- 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Bełchatowie  
ul. Targowa 20, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 633-60-08 
szkoła wchodzi w skład SOSW 

- angielski 

2. 

Gimnazjum Nr 6 w Bełchatowie 
ul. Targowa 20, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 633-60-08 
szkoła wchodzi w skład SOSW 

- angielski 

3. 

III Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bełchatowie 
ul. Targowa 20, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 633-60-08 
szkoła wchodzi w skład SOSW 

kucharz małej gastronomii 
ogrodnik 
ślusarz 

technik robót 
wykooczeniowych  
w budownictwie 

angielski 

4. 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Bełchatowie 
ul. Targowa 20, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 633-60-08 
szkoła wchodzi w skład SOSW 

- - 

5. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łękawie 
Łękawa 9, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 635-13-48 
szkoła wchodzi w skład MOW 

- 
rosyjski 

angielski 

6. 

Gimnazjum w Łękawie 
Łękawa 9, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 635-13-48 
szkoła wchodzi w skład MOW 

- 
rosyjski 

angielski 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie 
ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 633-08-78 
strona: www.piontek.edu.lodz.pl 

e-mail: piontek@piontek.edu.lodz.pl 

2. 
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie 

ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów 
Tel. +48 (44) 631-15-04 

mailto:mowlekawa@op.pl
http://www.piontek.edu.lodz.pl/
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3. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, „Interlogos” s.c. w Bełchatowie 
ul. Mielczarskiego 25, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 632-28-42 
strona: www.interlogos.edu.pl 

e-mail: interlogos@op.pl 

4. 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie 

os. Dolnośląskie 112a, 97-400 Bełchatów 
Tel. +48 (44) 788-65-51 

5. 
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Cosinus” w Bełchatowie 

ul. Czaplinecka 72, 97-400 Bełchatów 
Tel. +48 (44) 632-52-20 

6. 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie 

ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów 
Tel. +48 (44) 633-19-35 

7. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie 

ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów 
Tel. +48 (44) 632-87-08 

8. 
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie 

ul. Słowackiego 8, 97-400 Bełchatów 
Tel. + 48 (44) 632-80-56, kom. 509-523-773 

NIEPUBLICZNE LICEA PROFILOWANE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ 
PUBLICZNYCH 

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

 

Zaoczne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Bełchatowie 
ul. Słowackiego 8, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 632-80-56, kom. 509-523-773 
strona: www.szkolalider.w.interia.pl 

NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Bełchatowie 

ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów 
Tel. +48 (44) 633-08-78 

strona: www.piontek.edu.lodz.pl 
e-mail: piontek@piontek.edu.lodz.pl 

2. Zaoczne Liceum Uzupełniające dla Dorosłych w Bełchatowie 
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 631-15-04 

3. 
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

„Interlogos” s.c. w Bełchatowie 

ul. Mielczarskiego 25, 97-400 Bełchatów 
Tel. +48 (44) 632-28-42 

strona: www.interlogos.edu.pl 
e-mail: interlogos@op.pl 

4. 
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Bełchatowie 
os. Dolnośląskie 112 a, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 788-65-51 

5. 
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

„Logos” w Bełchatowie 
os. Dolnośląskie 204 a, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 732-36-01, kom. 696-112-428 

6. 
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Cosinus”  

w Bełchatowie 
ul. Czaplinecka 72, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 632-52-20 

7. 
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Bełchatowie 
ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 633-19-35 

8. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Bełchatowie 
ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów 

Tel. + 48 (44) 632-87-08 

9. 
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 

w Bełchatowie 
ul. Słowackiego 8, 97-400 Bełchatów 

Tel. + 48 (44) 632-80-56, kom. 509-523-773 

NIEPUBLICZNE TECHNIKA I ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

adres e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

http://www.interlogos.edu.pl/
http://www.szkolalider.w.interia.pl/
http://www.piontek.edu.lodz.pl/
http://www.interlogos.edu.pl/
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1. 
Zaoczne Technikum dla Dorosłych w Bełchatowie 

ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów 
Tel. +48 (44) 631-15-04 

technik ekonomista 
technik handlowiec 
technik hotelarstwa 

technik mechanik 
technik drogownictwa 

technik urządzeo sanitarnych 
technik informatyk 

technik logistyk 
technik budownictwa 

technik elektronik 
technik telekomunikacji 

technik rolnik 
technik architektury krajobrazu 

technik agrobiznesu 
technik spedytor 

technik żywienia i gospodarstwa 
domowego 

technik pojazdów samochodowych 

zaoczna 

2. 

Zaoczne Technikum dla Dorosłych „Interlogos” s.c.  
w Bełchatowie  

ul. Mielczarskiego 25, 97-400 Bełchatów 
Tel. +48 (44) 632-28-42 

strona: www.interlogos.edu.pl 
e-mail: interlogos@op.pl 

technik mechanik 
technik elektryk 

zaoczna 

3. 
Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Bełchatowie 

ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów 
Tel. +48 (44) 631-15-04 

technik ekonomista 
technik handlowiec 
technik hotelarstwa 

technik mechanik 
technik drogownictwa 

technik urządzeo sanitarnych 
technik informatyk 

technik logistyk 
technik budownictwa 

technik elektronik 
technik telekomunikacji 

technik rolnik 
technik architektury krajobrazu 

technik agrobiznesu 
technik spedytor 

technik żywienia i gospodarstwa 
domowego 

technik pojazdów samochodowych 

zaoczna 

4. 
Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „Interlogos” 

s.c. w Bełchatowie 

technik mechanik 
technik elektryk 

technik elektronik 
technik budownictwa 

zaoczna 

5. 

Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „Interlogos” 
s.c. w Bełchatowie 

ul. Mielczarskiego 25, 97-400 Bełchatów 
Tel. +48 (44) 632-28-42 

strona: www.interlogos.edu.pl 
e-mail: interlogos@op.pl 

technik mechanik 
technik elektryk 

zaoczna 

6. 

Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych  
w Bełchatowie 

ul. Słowackiego 8, 97-400 Bełchatów 
Tel. +48 (44) 632-80-56, kom. 509-523-773 

strona: www.szkolalider.w.interia.pl 

technik telekomunikacji 
technik elektronik 
technik mechanik 

technik górnictwa odkrywkowego 
technik architektury krajobrazu 

technik handlowiec 

zaoczna 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

adres e-mail 
Zawód 
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1. 
Policealna Szkoła Ekonomiczno-

Administracyjno-Prawna w Bełchatowie 

ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów 
Tel. +48 (44) 633-08-78 

strona: www.piontek.edu.lodz.pl 
e-mail: piontek@piontek.edu.lodz.pl 

technik ekonomista 
technik administracji 

technik rachunkowości 
technik archiwista 
technik informatyk 
technik handlowiec 

2. 
Zaoczna Szkoła Policealna  

„Interlogos” s.c. w Bełchatowie 

ul. Mielczarskiego 25 
97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 632-28-42 
strona: www.interlogos.edu.pl 

e-mail: interlogos@op.pl 

technik bezpieczeostwa  
i higieny pracy 

technik telekomunikacji 
technik ekonomista 

technik administracji 
technik informatyk 

technik prac biurowych 
technik handlowiec 

technik rolnik 
technik agrobiznesu 

technik spedytor 
technik ochrony środowiska 
technik organizacji reklamy 

technik budownictwa 
technik logistyk 

technik administracji 

3. Policealna Szkoła w Bełchatowie 
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 631-15-04 

technik mechanik 
technik usług kosmetycznych 

technik budownictwa 
technik żywienia i gospodarstwa 

domowego 
technik organizacji usług 

gastronomicznych 
technik rachunkowości 

technik ochrony środowiska 
technik usług fryzjerskich 

technik obsługi turystycznej 
technik hotelarstwa 
technik administracji 

technik rolnik 
technik informatyk 

technik drogownictwa 
technik organizacji reklamy 

technik logistyk 
technik urządzeo sanitarnych 

technik bezpieczeostwa i higieny pracy 
technik elektronik 
technik elektryk 

technik telekomunikacji 
technik rolnik 

technik architektury krajobrazu 
technik agrobiznesu 

technik spedytor 
opiekunka środowiskowa 

opiekun w domu pomocy społecznej 
technik pojazdów samochodowych 

http://www.piontek.edu.lodz.pl/
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4. 
Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych  

w Bełchatowie 

ul. Słowackiego 8, 97-400 Bełchatów 
Tel. +48 (44) 632-80-56  

kom. 509-523-773 
strona: www.szkolalider.w.interia.pl 

technik administracji 
technik ekonomista 

technik rachunkowości 
technik ochrony środowiska 

technik elektronik 
technik mechatronik 
technik informatyk 

technik bezpieczeostwa  
i higieny pracy 
technik rolnik 

technik architektury krajobrazu 
technik agrobiznesu 

technik spedytor 
technik prac biurowych 

technik technologii żywności 
technik żywienia i gospodarstwa 

domowego 
technik handlowiec 

technik obsługi turystycznej 
technik organizacji usług 

gastronomicznych 
technik logistyk 

technik usług fryzjerskich 
technik usług kosmetycznych 

technik ochrony fizycznej  
osób i mienia 

5. 
Zaoczna Policealna Szkoła  Zawodowa „Logos” 

w Bełchatowie 
os. Dolnośląskie 204a, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 732-36-01, kom. 696-112-428 

technik logistyk 
technik usług kosmetycznych 

opiekun w domu pomocy społecznej 

6. 
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa 

„Cosinus” w Bełchatowie 
ul. Czaplinecka 72, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 632-52-20 

technik ekonomista 
technik rachunkowości 
technik administracji 
technik informatyk 

technik ochrony fizycznej  
osób i mienia 

technik prac biurowych 
technik organizacji reklamy 
technik obsługi turystycznej 

technik hotelarstwa 
technik logistyk 

7. 
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu 

„ŻAK” w Bełchatowie 
ul. Czaplinecka 98, 97-400 Bełchatów 

Tel. +48 (44) 632-72-12 

technik budownictwa 
technik ochrony środowiska 

technik urządzeo sanitarnych 
technik informatyk 

technik bezpieczeostwa i higieny pracy 
technik ekonomista 
technik handlowiec 

technik obsługi turystycznej 
technik rachunkowości 

technik organizacji reklamy 
technik administracji 

technik usług fryzjerskich 
technik usług kosmetycznych 

technik hotelarstwa 
technik organizacji usług 

gastronomicznych 
technik informacji naukowej 

technik logistyk 
technik spedytor 

opiekunka środowiskowa 

8. 
Szkoła Policealna dla Dorosłych 

,,EDUKACJA” w Bełchatowie 
ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów  

Tel. +48 (44) 632-72-12 

technik administracji 
technik informatyk 
technik ekonomista 

technik rachunkowości 
technik prac biurowych 

technik handlowiec 
technik rolnik 

technik bezpieczeostwa  
i higieny pracy 

technik usług pocztowych i finansowych 

http://www.szkolalider.w.interia.pl/
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9. Policealna Szkoła TEB Edukacja w Bełchatowie 
ul. Fabryczna 6, 97-400 Bełchatów 

Tel. + (44) 711-11-82 

asystentka stomatologiczna 
higienistka stomatologiczna 

opiekun medyczny 
technik masażysta 

technik administracji 
technik ekonomista 
technik informatyk 

technik usług fryzjerskich 
technik usług kosmetycznych 

10. 
Policealna szkoła Medyczna TEB Edukacja  

w Bełchatowie 
ul. Fabryczna 6, 97-400 Bełchatów 

Tel. + 48 (44) 711-11-82 
technik farmaceutyczny 

terapeuta zajęciowy 

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 

Tel. +48 (44) 632-28-74, +48 (44) 635-60-91 
e-mail: ppp_belchatow111@wp.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. +48 (44) 632-12-52 
e-mail: bursa.belchatow@wp.pl 

2. 
Internat przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Jana 
Kilioskiego w Zelowie 

ul. Kilioskiego 5 
97-425 Zelów 

Tel. + 48 (44) 634-10-70 

3. 
Internat przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 
ul. Sportowa 8 

97-410 Kleszczów 

Tel./Fax +48 (44) 731-65-63 
strona: www.zspkleszczow.pl 

e-mail: zspkleszczow@zspkleszczow.pl 

http://www.zspkleszczow.pl/
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POWIAT OPOCZYŃSKI 

STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE 
ul. Kwiatowa 1 A, 26-300 Opoczno 

Tel./Fax +48 (44) 736-15-00 
strona: www.opocznopowiat.pl 

e-mail: oswiata@opocznopowiat.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Drzewica 
Miasto Opoczno 
Gmina Białaczów 
Gmina Mniszków 

Gmina Paradyż 
Gmina Poświętne 

Gmina Sławno 
Gmina Żarnów 

ZESPOŁY SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Opocznie 
ul. Stefana Żeromskiego 3, 26-300 Opoczno 

Tel. +48 (44) 736-11-01, Fax +48 (44) 755-27-00 
strona: www.lozeromski.opoczno.pl  
e-mail: lozeromski@poczta.onet.pl 

Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. A1 
j. polski 
historia  

wos 

dwa języki obce 
wybrane 

z czterech: 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 
włoski 

j. polski, historia, j. obcy realizowany w gimnazjum, wos 

2. A2 
j. polski 

geografia 
wybrany j. obcy 

dwa języki obce 
wybrane 

z czterech: 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 
włoski 

j. polski, geografia, j. obcy realizowany w gimnazjum, 
wos 

3. B 
wos 

geografia 
wybrany j. obcy 

dwa języki obce 
wybrane  

z czterech: 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 
włoski 

j. polski, geografia, j. obcy realizowany w gimnazjum, 
wos 

4. C 
matematyka 

fizyka 
geografia 

dwa języki obce 
wybrane 

z czterech: 
angielski 
niemiecki  
rosyjski 
włoski 

j. polski, matematyka, j. obcy realizowany  
w gimnazjum, fizyka 

5. D 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

dwa języki obce 
wybrane 

z czterech: 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy realizowany w gimnazjum, 
fizyka lub elementy informatyki 

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
http://www.lozeromski.opoczno.pl/
mailto:lozeromski@poczta.onet.pl
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włoski 

6. E 
matematyka 

geografia 
informatyka 

dwa języki obce 
wybrane 

z czterech: 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 
włoski 

j. polski, matematyka, j. obcy realizowany w gimnazjum, 
geografia lub elementy informatyki 

7. F1 
biologia 
chemia 

matematyka 

dwa języki obce 
wybrane  

z czterech: 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 
włoski 

j. polski, biologia, j. obcy realizowany w gimnazjum, 
chemia lub matematyka 

8. F2 
biologia 
chemia 
fizyka 

dwa języki obce 
wybrane  

z czterech: 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 
włoski 

j. polski, biologia, j. obcy realizowany w gimnazjum, 
chemia lub matematyka 

9. G 
biologia 
chemia 

geografia 

dwa języki obce 
wybrane  

z czterech: 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 
włoski 

j. polski, biologia, j. obcy realizowany w gimnazjum, 
chemia lub geografia 

 

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie 
ul. M. Skłodowskiej -Curie 5, 26-300 Opoczno  

Tel. +48 (44) 755-26-40, Fax +48 (44) 715-09-95 
strona: www.jedynka.opoczno.pl 

e-mail: opoczno_1@poczta.onet.pl 

Lp 
Przedmioty z rozszerzonym programem 

nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 

wos 
historia/geografia 

I a 

angielski 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, wos, historia/geografia 

2. 
matematyka 

j. obcy 
geografia/fizyka 

I b 

angielski 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia/fizyka 

3. 
biologia 
chemia 

fizyka/matematyka 
I c 

angielski 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. St. Staszica w Opocznie 
ul. Kossaka 1a, 26-300 Opoczno 

Tel. /Fax+48 (44) 755 29 98 
strona: www.zsp1opoczno.szkoly.lodz.pl 

e-mail: zszopoczno@wp.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione 
w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LO a 

j. polski 
historia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka,  
j. obcy/realizowany jako obowiązkowe 

http://www.jedynka.opoczno.pl/
http://www.zsp1opoczno.szkoly.lodz.pl/
mailto:zszopoczno@wp.pl
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j. obcy 
(humanistyczno-językowy) 

rosyjski zajęcia edukacyjne/, historia 

LO b 
biologia 
j. obcy 

(sportowo-obronny) 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka,  
j. obcy/realizowany jako obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne/, biologia 

2. Technikum 

TEH 

technik ekonomista 
j. obcy 

matematyka 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka,  
j. obcy/realizowany jako obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne/, geografia 
technik handlowiec 

j. obcy 
matematyka 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

TIL 

technik informatyk 
j. obcy 

matematyka 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka,  
j. obcy/realizowany jako obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne/, informatyka 

technik logistyk 
j. obcy 

matematyka 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka,  
j. obcy/realizowany jako obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne/, geografia 

TT/TH 

technik obsługi turystycznej 
j. obcy 

matematyka 
geografia 

angielski 
niemiecki 
rosyjski j. polski, matematyka,  

j. obcy/realizowany jako obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne/, geografia 

technik hotelarstwa 
j. obcy 

matematyka 
geografia 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

TEM 

technik mechanik 
matematyka 

fizyka 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka,  
j. obcy/realizowany jako obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne/, geografia 
technik elektryk 

matematyka 
fizyka 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

Tme 

technik mechatronik 
matematyka 

fizyka 

angielski 
niemiecki 
rosyjski j. polski, matematyka,  

j. obcy/realizowany jako obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne/, geografia technik elektronik 

matematyka 
fizyka 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

TŻA 

technik analityk 
matematyka 

chemia 

angielski 
niemiecki 
rosyjski j. polski, matematyka,  

j. obcy/realizowany jako obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne/, geografia technk technologii żywności 

matematyka  
biologia 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

3. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

ZSZ a 

fryzjer 
angielski 
niemiecki 
rosyjski j. polski, matematyka,  

j. obcy/realizowany jako obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne/, geografia mechanik pojazdów 

samochodowych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

ZSZ b kucharz  
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka,  
j. obcy/realizowany jako obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne/, geografia 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy 
ul. Staszica 5, 26-340 Drzewica 

Tel./Fax +48 (44) 375-60-89 
strona: www.liceum.drzewica.com.pl 

e-mail: liceum.drzewica@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym  
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
1FC 

fizyka 
chemia 

angielski 
niemiecki 

fizyka, chemia, matematyka 

http://www.liceum.drzewica/
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matematyka 
j. angielski lub j. niemiecki 

1DJ 
biologia 

chemia w j. angielskim 
angielski biologia, chemia, j. angielski 

1BG 

biologia 
geografia 

matematyka 
j. angielski 

angielski biologia, geografia 

1PH 
historia 

wos 
j. angielski lub j. niemiecki 

angielski 
niemiecki 

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

2. Technikum 1TI 
technik informatyk angielski 

niemiecki 

matematyka, informatyka 

technik logistyk matematyka 

3. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
IZ wielozawodowa angielski j. polski, j. angielski, matematyka, geografia 

 

Zespół Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym 
Mroczków Gościnny 8; 26-300 Opoczno 

Tel./Fax +48 (44) 736-14-68 
strona: www.zsr-mrockow.pl 

e-mail: zespolszkolrolniczych@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum 

B 1 technik mechanik 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, historia 

B 2 technik budownictwa 

B 3 
technik pojazdów 
samochodowych 

B 4 

technik rolnik 

technik inżynierii i melioracji  
i melioraccji 

B 5 technik elektronik 

B 6 technik mechatronik 

C technik agrobiznesu 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

D 1 
mechanik-operator pojazdów 

 i maszyn rolniczych 

niemiecki  
lub angielski 

j. polski, j. obcy, matematyka, historia 
D 2 

mechanik -pojazdów 
samochodowych 

D 3 

ślusarz 

murarz 

stolarz 

3. 
Technikum 

Uzupełniające 
D 4 technik mechanik 

niemiecki  
lub angielski 

polski, j. obcy, matematyka, historia 

 

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie 
ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów 

Tel./Fax +48 (44) 736-14-66 
strona: www.zszzarnow.republika.pl 
e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LO 

profil ogólny  
geografia 
biologia 

niemiecki 
angielski 

j. polski, geografia, informatyka, wos 

2. Technikum TEI 

technik organizacji usług 
gastronomicznych 

niemiecki 
angielski 

j. polski, geografia, informatyka, wos technik obsługi turystycznej 

technik ekonomista 

technik informatyk 

3. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
ZSZ 

fryzjer 
niemiecki 

j. polski, chemia, max (informatyka-
technika), w-f 

mechanik pojazdów j. polski, fizyka, technika, w-f 

http://www.zsr-mrockow.pl/
mailto:zespolszkolrolniczych@wp.pl
http://www.zszzarnow.republika.pl/
mailto:e-mail:%20zszzarnow@poczta.onet.pl
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samochodowych 

cukiernik j. polski, biologia, technika, w-f 

piekarz 
j. polski, biologia, max(informatyka-

technika), w-f 

kucharz j. polski, biologia, technika, w-f 

PUBLICZNE SZKOŁY ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY 

Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli 
Prymusowa Wola 6, 26-332 Sławno 

Tel.+ 48 (44) 755-18-66 
strona: www.zss-prymusowa-wola.scholaris.pl 

e-mail: zss.prymusowa-wola@sch 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

1. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
- 

murarz 
monter maszyn i urządzeo 

sanitarnych 
angielski ukooczenie gimnazjum 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona 

www, adres e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

1. 

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych  
w Zespole Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym 

Mroczków Gościnny 8, 26-300 Opoczno 
Tel./Fax + 48 (44) 736-14-68 
strona: www.zsr-mrockow.pl 

e-mail: zespolszkolrolniczych@wp.pl 

technik mechanik zaoczna 

technik mechanizacji rolnictwa zaoczna 

2. 

Szkoła Policealna dla Dorosłych  
w Zespole Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym 

Mroczków Gościnny 8, 26-300 Opoczno 
Tel./Fax + 48 (44) 736-14-68 
strona: www.zsr-mrockow.pl 

e-mail: zespolszkolrolniczych@wp.pl 

technik administracji zaoczna 

3. 

Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Opocznie 
ul. Partyzantów 1A, 26-300 Opoczno 

Tel. +48 (44) 755-52-76 
strona: www.zsprywopoczno.pl 

e-mail: poczta@zsprywopoczno.pl 

technik informatyk zaoczna 

4. 

Publiczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 
w Opocznie 

ul. Partyzantów 1A, 26-300 Opoczno 
Tel. +48 (44) 755-52-76 

strona: www.zsprywopoczno.pl 
e-mail: poczta@zsprywopoczno.pl 

technik mechanik 
technik elektryk 

technik budownictwa 
technik usług fryzjerskich 

kucharz 

zaoczna 

5. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie 

ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów 
Tel/Fax +48 (44) 736-14-66 

strona: www.zszzarnow.republika.pl 
e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl 

- zaoczna 

6. 

Szkoła Policealna dla Dorosłych  
w Zespole Szkół Zawodowych  w Żarnowie 

ul. 17-go Stycznia 15, 26-330 Żarnów 
Tel/Fax +48 (44) 736-14-66 

strona: www.zszzarnow.republika.pl 
e-mail: zszzarnow@poczta.onet.pl 

technik administracji 
technik informatyk 

technik obsługi turystycznej 
technik prac biurowych 
technik organizacji usług 

gastronomicznych 

zaoczna 

7. 

Policealna Szkoła dla Dorosłych w Drzewicy 
ul. Staszica 5, 26-340 Drzewica 

Tel. + 48 (44) 375-60-89 
strona: www.liceumdrzewica.com.pl 

e-mail: liceum.drzewica@wp.pl 

technik rachunkowości 
opiekun medyczny 

zaoczna 

http://www.zss-prymusowa-wola.scholaris.pl/
http://www.zsr-mrockow.pl/
mailto:zespolszkolrolniczych@wp.pl
http://www.zsr-mrockow.pl/
mailto:zespolszkolrolniczych@wp.pl
http://www.zsprywopoczno.pl/
mailto:poczta@zsprywopoczno.pl
http://www.zsprywopoczno.pl/
mailto:poczta@zsprywopoczno.pl
http://www.zszzarnow.republika.pl/
mailto:e-mail:%20zszzarnow@poczta.onet.pl
http://www.zszzarnow.republika.pl/
mailto:e-mail:%20zszzarnow@poczta.onet.pl
http://www.liceumdrzewica.com.pl/
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PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie 
ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno 

Tel. +48 (44) 736-14-55, Fax +48 (44) 736-14-56 
e-mail: brzechwa2@vp.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  

ślusarz 
krawiec 
fryzjer 

cukiernik 
elektromechanik 

angielski 

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  

przysposobienie do pracy  
w zakresie: 

prac włókienniczych, 
stolarskicj, do prac  

w gospodarstwie domowym, 
do prac biurowych 

- 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie 
ul. Partyzantów 1A, 26 - 300 Opoczno 

Tel.+48 (44) 755-52-76 
strona: www.zsprywopoczno.pl 

e-mail: poczta@zsprywopoczno.pl 
oddział mistrzostwa sportowego, oddział ogólny 

j. angielski i j. niemiecki 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Drzewicy 
ul. Szkolna 18, 26 - 340 Drzewica 

Tel. kom. 784-580-406, 502-316-494 
e-mail: liceazakopoczno@wp.pl 

2. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Ogonowicach 
Ogonowice 207A, 26 - 300 Opoczno 
Tel. kom. 784-580-406, 502-316-494 

e-mail: liceazakopoczno@wp.pl 

3. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego  
w Łodzi z siedzibą w Opocznie 

ul. Piotrkowska 9A, 26-300 Opoczno 
Tel./Fax +48 (44) 755-35-28 

e-mail: zdzopoczno@interia.pl 

4. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miedznej Drewnianej 
Miedzna Drewniana 259, 26-307 Białaczów 

Tel./Fax. + 48 (44) 647-88-32, (44) 754-75-16 
strona: www.szkolyzaoczne.edu.pl 

e-mail: biuro@szkolyzaoczne.edu.pl 

NIEPUBLICZNE TECHNIKA I ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

mailto:brzechwa2@vp.pl
http://www.zsprywopoczno.pl/
mailto:poczta@zsprywopoczno.pl
http://www.szkolyzaoczne.edu.pl/
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1. 

Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Opocznie 
ul. Partyzantów 1A, 26 - 300 Opoczno 

Tel. +48 (44) 755-52-76 
strona: www.zsprywopoczno.pl 

e-mail: poczta@zsprywopoczno.pl 

kucharz małej gastronomii 
fryzjer 

mechanik pojazdów samochodowych 

2. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Niepubliczna Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Łodzi z siedzibą w Opocznie 

ul. Piotrkowska 9A, 26-300 Opoczno 
Tel./Fax +48 (44) 755-35-28 

e-mail: zdzopoczno@interia.pl 

kucharz 
sprzedawca 

NIEPUBLICZNE TECHNIKA I ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

adres e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

1. 

Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Łodzi z siedzibą w Opocznie 

ul. Piotrkowska 9A, 26-300 Opoczno 
Tel./Fax +48 (44) 755-35-28 

e-mail: zdzopoczno@interia.pl 

kucharz zaoczna 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 
Prywatna Szkoła Policealna  

dla Dorosłych w Mroczkowie 
Gościnnym 

Mroczków Gościnny 8, 26 - 300 Opoczno 
Tel/Fax +48 (44) 754-13-20 
e-mail: wlodeksan@wp.pl 

technik rachunkowości 

2. 
Szkoła Policealna dla Dorosłych  

w Drzewicy 

ul. Szkolna 18, 26-340 Drzewica 
Tel. 784-580-406, 502-316-494 
e-mail: liceazakopoczno@wp.pl 

technik logistyk 
technik prac biurowych 

technik bhp 

3. 
Szkoła Policealna dla Dorosłych  

w Ogonowicach 

Ogonowice 207A, 26-300 Opoczno 
Tel. 784-580-406, 502-316-494 
e-mail: liceazakopoczno@wp.pl 

technik logistyk 
technik prac biurowych 

technik bhp 

4. 
Prywatna Szkoła Policealna 

w Poświętnem z siedzibą 
w Brudzewicach 

Brudzewice Kol. 59, 26-315 Poświętne 
Tel/Fax +48 (44) 647-88-32 

Tel. +48 (44) 754-75-16 
strona: www.szkolyzaoczne.edu.pl 

e-mail: biuro@szkolyzaoczne.edu.pl 

technik rolnik 

5. 

Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa 
dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Łodzi  
z siedzibą w Opocznie 

ul. Piotrkowska 9A, 26-300 Opoczno 
Tel./Fax +48 (44) 755-35-28 

e-mail: zdzopoczno@interia.pl 

technik informatyk 
technik logistyk 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

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

1. 
Poradnia Psychologiczno -
Pedagogiczna w Opocznie 

ul. Armii Krajowej 2 
26-300 Opoczno 

Tel/Fax +48 (44) 736-14-62 
strona: www.pppopoczno.prv.pl 
e-mail: pppopoczno@gmail.com 

BURSY I INTERNATY 

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

1. Bursa Szkolna w Opocznie 
ul. Sportowa 1 

26 - 300 Opoczno 
Tel. +48 (44) 755-24-18 

2. 
Internat Liceum Ogólnokształcącego 

im. S. Żeromskiego w Opocznie 
ul. Armii Krajowej 2 
26 - 300 Opoczno 

Tel. +48 (44) 736-11-05 

mailto:wlodeksan@wp.pl
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POWIAT PIOTRKOWSKI 

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim 
al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Tel./Fax +48 (44) 732-31-30, lub +48 (44)732-31-59 
strona: www.powiat-piotrkowski.pl 

e-mail: 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 PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. W. Witosa w Bujnach 
Bujny, ul. Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysztoporska 

Tel./Fax +48 (44) 647-25-59 
strona: www.zsrckpbujny.com 

e-mail: zsrckpbujny@gmail.com 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

LOp 
fizyka i astronomia 

geografia 

angielski 
niemiecki 

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

LOw 
historia 

informatyka 

2. Technikum 

TR technik rolnik  

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia 

TW technik weterynarii 

TL technik leśnik 

TA technik architektury krajobrazu 

TŻ 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

 

Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie 
ul. J. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin 

Tel./Fax +48 (44) 616-51-23 
strona: www.zsr.czarnocin.edu.pl 

e-mail: zsr@czarnocin.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LO 

w-f 
przysposobienie obronne 
profil: sportowo obronny 

niemiecki 
angielski 

j. polski, j. obcy, w-f, biologia 

2. Technikum 

TR technik rolnik  

niemiecki 
angielski 

j. polski, j. obcy, biologia, informatyka 

TŻ 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
j. polski, j. obcy, biologia  
lub chemia, informatyka 

TI technik informatyk j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka 

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
http://www.zsrckpbujny.com/
http://www.zsr.czarnocin.edu.pl/
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TAK technik architektury krajobrazu  
j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka 

 
 
 
 
 
 

TE technik ekonomista 

TAG technik agrobiznesu 

TU 
technik urządzeo i systemów 

energetyki odnawialnej 

TE technik energetyk 

TC 
technik cyfrowych procesów 

graficznych 

TT 
 

technik obsługi turystycznej 
 

j. polski, j. obcy, geografia, informatyka 

3. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
ZSR rolnik 

niemiecki 
angielski 

j. polski, j. obcy, biologia, wos 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie 
ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów 

Tel./Fax +48(44) 616-21-99 
strona: www.zspwsulejowie.orangespace.pl 

e-mail: zspwsulejowie@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
- 

j. polski, j. angielski, matematyka, 
biologia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka,  
j. angielski/niemiecki 

2. Technikum 

- technik geodeta 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka,  
j. angielski/niemiecki 

- technik pojazdów samochodowych 

- 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

- 
technik inżynierii środowiska  

i melioracji 

- technik handlowiec 

- technik informatyk 

- technik drogownictwa 

- technik logistyk 

- technik turystyki wiejskiej 

3. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
 

betoniarz-zbrojarz 

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

murarz-tynkarz 

dekarz 

stolarz 

fryzjer 

krawiec 

kucharz 

sprzedawca 

mechaniki pojazdów samochodowych 

blacharz samochodowy 

ogrodnik 

rolnik 

pszczelarz 

piekarz 

cukiernik 

wędliniarz 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie 
Szydłów 57, 97-306 Grabica 
Tel./Fax +48 (44) 617-14-01 
strona: www.zspszydlow.pl 
e-mail: zspszydlow@op.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum  

TM technik mechanik 
niemiecki 
angielski 

j. polski, j. obcy, technika, informatyka, wos TMR technik mechanizacji rolnictwa 

TPS technik pojazdów samochodowych 

http://www.zspwsulejowie.orangespace.pl/
http://www.zspszydlow.pl/
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TO technik ogrodnik 

TR technik rolnik 

TTŻ technik technologii żywności 

TŻiUG 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

TTW technik turystyki wiejskiej 

TA technik agrobiznesu 

TS technik spedytor 

TI technik informatyk 

TCPG 
technik cyfrowych procesów 

graficznych 

TL technik logistyk 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
 

kucharz 

niemiecki 
angielski 

j. polski, j. obcy, w-f, technika, informatyka 

fryzjer 

mechanik-monter maszyn i urządzeo 

elektromechanik 

mechanik pojazdów samochodowych 

cukiernik 

piekarz 

operator maszyn i urządzeo przemysłu 
spożywczego 

mechanik-operator pojazdów  
i maszyn rolniczych 

ogrodnik 

rolnik 

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu 
ul. Modrzewskiego 107, 97-320 Wolbórz 

Tel. +48 (44) 616-43-51, Fax +48 (44) 616-41-68 
strona: www.zswolborz.pl 
e-mail: info@zswolborz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym  
programem nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym  
programem nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum  

technik mechanizacji rolnictwa 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia,  
j. angielski 

technik hodowca koni j. polski, geografia, j. angielski 

technik pojazdów samochodowych 
j. polski, matematyka, fizyka,  

j. angielski 

technik logistyk 
j. polski, geografia, informatyka,  

j. angielski 

technik informatyk 
j. polski, matematyka, informatyka,  

j. angielski 

technik analityk j. polski, biologia, chemia, matematyka 

technik turystyki wiejskiej j. polski, geografia, biologia, j. angielski 

technik organizacji reklamy 
j. polski, matematyka, informatyka,  

j. angielski 

3. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
 

mechanik pojazdów samochodowych 

niemiecki 
j. polski, matematyka, technika, 

informatyka 
mechanik –operator pojazdów  

i maszyn rolniczych 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, 

fax, strona www, adres e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego  

w Czarnocinie 
ul. J. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin 

Tel./Fax + 48 (44) 616-51-23 
strona: www.zsr.czarnocin.edu.pl 

e-mail: zsr@czarnocin.edu.pl 

- zaoczna 

http://www.zswolborz.pl/
http://www.zsr.czarnocin.edu.pl/
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2. 

Szkoła Policealna w Zespole Szkół Rolniczych  
im. Juliusza Poniatowskiego  

w Czarnocinie 
ul. J. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin 

Tel./Fax + 48 (44) 616-51-23 
strona: www.zsr.czarnocin.edu.pl 

e-mail: zsr@czarnocin.edu.pl 

technik administracji 
technik informatyk 

zaoczna 

3. 

Zespół Szkół Rolniczych  
im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie 
ul. J. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin 

Tel./Fax + 48 (44) 616-51-23 
strona: www.zsr.czarnocin.edu.pl 

e-mail: zsr@czarnocin.edu.pl 
 

kwalifikacyjne kursy zawodowe 

technik rolnik 
technik architektury krajobrazu 

technik cyfrowych procesów graficznych 
technik administracji 

technik obsługi turystycznej 
technik ekonomista 
technik energetyk 

zaoczna 

4. 

Szkoła Policealna w  Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sulejowie 
ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów 

Tel. + 48 (44) 616-21-99 
strona: www.zspwsulejowie.webpark.pl 

e-mail: zspwsulejowie@wp.pl 

technik agrobiznesu 
technik rolnik 

technik ekonomista 
zaoczna 

5. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie 

ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów 
Tel. + 48 (44) 616-21-99 

strona: www.zspwsulejowie.orangespace.pl 
e-mail: zspwsulejowie@wp.pl 

- zaoczna 

6. 

Szkoła Policealna w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sulejowie 
ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów 

Tel. + 48 (44) 616-21-99 
strona: www.zspwsulejowie.orangespace.pl 

e-mail: zspwsulejowie@wp.pl 

technik geodeta 
technik administracji 

technik bhp 
technik informatyk 

technik rolnik 
technik agrobiznesu 
technik ekonomista 

zaoczna 

7. 

Szkoła Policealna w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Szydłowie 

Szydłów 57, 97-306 Grabica 
Tel./Fax +48 (44) 617-14-01 
strona: www.zspszydlow.pl 
e-mail: zspszydlow@op.pl 

technik pojazdów samochodowych 
technik administracji 

technik turystyki wiejskiej 
technik bhp 

zaoczna 

8. 

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego    
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu 

ul. Modrzewskiego 107, 97-320 Wolbórz 
Tel. +48 (44) 616-43-51, Fax +48 (44) 616-41-68 

strona: www.zswolborz.pl 
e-mail: info@zswolborz.pl 

technik mechanizacji rolnictwa 
technik pojazdów samochodowych 

zaoczna 

9. 

Szkoła Policealna w Zespole Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego w Wolborzu 
ul. Modrzewskiego 107, 97-320 Wolbórz 

Tel. +48 (44) 616-43-51, Fax +48 (44) 616-41-68 
strona: www.zswolborz.pl 
e-mail: info@zswolborz.pl 

technik informatyk 
technik administracji 
technik weterynarii 

technik turystyki wiejskiej 
technik pojazdów samochodowych 

zaoczna 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Zaoczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Parzniewicach 
Parzniewice 31, 97-371 Wola Krzysztoporska  

Biuro Zespołu Szkół Prywatnych., ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Tryb, pok. 21 
Tel. + 48 (44) 647-88-32 

e-mail: zespolszkolprywatnych@5poczta.onet.pl 

http://www.zsr.czarnocin.edu.pl/
http://www.zsr.czarnocin.edu.pl/
mailto:zsr@czarnocin.edu.pl
http://www.zspwsulejowie.webpark.pl/
mailto:zspwsulejowie@wp.pl
http://www.zspwsulejowie.orangespace.pl/
mailto:zspwsulejowie@wp.pl
http://www.zspwsulejowie.orangespace.pl/
mailto:zspwsulejowie@wp.pl
http://www.zspszydlow.pl/
http://www.zswolborz.pl/
http://www.zswolborz.pl/
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2. 

Zaoczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Moszczenicy 
ul. Piotrkowska 13, 97-310 Moszczenica 

Biuro Zespołu Szkół Prywatnych, ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Tryb., pok. 21 
Tel. +48 (44) 647-88-32 

e-mail: zespolszkolprywatnych@5poczta.onet.pl 

3. 
Zaoczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rozprzy 

ul. Szkolna 1, 97-340 Rozprza 

4. 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzkowicach 
ul. Kościelna 20, 97-350 Gorzkowice 

strona: www.szkolakorab.pl 
e-mail: szkolakorab@gmail.com 

5. 
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Moszczenicy 

ul. Dworcowa 9, 97-310 Moszczenica 

NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 
Prywatne Uzupełniające  
Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Moszczenicy 

ul. Piotrkowska 13, 97-310 Moszczenica 
Biuro Zespołu Szkół Prywatnych, ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Tryb., pok. 21 

Tel. +48 (44) 647-88-32 
e-mail: zespolszkolprywatnych@5poczta.onet.pl 

2. 
Prywatne Uzupełniające  
Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Parzniewicach 

Parzniewice 31, 97-371 Wola Krzysztoporska 
Biuro Zespołu Szkół Prywatnych, ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Tryb., pok. 21 

Tel. +48 (44) 647-88-32 
e-mail: zespolszkolprywatnych@5poczta.onet.pl 

3. 
Prywatne Uzupełniające  
Liceum Ogólnokształcące  
dla Dorosłych w Rozprzy 

ul. Szkolna 1, 97-340 Rozprza 

4. 
Niepubliczne Uzupełniające  

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w Gorzkowicach 

ul. Kościelna 26, 97-350 Gorzkowice 
strona: www.szkolakorab.pl 

e-mail: szkolakorab@gmail.com 

5. 
Zaoczne Uzupełniające  

Liceum Ogólnokształcące  
dla Dorosłych w Moszczenicy 

ul. Dworcowa 9, 97-310 Moszczenica 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 
Prywatna Szkoła Policealna  

dla Dorosłych w Moszczenicy 

ul. Piotrkowska 13, 97-310 Moszczenica 
Biuro Zespołu Szkół Prywatnych 

ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Tryb., pok. 21 
Tel. +48 (44) 647-88-32 

e-mail: zespolszkolprywatnych@5poczta.onet.pl 

technik informatyk 

2. 
Prywatna Szkoła Policealna 

w Rozprzy 
ul. Szkolna 1, 97-340 Rozprza 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 
opiekun w domu pomocy społecznej 

technik administracji 
technik informatyk 

3. 
Niepubliczna Szkoła Policealna  
dla Dorosłych w Gorzkowicach 

ul. Kościelna 26, 97-350 Gorzkowice 
strona: szkolakorab.pl 

e-mail: szkolakorab@gmail.com 

technik administracji 
technik budownictwa 

4. 
Zaoczna Szkoła Policealna 

w Moszczenicy 
ul. Dworcowa 9, 97-310 Moszczenica 

technik logistyk 
technik administracji 

technik rolnik 

BURSY I INTERNATY 

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

1. 

Internat w Zespole Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia 

Praktycznego  
im. W. Witosa w Bujnach 

Bujny, ul. Piotrkowska 32 
97-371 Wola Krzysztoporska 

Tel./Fax +48 (44) 647-63-51 
strona: www.zsrckpbujny.com 

e-mail: internat.zsrckp.bujny@gmail.com 

http://www.szkolakorab.pl/
http://www.szkolakorab.pl/
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2. 

Internat w Zespole Szkół 
Rolniczych im. Juliusza 

Poniatowskiego  
w Czarnocinie 

ul. J. Poniatowskiego 5 
97-318 Czarnocin 

Tel. + 48 (44) 616-51-86, Fax +48 (44) 616-51-23 
strona: www.zsr.czarnocin.edu.pl 

e-mail: zsr@czarnocin.edu.pl 

3. 

Internat w Zespole Szkół Rolniczym 
Centrum Kształcenia Ustawicznego  

im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego w Wolborzu 

ul. Modrzewskiego 107 
97-320 Wolbórz 

Tel. +48 (44) 616-43-51, Fax +48 (44) 616-41-68 
strona: www.zswolborz.pl 
e-mail: info@zswolborz.pl 
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POWIAT RADOMSZCZAŃSKI 

 

Starostwo Powiatowe w Radomsku 
ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko 

Tel. +48 (44) 683-45-09, Fax +48 (44) 683-43-35 
strona: www.powiat.radomszczanski.pl 

e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Kamieosk 
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 
ul. Armii Krajowej 30, 97-500 Radomsko 

Tel./Fax +48 (44) 683-09-41 
strona: www.fabiani.edu.pl 

e-mail: ffabiani@poczta.onet.pl 

Lp 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

matematyka 
fizyka 

informatyka/ 
j. angielski 

A 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obc, fizyka, matematyka 

2. 
j. polski 
historia 

wos 
B 

angielski 
niemiecki/ 
francuski 

j. polski, historia, wos, j. obcy 

3. 
biologia 
chemia 
fizyka 

C 
angielski 
niemiecki 

j. polski, chemia, biologia, j. obcy 

4. 
matematyka 
j. angielski 
geografia 

D 

angielski  
niemiecki/ 

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

5. 
j. angielski 
geografia 

wos 
E 

angielski 
niemiecki/ 
francuski 

j. polski, geografia, wos, j. obcy 

6. 
biologia 
chemia 

F 
angielski 
niemiecki 

j. polski, biologia, chemia, j. obcy 

 

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
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II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyoskiego w Radomsku 
ul. Bugaj 3, 97-500 Radomsko 
Tel./Fax +48 (44) 683-26-53 

strona: www.lo2.radomsko.pl 
e-mail: sekretariat@lo2.radomsko.pl 

Lp 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 
j. obcy 

A 
angielski  
niemiecki 

j. polski, historia, geografia, j. obcy 

2. 
biologia 
chemia 
fizyka 

B 
angielski  
niemiecki 
francuski* 

j. polski, j. obcy, biologia, chemia 

3. 
j. polski 
historia 

wos 
C 

angielski  
niemiecki  
francuski 

j. polski, j. obcy, historia, wos 

4. 
matematyka 

fizyka 
chemia 

D 
angielski  
niemiecki 
francuski* 

j. polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

5. 
matematyka 

geografia 
j. obcy 

E 
angielski  
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

6. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

F 
angielski  
niemiecki 
francuski* 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

*powstanie grup uzależnione od liczby chętnych 

III Liceum Ogólnokształcące w Radomsku 
ul. Brzeźnicka 20, 97-500 Radomsko 

Tel./Fax +48 (44) 682-21-56 
strona:www.radomsko.edu.pl 
e-mail: zsp@radomsko.edu.pl 

Lp 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

j. angielski 
lub j. niemiecki 

geografia 
matematyka 

fizyka 

I LM/a 
angielski  
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, historia 

2. 

j. angielski 
lub j. niemiecki 

chemia 
wos 

I LM/b 
angielski  
niemiecki 

3. 

j. angielski 
lub j. niemiecki 

informatyka 
biologia 

I Ls 
angielski  
niemiecki  

4. 

j. angielski 
lub j. niemiecki 

historia 
j. polski 

ILd 
angielski  
niemiecki 

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK 
ul. Ks. Antonigo Turleja 9/13, 97-500 Radomsko 
Tel./Fax +48 (44) 682-38-18, kom. 50-490-561 

strona: www.spskradomsko.prv.pl 
e-mail: spskradomsko@poczta.fm 

Lp 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
historia 

wos 
I a 

angielski 
niemiecki 

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

2. 
biologia 

geografia 
I b 

angielski 
niemiecki 

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

http://www.lo2.radomsko.pl/
mailto:spskradomsko@poczta.fm
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3. 
matematyka 

fizyka 
I c 

angielski 
niemiecki 

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

 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieosku 
ul. Szkolna 4, 97-360 Kamieosk 

Tel./ Fax +48 (44) 681-75-26 
strona: www.zspkamiensk.oswiata.org.pl 

e-mail: zsp_kamiensk@oswiata.org.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
geografia 

wos 
- informatyka, matematyka 

I 
angielski  
niemiecki 

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

2. 
j. polski 
biologia 

- informatyka, matematyka 
I 

angielski  
niemiecki 

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

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. St. Staszica w Radomsku 
ul. Brzeźnicka 20, 97-500 Radomsko 

Tel. +48 (44) 682-21-56 
strona: www.radomsko.edu.pl 
e-mail: zsp1@radomsko.edu.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
III Liceum 

Ogólnokształcące 

I LM/a 
mundurowa-

policyjna 

j. angielski 
lub j. niemiecki 

geografia 
matematyka 

fizyka 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, historia 

I LM/b 
mundurowo-

strażacka 

j. angielski 
lub j. niemiecki 

chemia 
wos 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, historia 

I Ls 
sportowa 

j. angielski 
lub j. niemiecki 

informatyka 
biologia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, historia 

I Ld 
dziennikarska 

j. angielski 
lub j. niemiecki 

historia 
j. polski 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, historia 

2. 
Technikum 

Mechaniczno- 
Budowlane 

I Ta technik mechanik 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

I Ts 
technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

I Tb technik budownictwa 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

I Te 
technik urządzeo i systemów 

energetyki odnawialnej 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

3. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 4 

I Zs 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
angielski  

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

I Ze 
elektromechanik pojazdów 

samochodowych 
angielski 

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

I Zm 
mechanik monter maszyn  

i urzadzeo 
angielski 

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

I Zh 
monter sieci, instalacji  
i urządzeo sanitarnych 

angielski 
 lub niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

http://www.zspkamiensk.oswiata.org.pl/
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I Zo 
operator obrabiarek 

skrawających 
angielski 

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

4. 
Technikum 

Uzupełniające 
dla Dorosłych Nr 1 

1 Tu technik mechanik 
angielski  

lub niemiecki 
rozmowa kwalifikacyjna 

(forma kształcenia zaoczna) 

5. 
Szkoła Policealna  

dla Dorosłych Nr 3 
I SP 

technik mechanik 
technik budownictwa 

technik geodeta 

angielski  
lub niemiecki 

rozmowa kwalifikacyjna 
(forma kształcenia zaoczna) 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im.Tadeusza Kotarbioskiego w Radomsku 
ul. Przedborska 39/41, 97-500 Radomsko 

Tel. +48 (44) 682-12-09, Tel./Fax +48 (44) 682-13-59 
strona: www.zseradomsko.edu.pl 

e-mail: zseradomsko@o2.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym  
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

I A 
I B 
I C 

technik ekonomista 
angielski 
niemiecki 

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

I D 
I E 

technik hotelarstwa 
technik obsługi turystycznej/ 

technik agrobiznesu 

angielski 
francuski 
niemiecki 

2. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 2 

I Z sprzedawca 
niemiecki 

lub angielski 
j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, 

geografia 

3. 
Technikum 

Uzupełniające 
dla Dorosłych Nr 3 

I TU technik handlowiec 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, geografia 
(forma kształcenia zaoczna) 

4. 
Szkoła Policealna  

dla Dorosłych Nr 1 
I SP technik agrobiznesu 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy wiodący, matematyka 
geografia 

(forma kształcenia zaoczna) 

 

Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego w Radomsku 
ul. Narutowicza 12, 97-500 Radomsko 

Tel. +48 (44) 683-26-73, (44) 683-51-35, Fax +48 (44) 683-79-55 
strona: www.zse-e.edu.pl 

e-mail: elektryk@zse-e.edu.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
Technikum Elektryczno 

– Elektroniczne 

Ib 
Ik 
Ig 

technik informatyk 

niemiecki 
angielski 

j. polski, j. obcy nauczany w gimnazjum, 
matematyka,  

(informatyka, technika, fizyka i astronomia*) 
najwyższa ocena spośród tych przedmiotów 

Ia 
technik elektronik 

 

If technik organizacji reklamy 

Ic technik elektryk 

Ie technik teleinformatyk 

2. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 1 

Id 
elektryk 

monter elektronik 
angielski 

j. polski, j. obcy nauczany w gimnazjum, 
matematyka,  

(informatyka, technika, fizyka i astronomia*) 
najwyższa ocena spośród tych przedmiotów 

3. 
Szkoła Policealna  
dla Dorosłych Nr2 

I p technik informatyk - 
rozmowa kwalifikacyjna 

(forma kształcenia zaoczna) 

4. 
Technikum 

Uzupełniające  
dla Dorosłych Nr 2 

I z technik elektryk angielski 
rozmowa kwalifikacyjna  

(forma kształcenia zaoczna) 

 

http://www.zseradomsko.edu.pl/
mailto:zseradomsko@o2.pl
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Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku 
ul. Brzeźnicka 22, 97-500 Radomsko 

Tel./Fax +48 (44) 682-23-78, +48 (44) 682-23-95 
strona: www.drzewniak.pl 

e-mail:z_s_d@wp.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
Technikum Drzewne  

i Ochrony Środowiska 

I td technik technologii drewna 

niemiecki 
rosyjski 

angielski 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

I to technik ochrony środowiska j. polski, j. obcy, matematyka, chemia 

I tl technik logistyk j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

I tf technik usług fryzjerskich j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

I ta 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

I tb technik technologii żywności  j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

2. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 3 

I s stolarz 

niemiecki 
angielski 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

I f fryzjer 

I k 
kucharz 

cukiernik 
piekarz 

I a, I b 
klasy  

wielozaw. 

krawiec 
wędliniarz 

piekarz 
ślusarz 

fotograf 
blacharz samochodowy 

elektromechanik 
elektromechanik pojazdów 

samochodowych 
monter sieci, instalacji  
i urządzeo sanitarnych 

obuwnik 
kaletnik 
tapicer 

kamieniarz 
kuśnierz 

introligator 
drukarz 

murarz-tynkarz 
zdun 

monter zabudowy i robót 
wykooczeniowych w budownictwie 

złotnik-jubiler 
zegarmistrz 

mechanik-operator pojazdów  
i maszyn rolniczych 

operator maszyn i urządzeo 
metalurgicznych 

operator maszyn i urządzeo 
odlewniczych 

optyk-mechanik 
sprzedawca 

operator urządzeo przemysłu 
szklarskiego 
kominiarz 

modelarz odlewniczy 
kowal 

lakiernik 

3. 
Szkoła Plicealna  
dla Dorosłych 

Nr 2 

It log 
It u kos. 

technik usług kosmetycznych 
opiekunka środowiskowa 

- 

rozmowa kwalifikacyjna 
w przypadku bardzo dużej ilości kandydatów:  

j. polski, j. obcy, 
matematyka/biologia/chemia/przedsiębiorczośd 

(forma kształcenia zaoczna) 

http://www.drzewniak.pl/
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4. 
Technikum 

Uzupełniające  
dla Dorosłych Nr 4 

I tw 

technik technologii żywności 
technik żywienia  

i usług gastronomicznych 
technik technologii drewna 

technikusług fryzjerskich 

niemiecki 
angielski 
rosyjski 

rozmowa kwalifikacyjna 
w przypadku bardzo dużej ilości kandydatów:  

j. polski, j. obcy, matematyka/technologia 
informacyjna/fizyka 

(forma kształcenia wieczorowa i zaoczna) 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu 
ul. Piotrkowska 1, 97-570 Przedbórz 

Tel./Fax +48 (44) 781-20-32, (44) 781-20-94 
strona: www.zsp-przedborz.ovh.org.pl 

e-mail: liceump@poczta.onet.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

I A 

j. angielski 
historia 

geografia 
biologia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy nauczany w gimnazjum, historia, 
geografia 

I B 
biologia 
fizyka 

chemia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, biologia, fizyka, chemia 

I C* 
wos 

przysposobienie obronne 
angielski 
niemiecki 

wos, historia, j. obcy nauczany  
w gimnazjum 

* I C – klasa tzw. mundurowa 

2. Technikum I TE technik ekonomista 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy nauczany w gimnazjum, 
matematyka, geografia 

4. 
Szkoła Policealna  

dla Dorosłych 

I inform. technik informatyk 
angielski 

- 
(forma kształcenia wieczorowa) I adm. technik administracji 

5. 
Zasadnicza Szkołą 

Zawodowa 
I rol. rolnik angielski biologia, geografia, j.polski 

6. 
Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące  
dla Dorosłych* 

I LU - angielski - 

7. 
Technikum 

Uzupełniające 
dla Dorosłych 

I TR technik rolnik 
angielski 
niemiecki 

- 
(forma kształcenia wieczorowa) 

* w trakcie przekształcania w liceum ogólnokształcące dla dorosłych 

PUBLICZNE TECHNIKA I SZKOŁY ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY 

Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieosku 
ul. Szkolna 4, 97- 360 Kamieosk 

Tel./Fax +48 (44) 681-75-26 
www.zspkamiensk.oswiata.org.pl 

e-mail: zsp_kamiensk@oswiata.org.pl 

Lp 
Nazwa 
 szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczan/ profil/zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty uwzględnione 
 w procesie rekrutacji 

1. Technikum  

I 

technik mechanik w zakresie budowy  
i eksploatacji maszyn i urządzeo 

mechanicznych górnictwa odkrywkowego 
matematyka 

fizyka 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, geografia 

I  
technik górnictwa odkrywkowego 

matematyka 
geografia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, geografia 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieosku 
ul. Szkolna 4, 97- 360 Kamieosk 

Tel./Fax +48 (44) 681-75-26 
strona: www.zspkamiensk.oswiata.org.pl 

http://strona:%20www.zsp-przedborz.ovh.org.pl
mailto:liceump@poczta.onet.pl
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email:zsp_kamiensk@oswiata.org.pl 

Lp Nazwa szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/ profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione  

w procesie rekrutacji 

1. 
Zasadnicza 

Szkoła 
Zawodowa 

I 
mechanik – monter maszyn i urzadzeo 

przemysłowych 
niemiecki  j. polski, j. niemiecki, technika, matematyka 

I elektromechanik niemiecki  j. polski, j. niemiecki, technika, matematyka 

I elektryk angielski  j. polski, j. niemiecki, technika, matematyka 

 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 
 

Szkoła Policealna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieosku 
ul. Szkolna 4, 97- 360 Kamieosk 

Tel./Fax +48 (44) 681-75-26 
strona: www.zspkamiensk.oswiata.org.pl 

email:zsp_kamiensk@oswiata.org.pl 
Lp Nazwa szkoły Zawód Forma kształcenia 

1. 
Szkoła 

Policealna 

technik mechanik zaoczna 

technik górnictwa odkrywkowego zaoczna 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radomsku 
ul. Piastowska 12, 97-500 Radomsko 

Tel. +48 (44) 683-46-82 +48 (44) 683-47-03, Fax +48 (44) 683-46-82 
strona: www.soswradomsko.livenet.pl 

e-mail: soswradomsko@poczta.fm 

Lp Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna  
dla uczniów upośledzonych umysłowo 

 w stopniu lekkim 

fryzjer 
cukiernik 
piekarz 
kucharz  
stolarz 
krawiec 

sprzedawca 

j. niemiecki 

2. 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca  
do Pracy  

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością 

pomocnik prac  
w gospodarstwie domowym  
kucharza małej gastronomii 

- 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona www, adres e-mail 

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Radomsku 
ul. Szkolna 4, 97-500 Radomsko 
Kom. 531-553-312, 693-209-417 

e-mail: liceazak@wp.pl 

2. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Radomsku 
ul. Kościuszki 6/120-121, 97-500 Radomsko 

Tel./Fax. +48 (44) 685-20-56 
strona: www.zak.edu.pl 

e-mail: radomsko@zak.edu.pl 

NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, Fax, strona www, adres e-mail 

mailto:liceazak@wp.pl
http://www.zak.edu.pl/
mailto:radomsko@zak.edu.pl
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1. 

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Radomsku 
ul. Szkolna 4, 97-500 Radomsko 
Kom. 531-553-312, 693-209-417 

e-mail: liceazak@wp.pl  

2. 

Liceum Uzupełniające dla Dorosłych Centrum Kształcenia Zawodowego w Przedborzu – Oddział Terenowy 
ul. Częstochowska 54, 97-570 Przedbórz 

Tel./Fax +48 (44) 781-20-66 
e-mail: zdzprzedborz@wp.pl 

3. 

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Żak” w Radomsku 
ul. Kościuszki 6/120-121, 97-500 Radomsko 

Tel./Fax +48 (44) 685-20-56 
e-mail: radomsko@zak.edu.pl 

NIEPUBLICZNE TECHNIKA I ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Lp Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona www, adres e-mail Zawód 

1. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Centrum Kształcenia Zawodowego w Przedborzu – 
Oddział Terenowy 

ul. Częstochowska 54, 97-570 Przedbórz 
Tel./Fax +48 (44) 781-20-66 
e-mail: zdzprzedborz@wp.pl 

stolarz 
ślusarz 

mechanik pojazdów samochodowych 
cukiernik 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”  
w Radomsku 

ul. Kościuszki 6/120-121, 97-500 Radomsko 
strona: www.zak.edu.pl 

e-mail: radomsko@zak.edu.pl 

technik logistyk 
technik administracji 

technik bhp 
technik usług kosmetycznych 
technik organizacji reklamy 

technik budownictwa 

- 

2 

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Radomsku 
ul. Szkolna 4, 97-500 Radomsko 
Kom. 531-553-312, 693-209-417 

e-mail: liceazak@wp.pl 

technik logistyk 
technik prac biurowych 

technik BHP 
- 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp Nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej 
Adres (kod, miejscowośd, 

ulica) 
Telefon, fax, strona www,  

adres e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Radomsku 
ul. Piastowska 21 
97-500 Radomsko 

Tel./Fax +48 (44) 683-41-14 
strona: www.ppp.radomsko.pl 
e-mail: pppradomsko@wp.pl 

BURSY I INTERNATY 

Lp Nazwa bursy lub internatu 
Adres (kod, miejscowośd, 

ulica) 
Telefon, fax, strona www,  

adres e-mail 

1. 
Bursa Szkolna Nr 1 w Radomsku 

w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych 
w Radomsku 

ul. Piastowska 21 
97-500 Radomsko 

Tel./Fax +48 (44) 683-44-95 
strona: www.bursaradomsko.prv.pl 

e-mail: bursa.radomsko@wp.pl 

2. 
Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Radomsku 
ul. Piastowska 12 
97-500 Radomsko 

Tel. +48 (44) 683-06-22 
strona: www.soswradomsko.livenet.pl 

e-mail: soswradomsko@poczta.fm 

mailto:zdzprzedborz@wp.pl
http://www.zak.edu.pl/
mailto:radomsko@zak.edu.pl
http://www.bursaradomsko.prv.pl/
mailto:bursa.radomsko@wp.pl
http://www.soswradomsko.livenet.pl/
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POWIAT TOMASZOWSKI 

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

Tel./Fax +48 (44) 724-21-27 
strona: www.powiat-tomaszowski.pl 

e-mail: sekretariat@powiat-tomaszowski.pl , edukacja@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 
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 22/24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

Tel. +48 (44) 724-52-34, Fax +48 (44) 724-43-43 
strona: www.liceum.propl.com 

e-mail: ewa.mecina@onet.eu, sekretariatlo@propl.com 

Lp 
Przedmioty  

z rozszerzonym programem 
nauczania 

Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 

1 a 
matematyczno-

fizyczna 

I język rozrzerzony 
angielski  

lub niemiecki 
 

II język podstawowy 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

2. 
j. polski 
historia 

1 b 
humanistyczno-

filmowa 
j. polski, j. obcy, historia, wos 

3. 
biologia 
chemia 

1 c 
biologiczno-
chemiczna 

j. polski, j. obcy, biologia, chemia 

4. 
wos 

geografia 

1 d 
humanistyczno-

prawna 
j. polski, j. obcy, geografia, wos 

5. 
matematyka 

geografia 

1 e 
matematyczno-

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

6. 
matematyka 

geografia 

1 f 
matematyczno-

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

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Jałowcowa 10, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel. +48 (44) 724-56-42, Fax +48 (44) 724-60-56 

strona: www.2lo.tomaszow.com 
e-mail: 2lo@tomaszow.com 

Lp 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

http://www.powiat-tomaszowski.pl/
mailto:sekretariat@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:2lo@tomaszow.com
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1. 
matematyka 

j. obcy do wyboru 

m-f 
matematyczno - 

fizyczna 

angielski 
niemiecki 
rosyjski  

do wyboru 
 przez ucznia 

(jeden na poziomie 
rozszerzonym, drugi  

na poziomie 
podstawowym) 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

2. 
j. polski 

j. obcy do wyboru 
hum 

humanistyczna 

angielski 
niemiecki 
rosyjski  

do wyboru 
 przez ucznia 

(jeden na poziomie 
rozszerzonym, drugi  

na poziomie 
podstawowym) 

j. polski, geografia, historia, j. obcy 

3. 
biologia 
j. obcy 

do wyboru 

b-ch 
biologiczno - 
chemiczna 

angielski 
niemiecki 
rosyjski  

do wyboru 
 przez ucznia 

(jeden na poziomie 
rozszerzonym, drugi  

na poziomie 
podstawowym) 

j. polski, chemia, biologia, j. obcy 

4. 
geografia 

j. obcy 
do wyboru 

men 
menadżerska 

angielski 
niemiecki 
rosyjski  

do wyboru 
 przez ucznia 

(jeden na poziomie 
rozszerzonym, drugi  

na poziomie 
podstawowym) 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

5. 
j. obcy 

do wyboru 
og 

ogólna 

angielski 
niemiecki 
rosyjski  

do wyboru 
 przez ucznia 

(jeden na poziomie 
rozszerzonym, drugi  

na poziomie 
podstawowym) 

j. polski, matematyka, geografia, j.obcy 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Hojnowskiego w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Nadrzeczna 17/25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

Tel. +48 (44) 724-53-08, Fax +48 (44) 724-53-09 
strona: www.3-lo.ovh.org 

e-mail: sekretariat.3lo.tomaszow.maz@poczta.neostrada.pl 

Lp 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol  
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

1 A 
humanistyczna 

angielski 
niemiecki 

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

2. 
j. polski 

geografia 
1 B 

akademicka 
j. polski, j. angielski, geografia, wos 

3. 
biologia 
chemia 

1 C 
przyrodnicza 

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

4. 
matematyka 

technologia informacyjna  
1 D 

menadżerska 
j. polski, matematyka, technologia informacyjna,  

j. angielski lub niemiecki 

5. 
geografia 

wos 
1 E 

europejska 
j. polski, geografia, wos, j. angielski  

lub niemiecki 

mailto:sekretariat.3lo.tomaszow.maz@poczta.neostrada.pl
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PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Św. Antoniego 29, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

Tel./Fax +48 (44) 724-55-15 
strona: www.zsp1.edu.pl 
e-mail: zsp1@zsp1.edu.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum Nr 1 

TE - elektryk technik elektryk 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

TE - elektronik technik elektronik j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

TH - hotelarz technik hotelarstwa j. polski, geografia, j. obcy, informatyka 

TM - 
informatyk 

technik informatyk 
j. polski, matematyka, informatyka,  

j. obcy 

TI - mechanik technik mechanik j. polski, fizyka, matematyka, j. obcy 

TM - 
mechatronik 

technik mechatronik 
j. polski, fizyka, matematyka, j. obcy 

TT - 
teleinformatyk 

technik teleinformatyk 
j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Św. Antoniego 57/61, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

Tel./Fax +48 (44) 724-43-36 
strona: www.zsp2.nasztomaszow.pl 

e-mail: zsz2tom@poczta.onet.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum Nr 2 

E technik ekonomista 

angielski 
niemiecki 

lub rosyjski  
do wyboru 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

H technik handlowiec j. polski, j. obcy, wos, geografia 

TK technik obsługi turystycznej j. polski, j. obcy, wos, geografia 

T technik organizacji reklamy j. polski, j. obcy, wos, geografia 

R 
technik żywienia  

i usług gastronomicznych 

j. polski, j. obcy, chemia, biologia 

K 
 

kelner 
 

2. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 2 

K1 kucharz  

angielski  język polski, język obcy, biologia, technika 

K2 sprzedawca 

K3 
 

piekarz 
 

K4 
 

cukiernik 
 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Legionów 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel. +48 (44) 724-56-41, Fax +48 (44) 724-24-15 

strona www.zsp3.tm.pl 
e-mail: sekretariat@zsp3.tm.pl 

http://www.zsp1.edu.pl/
mailto:zsp1@zsp1.edu.pl
mailto:sekretariat@zsp3.tm.pl
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Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum Nr 3 T 

technik logistyk 
technik pojazdów 
samochodowych 

technik budownictwa 
technik geodeta 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

2. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 3 

ZSZ 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
wielozawodowa cykl 3-letni 

angielski 
lub niemiecki 

j. polski, j obcy, matematyka, fizyka 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim  
ul. Strefowa 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

Tel. +48 (44) 723-77-19, Fax +48 (44) 723-64-57 
strona: www.zsp6tomaszow.bai.pl 

e-mail: zsp6tomaszow@wp.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

1. Liceum Plastyczne LP plastyk 
angielski 
niemiecki 

 
j. polski, j. obcy, plastyka, informatyka 

2. Technikum Nr 5 

 
1F 

 
technik usług fryzjerskich angielski 

niemiecki 
 

j. polski, j obcy, biologia, plastyka 

1 G 
technik cyfrowych procesów 

graficznych 
j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

3. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
1 Z fryzjer 

angielski/ 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, plastyka 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, Fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

1. 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego 
w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel./Fax + 48 (44) 724-27-43 

strona: policealna.net.pl 
e-mail: secretariat@policealna.net.pl 

technik masażysta 
opiekun medyczny 

opiekunka dziecięca 
asystent osoby 

niepełnosprawnej 
technik bhp 
asystentka 

stomatologiczna 
higienistka 

stomatologiczna 
technik usług 

kosmetycznych 
opiekun w domu pomocy 

społecznej 
opiekun osoby starszej 

opiekunka środowiskowa 
technik drogownictwa 

technik geodeta 

cykl kształcenia 1-2 lata  
(w zależności od kierunku) 

stacjonarna/zaoczna 

2. 

Policealna szkoła dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Legionów 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel. + 48 (44) 724-56-41; Fax + 48 (44) 724-24-15 

strona: www.zsp3.tm.pl 
e-mail: sekretariat@zsp3.tm.pl 

PSD 
2 semestry 

technik spedytor 
kształcenie zaoczne 

http://www.zsp6tomaszow.bai.pl/
mailto:zsp6tomaszow@wp.pl
http://www.zsp3.tm.pl/
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PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Majowa 1/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

Tel./Fax +48 (44) 724-50-66 
strona: www.soswtom.neostrada.pl  

e-mail: soswtom@neostrada.pl 

Lp Typ szkoły Symboloddziału Języki obce 

1. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

kucharz  
stolarz 
krawiec 

monter zabudowy i robót 
wykooczeniowych  
w budownictwie 

angielski 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Lp Nazwa szkoły, adres, telefon/fax, strona www, e-mail 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione 

w procesie rekrutacji 

1. 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące  
Szkoła Mistrzostwa Sportowego  

Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale 
ul. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz  

Tel./Fax +48 (44) 710-15-82 
strona: www.smsspala.internetdsl.pl 

e-mail: sms_spala@poczta.onet.pl 

j. angielski 
matematyka 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, 
matematyka 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Policealna Szkoła Farmaceutyczna Łódzkiej Korporacji Oświatowej  
w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Nadrzeczna 17/25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel. +48 (44) 725-16-04 

technik 
farmaceutyczny 

dzienna 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Lp Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon/fax, strona www, e-mail 

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Spółki Cywilnej „Bakałarz” w Inowłodzu 
ul. Spalska 5, 97-215 Inowłódz 
Tel./Fax + 48 (44) 710-11-22 

e-mail: liceum_inowlodz@op.pl 

2. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Tkacka 11, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

Tel./Fax + 48 (44) 734-60-00 
strona: www.szkolykomed.neostrada.pl  

e-mail: szkolykomed@wp.pl 

3. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Św. Antoniego 29, 97 - 200 Tomaszów Mazowiecki 

Tel. 607-402-500 Tel/Fax + 48 (44) 725-19-98 
strona: www.szkoly zaoczne.tomaszow.com 

4. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Nadrzeczna 17/25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki  
Tel. + 48 (44) 725-16-04 

mailto:soswtom@neostrada.pl
mailto:.szkolykomed.neostrada.pl
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5. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Cosinus” w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Ostrowskiego 14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

informacje i zapisy ul. POW 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki  
Tel. + 48 (44) 723-31-19 
strona: www.cosinus.pl  

e-mail: tomaszow@cosinus.pl 

6. 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. L.W. Maya 11/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel. + 48 (44) 724-02-47 

7. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. M. J. Piłsudskiego 42/46, 97 - 200 Tomaszów Mazowiecki 

8. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Żak” w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Mościckiego 22/24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

Tel.+ 48 (44) 726-00-78, Fax + 48 (44) 725-02-39 
strona: www.zak.edu.pl 

e-mail: tomaszow@zak.edu.pl 

9. 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. L.W. Maya 11/13 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel.  +48 (42) 44 724-02-47  

NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Spółki Cywilnej „Bakałarz” w Inowłodzu 
ul. Spalska 5, 97-215 Inowłódz 
Tel./Fax + 48 (44) 710-11-22 

e-mail: liceum_inowlodz@op.pl 

2. 

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Tkacka 11, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

Tel./Fax + 48 (44) 734-60-00 
www.szkolykomed.neostrada.pl 

e-mail: szkolykomed@wp.pl 

3. 

Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Św. Antoniego 29, 97–200 Tomaszów Mazowiecki 

Tel. 607-402-500 Tel/Fax + 48 (44) 725-19-98 
www.szkolyzaoczne.tomaszow.com 

4. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Nadrzeczna 17/25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel. + 48 (44) 725-16-04 

5. 

Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Cosinus” w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Ostrowskiego 14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

informacje i zapisy ul. POW 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel. (44) 723-31-19 

strona: www.cosinus.pl 
e-mail:tomaszow@cosinus.pl 

6. 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. L.W. Maya 11/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel. + 48 (44) 724 02 47 

7. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

ul. M. J. Piłsudskiego 42/46, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

8. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Żak” w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Mościckiego 22/24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel. + 48 (44) 726-00-78, Fax + 48 (44) 725-02-39 

NIEPUBLICZNE TECHNIKA I ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 
w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Św. Antoniego 29, 97-200 Tomaszów Mazowiecki  

Tel. + 48 (44) 725-19-98, Tel. 607-402-500 

technik mechanik 
technik żywienia i gospodarstwa 

domowego 
technik handlowiec 
technik elektronik 

technik technologii odzieży 

zaoczne 

http://www.cosinus.pl/
mailto:tomaszow@cosinus.pl
http://www.zak.edu.pl/
mailto:.szkolykomed.neostrada.pl
http://www.cosinus.pl/
mailto:tomaszow@cosinus.pl
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2. 

Zaoczne Technikum dla Dorosłych  
w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Św. Antoniego 29, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel. + 48 (44) 725-19-98, Tel. 607-402-500 

technik mechanik 
technik elektronik 

technik ekonomista 
technik handlowiec 

technik technologii odzieży  
technik technologii odzieży 

zaoczne 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ 
PUBLICZNYCH 

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

1. 

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 
w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Mościckiego 22/24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel. +48 (44) 726-00-78, Fax +48 (44) 725-02-39 

strona: www.zak.edu.pl 
e-mail: tomaszow@zak.edu.pl 

technik budownictwa 
technik ochrony środowiska 

technik urządzeo sanitarnych 
technik informatyk 

technik bezpieczeostwa i higieny pracy 
technik ekonomista 
technik handlowiec 

technik rachunkowości 
technik obsługi turystycznej 
technik organizacji reklamy 

technik administracji 
technik usług fryzjerskich 

technik usług kosmetycznych 
technik hotelarstwa 

technik organizacji usług gastronomicznych 
technik informacji naukowej 

technik logistyk 
technik spedytor 

opiekunka środowiskowa 
archiwista 

opiekun w domu pomocy społecznej 

2. 

Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych  
w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Św.Antoniego 29, 97–200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel. +48 (44) 725-19-98, 726-05-38, 724-55-15 

Fax +48 (44) 725-19-98, kom. 607-402-500 
strona: www.mrowinski..edu.pl 

e-mail: szkolymrowinski@poczta.onet.pl 

technik informatyk 
technik logistyk 

technik administracji 
technik rachunkowości 

technik masażysta 
technik bezpieczeostwa i higieny pracy 

technik prac biurowych 
asystent osoby niepełnosprawnej 

3. 

Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych  
w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Tkacka 11, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel./Fax +48 (44) 734-60-00 

strona: www.szkolykomed.neostrada.pl 
e-mail: szkolykomed@wp.pl 

technik administracji 
technik agrobiznesu 

technik architektury krajobrazu 
technik bezpieczeostwa i higieny pracy 

technik budownictwa 
technik ekonomista 
technik elektronik 
technik elektryk 
technik geodeta 

technik hotelarstwa 
technik informacji naukowej 

technik informatyk 
technik logistyk 

technik obsługi turystycznej 
technik organizacji reklamy 

technik rachunkowości 
technik usług fryzjerskich 

technik usług kosmetycznych 

4. 

Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „COBRA”  
w Tomaszowie Mazowieckim  

ul. J.Słowackiego 28/34, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel/Fax +48 (44) 724-48-04 

e-mail: cobra.tomaszow@wp.pl 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 
technik usług fryzjerskich 

technik usług kosmetycznych 
technik logistyk 

technik handlowiec 
technik archiwista 

technik administracji 
technik ekonomista 

opiekunka środowiskowa 
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5. 

Policealna Szkoła Łódzkiej Korporacji Oświatowej  
w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Nadrzeczna 17/25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
Tel. +48 (44) 725-16-04 

technik usług kosmetycznych 
technik handlowiec 

technik spedytor 

6. 

Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Ostrowskiego 14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

informacje i zapisy ul. POW 17 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 

Tel. +48 (44) 723-31-19 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: tomaszow@cosinus.pl 

technik logistyk 
technik informatyk 

technik organizacji reklamy 
technik rachunkowości 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 
technik ekonomista 
technik administracji 

technik prac biurowych 
technik obsługi turystycznej 

technik hotelarstwa 
technik usług kosmetycznych 

asystent osoby niepełnosprawnej 
opiekunka środowiskowa 

7. 
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. M. J. Piłsudskiego 42/46, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
technik administracji 

technik rachunkowości  

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp 
Nazwa poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub ośrodka szkolno-
wychowawczego 

Adres (kod, miejscowośd, 
ulica) 

Telefon/Fax Strona www, e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Majowa 1/13 

97 -200 Tomaszów Maz. 
Tel. +48 (44) 723-34-86 

strona: www.ppptm.prv.pl 
e-mail: ppptm@wp.pl 

 

BURSY I INTERNATY 

Lp Nazwa bursy lub internatu Adres (kod, miejscowośd, ulica) Telefon/Fax Strona www, e-mail 

1. 
Bursa Samorządu Województwa 

Łódzkiego w Tomaszowie 
Mazowieckim 

ul. Św. Antoniego 47 
97-200 Tomaszów Maz. 

Tel./Fax 
+ 48 (44) 724-62-00 

strona: www.bursatm.pl 
e-mail: bursatm@neostrada.pl 

2. 
Bursa przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 3  

w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Legionów 47 
92-200 Tomaszów Maz. 

Tel. + 48 (44) 724-56-41 
strona: www.zsp3.tm.pl 

e-mail: sekretariat@zsp3.tm.pl 

3. 
Internat Niepublicznego Liceum 

Ogólnokształcącego Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej w Spale 

ul. Mościckiego 6, Spała 
97-215 Inowłódz 

Tel. +48 (44) 710-15-82 
+48 (44) 724-23-46 wew. 

304 

strona: 
www.smsspala.internetdsl.pl 

e-mail: 
sms_spala@poczta.onet.pl 

4. 
Internat w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym  
w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Majowa 1/13 
97-200 Tomaszów Maz. 

Tel. + 48 (44) 724-50-66 
strona: soswtom.neostrada.pl 

e-mail: soswtom@neostrada.pl 

 

http://www.zsp3.tm.pl/
http://www.smsspala.internetdsl.pl/
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PLACÓWKI OBJĘTE NADZOREM DELEGATURY ŁÓDZKIEGO KURATORIUM 
OŚWIATY W SIERADZU 

POWIAT ŁASKI 
POWIAT PAJĘCZAOSKI 
POWIAT PODDĘBICKI 
POWIAT SIERADZKI 
POWIAT WIELUOSKI 

POWIAT WIERUSZOWSKI 
POWIAT ZDUOSKOWOLSKI 

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu 
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz 

Tel. +48 (43) 827-19-47, Fax +48 (43) 822-52-95 
e-mail: kolodzdelsieradz@neostrada.pl 
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POWIAT ŁASKI 

 

Starostwo Powiatowe w Łasku 
ul. Południowa 1, 98-100 Łask 

Tel. +48 (43) 675-68-01, Fax +48 (43) 675-68-09 
strona: www.lask.com.pl 

e-mail: starosta@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. Tadeusza Kościuszki w Łasku 
ul. Mickiewicza 1, 98-100 Łask 

Tel./Fax +48 (43) 675-35-26 
strona: www.1lo-lask.pl 

e-mail: lo_lask@poczta.onet.pl 

Lp Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

wos 
Hum. 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, historia, wos 

2. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

Mat-inf. 
angielski 
francuski 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

3. 
matematyka 

chemia 
geografia 

Mat-chem. 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, chemia 

4. 
j. angielski 

j. polski 
geografia 

Językowa 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. angielski, geografia, wos 

5. 
biologia 
chemia 

matematyka 
Biol-chem. 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, chemia 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łasku 
ul. 9-go Maja 28, 98-100 Łask 
Tel./Fax+48 (43) 675-21-03 

strona: www.ekono.alpha.pl 
e-mail: ekonom@alpha.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione  

w procesie rekrutacji 

1. 
II Liceum 

Ogólnokształcące 

I LO 
(straży 

granicznej) 

j. obcy 
 wos 

geografia 
matematyka 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, wos, geografia 

2. Technikum Nr 1 

I TE technik ekonomista 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
geografia 

I TH technik handlowiec 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
geografia 

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/
http://www.ekono.alpha.pl/
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I TS technik spedytor 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
geografia 

I TR technik organizacji reklamy 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
geografia 

3. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 1 

I WA 
I WB 

kierunek wielozawodowy: 
zawody 3-letnie 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
geografia 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Jana Łaskiego w Łasku 
ul. Warszawska 13, 98-100 Łask 

Tel. +48 (43) 675-20-16 
strona: www.zsp2lask.prv.pl 

e-mail: zsp2lask@wp.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione  

w procesie rekrutacji 

1. 
III Liceum 

Ogólnokształcące 
I LO 

biologia 
historia 

geografia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, biologia, j. obcy, w-f 

2. Technikum Nr 2 

I TE technik elektryk 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

I TT technik teleinformatyk 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
technologia informacyjna 

3. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 2 

I WA klasa wielozawodowa angielski j. polski, j. obcy, technika, geografia 

I WB klasa wielozawodowa niemiecki j. polski, j. obcy, technika, geografia 

 

Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie 
Ostrów 55, 98-100 Łask 

Tel./Fax +48 (43) 675-34-61 
strona: www.wikom.pl/zsostrow 

e-mail: zsoostrow_mw@pro.onet.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione  

w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
(mundurowe) 

I LO 
j. polski 
j. obcy 

informatyka 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, informatyka, w-f 

2. Technikum 

I TG technik geodeta 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, informatyka, technika 

I TGast. technik żywienia i usług gastronomicznych 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, technika 

 

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach 
Sędziejowice-Kolonia 10, 98-160 Sędziejowice 

Tel./Fax +48 (43) 677-10-04 
strona: www.zsrgrabski.republika.pl 

e-mail: zsrgrabski.poczta.onet.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione  

w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LO 

biologia 
informatyka 

angielski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, j. obcy 

2. Technikum 

TR technik rolnik 
angielski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, j. obcy 

TŻ i UG technik żywienia i usług gastronomicznych 
angielski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, j. obcy 

TA technik agrobiznesu 
angielski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, j. obcy 

http://www.zsp2lask.prv.pl/
http://www.zsoostrow.neostrada.pl/
http://www.zsrgrabski.republika.pl/


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
Łódź 2012/2013 

 

S t r o n a  | 141 

TAK technik architektury krajobrazu 
angielski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, j. obcy 

TI technik informatyk 
angielski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, informatyka,  
j. obcy 

TH technik hotelarstwa 
angielski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia,  
j. obcy 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. 

Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie 
Ostrów 55, 98-100 Łask 

Tel./Fax +48 (43) 675-34-61 
strona: www.wikom.pl/zsostrow 

e-mail: zsoostrow_mw@pro.onet.pl 

Zawód Forma kształcenia 

1. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczna 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku 
ul. Mickiewicza 6, 98-100 Łask 

Tel. +48 (43) 675-26-37, Fax +48 (43) 676-33-26 
strona: www.soszwl.freens.pl 
e-mail: soszwl@neostrada.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 3 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym 
(dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim) 

cukiernik 
piekarz 

wędliniarz 
tapicer 

blacharz samochodowy 
kucharz 

sprzedawca 
monter zabudowy i robót wykooczeniowych w 

budownictwie 

angielski 

2. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  

(dla młodzieży upośledzonej w stopniu umiarkowanym  
i znacznym) 

pracownik gospodarstwa domowego - 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

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

1. 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Łasku 
ul. Batorego 31, 98-100 Łask 

Tel./Fax +48 (43) 675-20-46 
strona: www.ppplask.wikom.pl 

e-mail: ppplask@op.pl 

BURSY I INTERNATY 

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

1. 
Internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 im. Jana Łaskiego w Łasku 
ul. Warszawska 13 

98-100 Łask 

Tel./Fax+48 (43) 675-20-16  
strona: www.zsp2lask.prv.pl 

e-mail: zsp2lask@wp.pl 

2. 
Internat Zespołu Szkół Rolniczych  

im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach 
Sędziejowice - Kolonia 10 

98-160 Sędziejowice 

Tel./Fax +48 (43) 677-10-04 
strona: www.zsrgrabski.republika.pl 
e-mail: zsrgrabski@poczta.onet.pl 

3. 
Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym 

w Łasku 
ul. Mickiewicza 6 

98-100 Łask 

Tel. +48 (43) 675-26-71 
Fax + 48 (43) 676-33-26 

strona: www.soszwl.freens.pl 
e-mail: soszwl@neostrada.pl 

http://www.soszwl.freens.pl/
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POWIAT PAJĘCZAŃSKI 

 

STAROSTWO POWIATOWE W PAJĘCZNIE 
ul. Kościuszki 76, Pajęczno 98-330 
Tel. +48 (34) 311-31-20, 311-31-21 
strona: www.powiatpajeczno.pl 
e-mail: epj.edukacja@e-bip.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 PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie 
ul. Sienkiewicza 5, 98-330 Pajęczno 

Tel./Fax +48 (34) 311-26-29 
strona: www.zspajeczno.pl 

e-mail: zespolszkol-sekretariat@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania /profil/ zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione 

w procesie rekrutacji 

1. Liceum Ogólnokształcące  

A 
matematyka 

fizyka 
j. angielski lub j. niemiecki 

angielski/ 
niemiecki 
francuski/ 

rosyjski 

j. obcy, j. polski, matematyka, fizyka 

B1 
biologia 
chemia 

matematyka 

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

B2 
matematyka 

fizyka 
chemia 

j. obcy, j. polski, matematyka, 
biologia 

C 
j. polski 
historia 

j. angielski lub j. niemiecki 
j. polski, j. obcy, historia, geografia 

D 
polski 
wos 

historia 
j. polski, j. obcy, geografia, historia 

E1 
matematyka 

geografia 
j. angielski lub j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
geografia 

E2 
chemia 

matematyka 
j. angielski lub j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, 
matematyka 

F1 
j. polski  

geografia 
wos 

j. polski, j. obcy, geografia, biologia 

F2 
polski 

biologia 
wos 

j. polski, j. obcy, geografia, biologia 

2. Technikum 

H 
technik ekonomista 

matematyka 
geografia angielski 

niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
geografia 

I 
technik handlowiec 

matematyka 
geografia 

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

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
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3. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

K  
angielski/ 
niemiecki 

j. polski, matematyka, historia, 
geografia 

L  

M  

 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Działoszynie 
ul. Grota Roweckiego 5, 98-355 Działoszyn 

Tel./Fax +48 (34) 311-26-29 
strona: www. curie.pl 

e-mail: szkola@curie.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione 

w procesie rekrutacji 

1. Liceum Ogólnokształcące  

A 
matematyka 

geografia 
j. obcy 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
geografia 

B 
historia 

wos 
j. obcy 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, 
historia 

C 
biologia 
chemia 
fizyka 

angielski 
niemiecki 

j. polski, chemia, biologia, fizyka 

D 
j. polski 

geografia 
j. obcy 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, 
geografia 

2. Technikum  

Ti technik informatyk 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, 
informatyka 

Tm technik mechanik 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, 
informatyka 

3. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa  
Z wielozawodowa 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, 
geografia 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona www, adres email Zawód 
Forma 

kształcenia 

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie 

ul. Sienkiewicza 5, 98-330 Pajęczno 
Tel./Fax +48 (34) 311-26-29 
strona: www.zspajeczno.pl 

e-mail: zespolszkol-sekretariat@wp.pl 

- 
stacjonarna 

(wieczorowa) 

2. 

Szkoła Policealna dla Dorosłych 
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie 

ul. Sienkiewicza 5, 98-330 Pajęczno 
Tel./Fax +48 (34) 311-26-29 
strona: www.zspajeczno.pl 

e-mail: zespolszkol-sekretariat@wp.pl 

technik 
rachunkowości 

technik 
administracji 

technik 
bezpieczeostwa i 

higieny pracy 

zaoczna 

3. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Działoszynie 

ul. Grota Roweckiego 5, 98-355 Działoszyn 
Tel./ Fax +48 (34) 841-37-12 

strona: www. curie.pl 
e-mail: szkola@curie.pl 

- zaoczna 

4. 

Szkoła Policealna dla Dorosłych  
Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Działoszynie 

ul. Grota Roweckiego 5, 98-355 Działoszyn 
Tel./ Fax +48 (34) 841-37-12 

strona: www. curie.pl 
e-mail: szkola@curie.pl 

technik 
informatyk 

zaoczna 
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PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie  
ul. Grota Roweckiego 2, 98-355 Działoszyn 

Tel./Fax +48 (43) 841-43-50 
e-mail: soszw@onet.eu 

Lp. Nazwa szkoły 
Program/profil/ 

zawód 
Języki obce 

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 

program nauczania dla uczniów  
z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu lekkim w szkole podstawowej 
wychowanie komunikacyjne w kształceniu 

zintegrowanym 

j. angielski 
kl. IV-VI SP  

z upośledzeniem w stopniu 
lekkim 

2. Gimnazjum Nr 2 
program nauczania dla uczniów  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
w gimnazjum 

j. angielski 
I-III Gimnazjum z 

upośledzeniem w stopniu 
lekkim 

3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
indywidualne programy edukacyjno-

terapeutyczne IPET 
j. angielski 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. Nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej 
Adres (kod, miejscowośd, 

ulica) 
Telefon, fax, strona www,  

adres e-mail 

1. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Pajęcznie 
ul. Wiśniowa 34/38 

98-330 Pajęczno 

Tel. +48 (34) 311-24-71 
strona: www.pppp.pajeczno.pl 

e-mail: poradniapajeczno@op.pl 

BURSY I INTERNATY 

Lp Nazwa bursy lub internatu 
Adres (kod, miejscowośd, 

ulica) 
Telefon, fax, strona www,  

adres e-mail 

1. 
Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Działoszynie 
ul. Grota Roweckiego 2 

98-355 Działoszyn 
Tel/Fax +48 (34) 841-43-50 

e-mail: soszw@onet.eu 

mailto:poradniapajeczno@op.pl
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POWIAT PODDĘBICKI 

 

Starostwo Powiatowe w Poddębicach 
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice 

Tel. +48 (43) 678-78-00, Fax +48 (43) 678-27-01 
strona: www.poddebicki.pl 

e-mail: 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. Marii Konopnickiej w Poddębicach  
ul. Mickiewicza 13/15, 99-200 Poddębice 

Tel./Fax +48 (43) 678-30-47 
strona: www.lo-poddebice.pl  

e-mail: liceum@lo-poddebice.pl  

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 

matematyka 
fizyka  

oraz do wyboru przez ucznia 
jeden z następujących 

przedmiotów: informatyka, 
chemia, j. obcy 

I a 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka  

2. 

biologia 
chemia  

oraz do wyboru przez ucznia 
jeden z następujących 

przedmiotów: matematyka, 
fizyka, j. obcy 

I b 
angielski  
niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, chemia  

3. 

biologia 
chemia  

oraz do wyboru przez ucznia 
jeden z następujących 

przedmiotów: matematyka, 
fizyka, j. obcy 

I c 
angielski  
niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, chemia 

4. 

historia 
j. polski 

oraz do wyboru przez ucznia 
jeden z następujących 

przedmiotów: wos, geografia,  
j. obcy 

I d 
angielski 
niemiecki 

j. polski,j. obcy,historia 

5. 

wos 
geografia 

oraz do wyboru przez ucznia 
jeden z następujących 
przedmiotów: historia, 

matematyka, j. obcy 

I e 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, wos, geografia 

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
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PUBLICZNE SZKOŁY ARTYSTYCZNE DLA MŁODZIEŻY 

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Uniejowie 
ul. Targowa 21, 99-210 Uniejów 

Tel./Fax + 48 (63) 288-81-64 
strona: www.smuniejow.szkolnastrona.pl 

e-mail: smuniejow@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania /profil/ zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione 

w procesie rekrutacji 

1. Szkoła Muzyczna I stopnia  - 

muzyk instrumentalista: 
fortepian, akordeon, flet, klarnet, 

saksofon, trąbka, waltornia, puzon, 
sakshorn, tuba, gitara, perkusja 

- 

badanie przydatności kandydatów: 
- słuch muzyczny 
- poczucie rytmu 

- pamięd muzyczna 
- wykonanie piosenki 
- gra na instrumencie 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach 
ul. Polna 13/15, 99-200 Poddębice 

Tel./Fax +48 (43) 678-31-13 
strona: www.zsppoddebice.pl 

e-mail: zsz_poddebice@poczta.onet.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania /profil/ zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione 

w procesie rekrutacji 

2. Technikum 

I TE technik ekonomista 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, 
biologia 

I TŻ 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

I TH technik handlowiec 

I TL technik logistyk 

I THT technik hotelarstwa 

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

I a ZSZ wielozawodowa  
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, wos, 
informatyka 

I b ZSZ wielozawodowa  

I c ZSZ wielozawodowa  

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Liceum Ogólnokształcące „Prymus” w Poddębicach  
ul. Polna 34, 99-200 Poddębice 

Tel. +48 (43) 678-35-21 
strona: www.prymusck.pl 
e-mail: ckprymus@op.pl 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. Szkoła Policealna „Prymus” w Poddębicach  

ul. Polna 34, 99-200 Poddębice 
Tel. +48 (43) 678-35-21 

strona: www.prymusck.pl 
e-mail: ckprymus@op.pl 

technik rolnik  
technik administracji 

technik ochrony fizycznej osób 
 i mienia 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

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

http://www.smuniejow.szkolnastrona.pl/
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1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Poddębicach 
ul. Narutowicza 13  
99-200 Poddębice  

Tel. +48 (43) 678-29-77 
strona: www.ppppoddebice.wp.pl 

e-mail: ppppodebice@wp.pl 

BURSY I INTERNATY 

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

1. Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach 
ul. Polna 9/11 

99-200 Poddębice 

Tel. +48 (43) 678-27-55 
strona: www.zsppoddebice.pl 

e-mail: zsz_poddebice@poczta.onet.pl 

http://www.ppppoddebice.wp.pl/
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POWIAT SIERADZKI 

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz 

Tel. +48 (43) 822-78-62, Fax +48 (43) 822-78-61 
strona: www.powiat.sieradz.net 

www.spsieradz.finn.pl 
e-mail: starosta.esi@powiatypolskie.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 Jagiellooczyka w Sieradzu 
ul. Żwirki i Wigury 3, 98-200 Sieradz 

Tel./Fax +48 (43) 827-14-25 
strona: www.lojagiellonczyk.pl 

e-mail:dyrekcja@lojagiellonczyk.pl 

Lp. Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 

geografia 
j. angielski 

1a 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, matematyka 

2. 
j. polski 
historia 

wos 
1b 

angielski  
niemiecki 

j. polski, historia, geografia, j. obcy 

3. 
matematyka 

chemia 
biologia 

1c 
angielski 
niemiecki 

j. polski, biologia, chemia, matematyka 

4. 
fizyka 

chemia 
biologia 

1d 
angielski 
niemiecki 

j. polski, biologia, chemia, fizyka 

5. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

1e 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

6. 
matematyka 

geografia 
j. angielski/j. niemiecki 

1f 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, matematyka 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Sieradzu 
ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz 

Tel. +48 (43) 822-42-87, Fax + 48 (43) 822-30-09 
strona: www.zeromski.edu.pl 

e-mail: sieradzlo2@poczta.onet.pl 

Lp. Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

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.int.pl/
mailto:sieradzlo2@poczta.onet.pl
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1. 
j. polski 
historia 

j. angielski 

1a 
hum-jęz. 

angielski 
niemiecki 

historia, wos, j. obcy wiodący, j. polski 

2. 
matematyka 

j. obcy 
fizyka 

1b 
matem.-fizyczna 
(politechniczna) 

angielski 
niemiecki 

matematyka, fizyka, j. obcy wiodący, 
 j. polski 

3. 
biologia 
chemia 

fizyka/matematyka 

1c 
biol.-chem. 

angielski 
niemiecki 

biologia, chemia, j. obcy wiodący,  
j. polski 

4. 
geografia 

matematyka 
j. obcy 

1d 
mat.-geogr. 

angielski 
niemiecki 

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

5. 
wos 

geografia 
j. angielski  

1e 
jęz.-europejska 

angielski 
francuski 

wos, geografia j. obcy wiodący, j. polski 

6. 
j. polski 
historia 

wos 

1f 
hum.-prawnicza 

angielski 
niemiecki 

historia, wos, j. obcy wiodący, j. polski 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 
ul. Piłsudskiego 5, 98-200 Sieradz 

Tel./Fax +48 (43) 827-17-85 
strona: www.zspnr1.nasze.pl 

e-mail: zspnr1@vp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
III Liceum 

Ogólnokształcące 
LO 

matematyka  
j. angielski 

angielski  
i niemiecki 

j. polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

2. Technikum Nr 1 

T technik informatyk 

angielski  
i niemiecki 

j. polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

T technik pojazdów samochodowych 

T technik mechanik 

T technik mechatronik 

T technik elektryk 

T 
technik urządzeo i systemów 

energii odnawialnej 

T technik urządzeo sanitarnych 

T technik gazownictwa 

T technik technologii odzieży 

3. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 1 

ZSZ 
mechanik pojazdów 

samochodowych 

angielski  
niemiecki 

j. polski, j.obcy, matematyka, fizyka 

ZSZ 
elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

ZSZ monter mechatronik 

ZSZ blacharz samochodowy 

ZSZ ślusarz 

ZSZ elektryk 

ZSZ fryzjer 

ZSZ 
monter sieci, instalacji i urządzeo 

sanitarnych 

ZSZ murarz-tynkarz 

ZSZ 
monter zabudowy i robót 

wykooczeniowych w budownictwie 

 

http://www.zspnr1.nasze.pl/
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu 
ul. Zamkowa 15, 98-200 Sieradz 

Tel: + 48 (43) 827-15-36, Fax: (0-43) 822-40-40 
strona: www.zamkowa15.neostrada.pl 
e-mail: zsznr2sieradz@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 

I D technik ekonomista 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

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

1F 
technik handlowiec angielski 

niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, 
geografia technik organizacji reklamy 

1 G 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych angielski 

niemiecki 
j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, 

geografia 
technik kelner 

1H 
technik hotelarstwa angielski 

niemiecki 
j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, 

geografia technik usług fryzjerskich 

1L 
technik logistyk angielski 

niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, 
geografia technik spedytor 

2. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 2 

I a 
sprzedawca angielski/ 

niemiecki 
j. polski, j. obcy wiodący, matematyka, 

geografia kucharz małej gastronomii 

I b 
I c 

blacharz samochodowy 

angielski/ 
niemiecki 

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

mechanik pojazdów 
samochodowych 

elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

ślusarz 

fryzjer 

cukiernik 

krawiec 

monter instalacji  
i urządzeo sanitarnych 

murarz 

elektryk 

piekarz 

rzeźnik-wędliniarz 

dekarz-blacharz 

stolarz 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach 
Pl. L. Sulwioskiego 31, 98-235 Błaszki 

Tel./Fax +48 (43) 829-20-88 
strona: www.loblaszki.neostrada.pl 

e-mail: loblaszki@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

1a 
chemia 
biologia 

fizyka 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
łacioski 

j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

1a 
język polski 

historia 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
łacioski 

j. polski, historia, matematyka, historia 

1b 
matematyka 

geografia 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

http://www.zamkowa15.neostrada.pl/
http://www.loblaszki.neostrada.pl/
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1b 
matematyka 
informatyka 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
1z oddział wielozawodowy 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka, historia. geografia 

3. Technikum 

1t 
technik informatyk 

(grafika komputerowa) 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy 

1t 
technik ekonomista 

(rachunkowośd i finanse) 

angielski 
rosyjski 

niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, 
j. obcy 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Puchalskiego w Męckiej Woli 
Męcka Wola 48, 98-200 Sieradz 

Tel./Fax +48 (43) 827-19-76 
strona: www.meckawola.edu.pl 

e-mail: zsznr1mecka_wola@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem  

nauczania / profil/ zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

TLŚ 
technik leśnik angielski 

niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, biologia 

technik ochrony środowiska j. polski, matematyka, chemia, biologia 

TAG 
technik architektury krajobrazu angielski 

niemiecki 
j. polski, matematyka, chemia, biologia 

technik geodeta 

 TB technik budownictwa 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, geografia 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 
ul. Szeroka 1/7, 98-270 Złoczew 

Tel. +48 (43) 820-22-12, Fax +48 (43) 820-20-35 
strona: www.lozloczew.republika.pl 

e-mail: lozloczew@tlen.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

 nauczania / profil/ zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
1a 

hum.-prawny 

j. polski 
historia 

wos 

angielski 
rosyjski 

lub niemiecki 

j. polski, j. obcy (angielski, niemiecki), historia, 
wos 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie 
ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta 
Tel./Fax +48 (43) 829-41-21 

strona: www.liceumwarta.home.pl 
e-mail: liceumwarta@home.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym  
programem  

nauczania / profil/ zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

I a 
j. polski 
j. obcy 
historia 

angielski 
niemiecki 
hiszpaoski 

j. polski, j. obcy, wos, w-f 

I b/1 
j. polski 
j. obcy 
historia 

j. polski, j. obcy, historia, geografia 

I b/2 
j. obcy 

biologia 
geografia 

j. polski, j. obcy, biologia, geografia 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
I z oddział wielozawodowy 

angielski  
lub niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, informatyka 

http://www.meckawola.edu.pl/
mailto:zsznr1mecka_wola@poczta.onet.pl
http://www.liceumwarta.home.pl/
mailto:liceumwarta@home.pl
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1a  
geogr.-

europejski 

j. polski 
geografia 

wos  
lub j. obcy (angielski, niemiecki) 

angielski 
rosyjski 

lub niemiecki  

j. polski, j. obcy, (angielski, niemiecki), geografia, 
wos 

1b 
przyrodniczy 

j. obcy (angielski, niemiecki) 
biologia 
chemia 

angielski 
rosyjski 

lub niemiecki 

j. polski, j. obcy(angielski, niemiecki), biologia, 
chemia 

1b  
mat.-językowy 

matematyka 
fizyka 

j. angielski 

angielski 
rosyjski 

lub niemiecki 

j. polski, j. obcy (angielski, niemiecki), 
matematyka, fizyka 

2. Technikum 

I technik informatyk 
angielski 
rosyjski 

lub niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka 

I technik ekonomista 
angielski 
rosyjski 

lub niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka 

3. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
 

Wielozawodowa /przedmioty 
zawodowe w CEZ w Sieradzu/ 

Praktyki w CEZ lub u prywatnych 
pracodawców 

angielski 
rosyjski 

lub niemiecki 
j. polski, j. obcy, matematyka 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, 

fax, strona www, adres e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

1. 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu 

ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz 
Tel. +48 (43) 822-10-12, Fax +48 (43) 822-38-44 

Szkoły policealne: 
technik usług kosmetycznych 

technik administracji 
technik bhp 

technik rachunkowości 
technik usług pocztowych i finansowycj 

opiekunka środowiskowa 
 

kwalifikacyjne kursy zawodowe: 
technik usług fryzjerskich 

technik żywienia i usług gastronomicznych 
technik informatyk 

technik logistyk 
technik agrobiznesu 

technik organizacji reklamy 

zaoczna 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz 

Tel. +48 (43) 822-45-63 
strona: www.sosw-sieradz.webd.pl 

e-mail: spescier@pro.onet.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 
wielozawodowa – dla uczniów  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
niemiecki 

2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

nie dotyczy 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 
ul. 3-go Maja 29, 98-290 Warta 

strona: www.szkolaspecjalna-warta.neostrada.pl 
e-mail: lajswiola@poczta.onet.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

http://www.szkolaspecjalna-warta.neostrada.pl/
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1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

nie dotyczy 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu 
ul. Bohaterów Września 61, 98-200 Sieradz 

Tel./Fax +48 (43) 827-37-46 
strona: www.spoleczne.internetdsl.pl 

e-mail: szs@poczta.internetdsl.pl 

2. 

Ogólnokształcące Liceum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu 
ul. Krakowskie Przedmieście 123a, 98-200 Sieradz 
Tel. +48 (43) 827-48-21, Fax +48 (43) 827-48-20 

strona: www.zsksieradz.com 
e-mail: sekretariat@zsksieradz.com 

3. 

Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych w Sieradzu 
ul. Mickiewicza 6, 98-200 Sieradz 

Tel.+48 (43) 828-63-01 
e-mail: 1loutsieradz@ipt.pl 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukacja Niezależna” Sp. z o.o. w Sieradzu 

ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz 
e-mail: eniezalezna@poczta.onet.pl 

2. 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu 
ul. Warcka 13, 98-200 Sieradz 

Tel. + 48 (43) 826-04-43 
e-mail: losieradz@neostrada.pl 

3. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu 
ul. Bohaterów Września 61, 98-200 Sieradz 

Tel./Fax + 48 (43) 827-37-46 
strona: www.spoleczne.internetdsl.pl  

e-mail: szs@poczta.internetdsl.pl 

4. 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu 
ul. Kościuszki 14, 98-200 Sieradz 

Tel./Fax + 48 (43) 827-11-25 
strona: www.twoja-szkola.pl 

e-mail: sieradz@twoja-szkola.pl 

5. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Burzeninie 
ul. Polna 5, 98-260 Burzenin 

Tel. (43) 821-41-25, Fax. (68) 327-86-17 
www.moje-liceum.pl 

e-mail: pawe.dzioba@neostrada.pl  

6. 

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” w Złoczewie 
ul. Szeroka 1/7, 98-270 Złoczew 

Tel. + 48(43) 820-20-35, (61) 814-03-60 
strona: www.cds-lider.com.pl 

e-mail: cds-lider@o2.pl 

7. 

Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu 
ul. Krakowskie Przedmieście 123a, 98-200 Sieradz 
Tel. + 48 (43) 827-48-21, Fax + 48(43) 827-48-20 

strona: www.zsksieradz.com 
e-mail: sekretariat@zsksieradz.com 

8. 

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu 
ul. Tadeusza Kościuszki 25, 98-200 Sieradz 

Tel./Fax + 48 (43) 822-52-89 
strona: www.zak.edu.pl 

e-mail: sieradz@zak.edu.pl  

mailto:szs@poczta.internetdsl.pl
http://www.zsksieradz.com/
mailto:sekretariat@zsksieradz.com
mailto:eniezalezna@poczta.onet.pl
mailto:losieradz@neostrada.pl
http://www.spoleczne.internetdsl.pl/
mailto:szs@poczta.internetdsl.pl
http://www.twoja-szkola.pl/
mailto:sieradz@twoja-szkola.pl
mailto:pawe.dzioba@neostrada.pl
http://www.cds-lider.com.pl/
mailto:cds-lider@o2.pl
http://www.zsksieradz.com/
mailto:sekretariat@zsksieradz.com
http://www.zak.edu.pl/
mailto:sieradz@zak.edu.pl
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NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Sieradzu 

ul. Warcka 13, 98-200 Sieradz 
Tel. + 48 (43) 826-04-43 

e-mail: losieradz@neostrada.pl 

2. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji 

Innowacyjnej w Sieradzu 

ul. Mickiewicza 6, 98-200 Sieradz 
Tel. + 48 (43) 828-63-01 

e-mail: 1loutsieradz@ipt.pl  

3. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Burzeninie 

ul. Polna 5, 98-260 Burzenin 
Tel. + 48 (43) 821-41-25 , Fax . (68) 327-86-17 

strona: www.moje-liceum.pl 
e-mail: pawe.dzioba@neostrada.pl 

4. 
Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Lider”  

w Złoczewie 

ul. Szeroka 1/7, 98-270 Złoczew 
Tel. + 48 (43) 820-20-35 , (61) 814-03-60 

strona: www.cds-lider.com.pl  
e-mail: cds-lider@o2.pl 

5. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego w Sieradzu 

ul. Bohaterów Września 61, 98-200 Sieradz 
Tel./Fax + 48 (43) 827-37-46 

strona: www.spoleczne.internetdsl.pl  
e-mail: szs@poczta.internetdsl.pl  

6. 
Uzupełniające Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej  
w Sieradzu 

ul. Krakowskie Przedmieście 123a, 98-200 Sieradz 
Tel. + 48 (43) 827-48-21,Fax +48 (43) 827-48-20 

strona: www.zsksieradz.com 
e-mail: sekretariat@zsksieradz.com 

7. 
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Sieradzu 

ul. Kościuszki 14, 98-200 Sieradz 
Tel./Fax. + 48 (43) 827-11-25 
strona: www.twoja-szkola.pl 

e-mail: Sieradz@twoja-szkola.pl 

8. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu 

ul. Tadeusza Kościuszki 25, 98-200 Sieradz  
Tel./Fax + 48 (43) 822-52-89 

strona: www.zak.edu.pl  
e-mail: sieradz@zak.edu.pl 

NIEPUBLICZNE TECHNIKA I ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Technikum Uzupełniające „Lider” w Złoczewie 
ul. Szeroka 1/7, 98-270 Złoczew 

Tel. + 48 (43) 820-20-35, (61) 814-03-60 
strona: www.cds-lider.com.pl 

e-mail: cds-lider@o2.pl 

technik mechanik 
technik rolnik 

technik hodowca koni 
zaoczna 

PUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY 

Lp 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona 

www, adres e-mail 
Zawód 

1. 

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego  
w Sieradzu 

ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz 
Tel./Fax + 48 (43) 822-44-12 

strona: www.szp.edu.pl 
e-mail: mszsieradz@poczta.onet.pl 

asystent osoby niepełnisprawnej 
asystentka stomatologiczna 

dietetyk 
opiekun medyczny 

opiekun w domu pomocy społecznej 
opiekunka dziecięca 

opiekunka środowiskowa 
ratownik medyczny 

technik bezpieczeostwa i higieny pracy 
technik masażysta 

technik usług kosmetycznych 
terapeuta zajęciowy 

mailto:losieradz@neostrada.pl
mailto:pawe.dzioba@neostrada.pl
http://www.cds-lider.com.pl/
mailto:cds-lider@o2.pl
http://www.spoleczne.internetdsl.pl/
mailto:szs@poczta.internetdsl.pl
http://www.zsksieradz.com/
mailto:sekretariat@zsksieradz.com
http://www.twoja-szkola.pl/
http://www.zak.edu.pl/
mailto:sieradz@zak.edu.pl
http://www.cds-lider.com.pl/
mailto:cds-lider@o2.pl
http://www.szp.edu.pl/
mailto:mszsieradz@poczta.onet.pl
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NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 
Szkoła Policealna „Lider”  

w Złoczewie 

ul. Szeroka 1/7, 98-270 Złoczew 
Tel. + 48 (43) 820-20-35, (61) 814-03-60 

strona: www.cds-lider.com.pl 
e-mail: cds-lider@o2.pl  

technik mechanik 
technik bhp 

technik rolnik 
technik administracji 

opiekunka środowiskowa 
opiekun w domu pomocy społecznej 

technik informatyk 
technik rachunkowości 
technik hodowca koni 

technik handlowiec 

2. 
Policealna Szkoła  

Centrum Nauki i Biznesu „Żak 
w Sieradzu” 

ul. Tadeusza Kościuszki 25, 98-200 Sieradz  
Tel./Fax + 48 (43) 822-52-89 

strona: www.zak.edu.pl 
e-mail: sieradz@zak.edu.pl 

technik budownictwa 
technik logistyk 

technik bhp 
technik administracji 
technik informatyk 

technik obsługi turystycznej 
technik usług fryzjerskich 

technik usług kosmetycznych 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

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

1. 
Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna w Sieradzu 

Plac Wojewódzki 3 
98-200 Sieradz 

Tel. +48 (43) 822-42-70 
Kom. 504-121-409 

strona: www.bip-poradnia.spsieradz.finn.pl 
e-mail: porped@poczta.onet.pl 

2. 
Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna w Warcie 

ul. 3-go Maja 29 
98-290 Warta 

Tel./Fax +48 (43) 829-47-34 
e-mail: poradniawarta@interia.pl 

BURSY I INTERNATY 

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

1. 
Bursa Samorządu Województwa 

Łódzkiego w Sieradzu 
ul. 3 Maja 7 

98-200 Sieradz 

Tel./Fax. +48 (43) 822-50-76 
strona: www.bursa.sieradz.pl 

e-mail: kontakt@bursa.sieradz.pl 

2. Internat w Sieradzu 
ul. Piłsudskiego 5 

98-200 Sieradz 

Tel. +48 (43) 822-15-64 
strona: www.zspnr1.nasze.pl 

e-mail: zspnr1@vp.pl 

3. Internat w Męckiej Woli 
Męcka Wola 48 
98-200 Sieradz 

Tel./Fax +48 (43) 827-19-76 
strona: www.meckawola.edu.pl 

e-mail: zsznr1mecka_wola@poczta.onet.pl 

http://www.cds-lider.com.pl/
mailto:cds-lider@o2.pl
http://www.zak.edu.pl/
mailto:sieradz@zak.edu.pl
http://www.bursa.sieradz.pl/
http://www.zspnr1.nasze.pl/
http://www.meckawola.edu.pl/
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POWIAT WIELUŃSKI 

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu 
Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluo 

Tel. + 48 (43) 843-42-80, Fax + 48 (43) 843-42-63 
strona: www.powiat.wielun.pl 

e-mail: starostwo@powiat.wielun.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Wieluo 
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. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu 
ul. Nadodrzaoska 4, 98-300 Wieluo 

Tel. +48 (43) 886-04-64, Fax +48 (43) 886-04-67 
strona: www.lowielun.eu 
e-mail: 1lo@lowielun.eu 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
a 

angielski  
niemiecki/ 

rosyjski 
j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy obowiązkowy w gimnazjum 

2. 
biologia 
chemia 

b 
angielski  

niemiecki/ 
rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

3. 
biologia 
chemia 

c 
angielski  

niemiecki/ 
rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 
matematyka 

fizyka 
d 

angielski  
niemiecki/ 
francuski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy obowiązkowy w gimnazjum 

5. 
matematyka 

geografia 
e 

angielski  
niemiecki/ 
francuski 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy obowiązkowy w gimnazjum 

6. 
j. polski 
historia 

f 
angielski  

niemiecki/ 
rosyjski 

j. polski, matematyka, historia, j. obcy obowiązkowy w gimnazjum 

7. 
j. polski 
historia 

g 
angielski  

niemiecki/ 
francuski 

j. polski, matematyka, historia, j. obcy obowiązkowy w gimnazjum 

Szkoła oferuje wybór przez ucznia klasy, w której zaplanowano po dwa przedmioty z rozszerzonym programem nauczania. Po I klasie uczeo może dodatkowo wybrad maksymalnie dwa 
przedmioty z rozszerzonym programem nauczania z zaproponowanej listy. 

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu 
ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluo 

Tel./Fax +48 (43) 843-35-56 
strona: www.lo2wielun.xip.pl 
e-mail: korczak2@interia.pl 

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/
http://www.lo2wielun.xip.pl/
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Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 

j. angielski 
A 

angielski - wiodący 
 

drugi język  
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 

francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, jeden z trzech przedmiotów  
z najlepszym wynikiem: historia, biologia, geografia 

2 
j. polski 

wos 
B 

angielski  
lub niemiecki wiodący 

 
drugi język  
do wyboru: 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

francuski 

j. polski, matematyka, j. obcy obowiązkowy w gimnazjum, jeden z 
trzech przedmiotów z najlepszym wynikiem: historia, biologia, 

geografia 

3. 
j. polski  
historia 

C 

angielski  
lub niemiecki wiodący 

 
drugi język  
do wyboru: 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

francuski 

j. polski, matematyka, j. obcy obowiązkowy w gimnazjum, jeden z 
trzech przedmiotów z najlepszym wynikiem: historia, biologia, 

geografia 

4. 
biologia 
chemia 

D 

angielski  
lub niemiecki wiodący 

 
drugi język  
do wyboru: 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

francuski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

5. 
matematyka 

geografia 
E 

angielski  
lub niemiecki wiodący 

 
drugi język  
do wyboru: 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

francuski 

j. polski, matematykaj. obcy obowiązkowy w gimnazjum, geografia 

6. 
matematyka 

fizyka 
F 

angielski  
lub niemiecki wiodący 

 
drugi język  
do wyboru: 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

francuski 

j. polski, matematyka, j. obcy obowiązkowy w gimnazjum, fizyka 

Po zakooczeniu I klasy uczniowie będą mogli wybrad trzeci przedmiot rozszerzony z zaproponowanej przez szkołę listy przedmiotów do poszczególnych klas. 
Klasa B – będzie klasą aktywności twórczej z dodatkowymi przedmiotami artystycznymi: zajęcia muzyczne lub plastyczne w grupach i warsztaty teatralne. 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu 
ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluo 

Tel./Fax + 48 (43) 843-35-56 
strona: www.zs1.ehost.pl 
e-mail: zs1@zs1.ehost.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania / profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Technikum TA technik architektury krajobrazu angielski j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka 
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biologia 
geografia 

niemiecki 

TB 
technik budownictwa 

matematyka 
fizyka 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka 

TE 
technik ekonomista 

matematyka 
geografia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka 

TG 
technik geodeta 

matematyka 
fizyka 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka 

TL 
technik logistyk 

matematyka 
geografia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka 

TZ 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

biologia 
chemia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka 

TR 
technik kelner 

biologia 
chemia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

Zk kucharz angielski j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka 

Zmt murarz-tynkarz angielski j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka 

Zib monter izolacji budowlanych angielski j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka 

Zsis 
monter sieci, instalacji i urządzeo 

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

Ztrw 
monter zabudowy i robót 

wykooczeniowych w budownictwie 
niemiecki j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka 

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu 
ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluo 

Tel./Fax +48 (43) 843-49-80 
strona: www.dlugosz.wielun.pl 
e-mail: dlugosz.sekret@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania/profil/zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

Tia technik informatyk 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

Tt technik obsługi turystycznej j. polski, j. obcy, geografia, informatyka 

Tr technik organizacji reklamy j. polski, j. obcy, plastyka, informatyka 

Tmt technik mechatronik j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

Tcg 
technik cyfrowych procesów 

graficznych 
j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

Ts technik pojazdów samochodowych j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

Zs mechanik pojazdów samochodowych angielski  

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka Zes 
elektromechanik pojazdów 

samochodowych 
angielski 

Zmt monter mechatronik angielski 

 

Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu 
ul. Sieradzka 54, 98-300 Wieluo 

Tel. +48 (43) 843-46-32, +48 (43) 843-44-14 
strona: www.kopernik.wielun.pl 

e-mail: szkola@kopernik.wielun.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania/profil/zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

IT technik teleinformatyk 
angielski 
niemiecki 

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

IH technik hotelarstwa 
angielski 
niemiecki 

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

IM technik handlowiec 
angielski 
niemiecki 

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

http://www.dlugosz.wielun.pl/
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2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

IA sprzedawca angielski 
j.polski, geografia, wos, j. angielski  

lub j. niemiecki 

IB kucharz angielski 
j.polski, geografia, wos, j. angielski  

lub j. niemiecki 

IC 

wielozawodowa: 
blacharz samochodowy 

wędliniarz 
elektromechanik 

elektromechanik pojazdów 
samochodowych  

(elektryk) 

niemiecki 
j.polski, geografia, wos, j. angielski  

lub j. niemiecki 

ID 

wielozawodowa: 
cukiernik 

fryzjer 
piekarz 
stolarz 
cieśla 

ślusarz 
krawiec 

niemiecki 
j.polski, geografia, wos, j. angielski  

lub j. niemiecki 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona www, adres e-mail Zawód Forma kształcenia 

1. 

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 
w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu 

ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluo 
Tel./Fax +48 (43) 843-35-56 
strona: www.zs1.ehost.pl 
e-mail: zs1@zs1.ehost.pl 

kucharz wieczorowe 

2. 

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych 
w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu 

ul. Sieradzka 54, 98-300 Wieluo 
Tel. +48 (43) 843-46-32, (43) 843-44-14 

strona: www.kopernik.wielun.pl 
e-mail: szkola@kopernik.wielun.pl 

- zaoczna 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu 
ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluo 

Tel./Fax + 48 (43) 843-83-59 
strona: www.zs5wielun.republika.pl 

e-mail: zs5wielun@op.pl 
Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Specjalna  

kucharz, cukiernik, piekarz, stolarz, ślusarz, blacharz 
samochodowy, elektromechanik pojazdów 

samochodowych, wędliniarz, pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej 

angielski 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gromadzicach 
Gromadzice 49, 98-310 Czarnożyły 

Tel. +48 (43) 841-62-92 
strona: www.osrodek.atspace.com 

e-mail: soszwgromadzice@poczta.onet.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. Szkoła Przysposabiająca do Pracy - - 

http://www.zs1.ehost.pl/
http://www.zs5wielun.republika.pl/
mailto:soszwgromadzice@poczta.onet.pl
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NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. bp Teodora Kubiny w Wieluniu 
ul. Śląska 23, 98-300 Wieluo 

Tel. +48 (43) 843-55-76, Fax + 48 (43) 843-69-99 
strona: www.klo.yoyo.pl 

e-mail: pklowielun@poczta.onet.pl 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wieluniu 
ul. 18-go Stycznia 24, 98-300 Wieluo 

Tel. +48 (43) 843-09-57 
strona: www.spwielun.home.pl 

e-mail: sekretariat@sp.wielun.pl 

2. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wieluniu 
ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluo 

Tel./Fax +48 (43) 843-35-56 
strona: www.zaoczne.wielun.pl 

e-mail: sekretariat@zaoczne.wielun.pl 

NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Osjakowie 

ul. Wieluoska 14, 98-320 Osjaków 
Tel./Fax + 48 (43) 842-36-84 oraz (25) 644-93-11 

strona: www.sce.az.pl 
e-mail: sce@sce.az.pl 

2. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Wieluniu 

ul. 18-go Stycznia 24, 98-300 Wieluo 
Tel. + 48 (43) 843-09-57 

strona: www.spwielun.home.pl 
e-mail: sekretariat@sp.wielun.pl 

3. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Wieluniu 

ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluo 
Tel./Fax +48 (43) 843-35-56 

strona: www.zaoczne.wielun.pl 
e-mail:sekretariat@zaoczne.wielun.pl 

NIEPUBLICZNE TECHNIKA I ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Technikum dla Dorosłych w Wieluniu 
ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluo 

Tel./Fax + 48 (43) 843-35-56 
strona: www.zaoczne.wielun.pl 

e-mail: sekretariat@zaoczne.wielun.pl 

technik budownictwa 
technik ekonomista 

zaoczna 

2. 

Technikum Uzupełniajace dla Dorosłych w Wieluniu 
ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluo 

Tel./Fax + 48 (43) 843-35-56 
strona: www.zaoczne.wielun.pl 

e-mail: sekretariat@zaoczne.wielun.pl 

technik budownictwa 
kucharz 

zaoczna 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

mail 
Zawód 

http://www.zaoczne.wielun.pl/
http://www.sce.az.pl/
http://www.zaoczne.wielun.pl/
http://www.zaoczne.wielun.pl/
http://www.zaoczne.wielun.pl/
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1. 
Szkoła Policealna dla Dorosłych 

w Wieluniu 

ul. 18-go Stycznia 24, 98-300 Wieluo 
Tel +48 (43) 843-09-57 

strona: www.spwielun.home.pl 
e-mail: sekretariat@sp.wielun.pl 

technik rachunkowości 
technik administracji 
technik ekonomista 

technik prac biurowych 
technik obsługi turystycznej 
technik organizacji reklamy 

asystent osoby niepełnosprawnej 
technik usług kosmetycznych 

technik informatyk 
technik logistyk 

2. 
Policealne Studium Biznesu 

w Wieluniu 

ul. Wojska Polskiego 32 
98-300 Wieluo 

Tel./Fax +48 (43) 843-35-56 
strona: www.zaoczne.wielun.pl 

e-mail: sekretariat@zaoczne.wielun.pl 

technik administracji 
technik bhp 

technik rachunkowości 
technik ochrony środowiska 

opiekunka środowiskowa 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

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

1. 
Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Wieluniu 

ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluo 

Tel. +48 (43) 843-45-20  
Fax +48 (43) 843-06-34 

strona: www.pppwielun.republika.pl 
e-mail: pppwielun@op.pl 

BURSY I INTERNATY 

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

1. Międzyszkolna Bursa w Wieluniu ul. Traugutta 32, 98-300 Wieluo 
Tel. +48 (43) 843-99-32  

strona: www.wielun.bursa.glt.pl 
e-mail: bursa.wielun@poczta.fm 
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POWIAT WIERUSZOWSKI 

 

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie 
ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów 

Tel. +48 (62) 781-33-70, Fax. +48 (62) 783-19-63 
strona: www.powiat-wieruszowski.pl 

e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Wieruszów 
Gmina Bolesławiec 

Gmina Czastary 
Gmina Galewice 
Gmina Lututów 
Gmina Łubnice 

Gmina Sokolniki 

ZESPOŁY SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie 
Liceum Ogólnokształcące 

ul. Mikołaja Kopernika 2a, 98-400 Wieruszów 
Tel./Fax +48 (62) 784-11-68 

strona: www.lowier.eu 
e-mail: zso-kopernik@wp.pl 

Lp 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
j. obcy 
historia 

1 A 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, do wyboru (historia), do wyboru (plastyka. muzyka),  
j. obcy 

2. 
historia 

wos 
j. obcy 

1 B 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, historia, do wyboru (plastyka. muzyka), j. obcy 

3. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

1 C 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

4. 
biologia 
chemia 
fizyka 

1 D 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, biologia, do wyboru (chemia, fizyka), j. obcy 

5. 
geografia 

matematyka 
j. obcy 

1 E 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, wos 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie 
ul. Szkolna 1-3, 98-400 Wieruszów 

Tel. +48 (62) 784-13-21, Fax +48 (62) 783-10-71 
strona: www.zsp.wieruszow.pl 

e-mail: poczta@zsp.wieruszow.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1a technik informatyk 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1b technik elektryk 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

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
http://www.lowier.eu/
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1c technik budownictwa 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

1d technik mechanik 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

1e technik handlowiec 
angielski 
niemiecki 

j.polski, matematyka, geografia, j. obcy 

1f technik mechatronik 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

1g technik ekonomista 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, informatyka 

1h technik hotelarstwa 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
1a 

wielozawodowa: 
stolarz 
tapicer 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

i inne zgodnie z potrzebami 
pracodawców 

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

 

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie 
ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów 

Tel. +48 (43) 871-40-47, +48 (43) 871-41-33 
strona: www.zsrlututow.internetdsl.pl 

e-mail: zsrlut-sekretariat@wp.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1a technik architektury krajobrazu 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

1b technik ekonomista 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

1c technik mechanizacji rolnictwa 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

1d technik rolnik 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

1a 
mechanik-operator pojazdów  

i maszyn rolniczych 
angielski 
niemiecki  

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

1b rolnik 
angielski 
niemiecki  

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona www, 

adres email 
Zawód Forma kształcenia 

1. 

Szkoła Policealna 
Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie 

ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów 
Tel. +48 (43) 871-40-47, +48 (43) 871-41-33 

strona: www.zsrlututow.internetdsl.pl 
e-mail: zsrlut-sekretariat@wp.pl 

technik rolnik zaoczna 

2. 

Technikum Uzupełniające 
Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie 

ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów 
Tel. +48 (43) 871-40-47, +48 (43) 871-41-33 

strona: www.zsrlututow.internetdsl.pl 
e-mail: zsrlut-sekretariat@wp.pl 

technik mechanizacji 
rolnictwa 

zaoczna 

3. 

Liceum Ogólnokształcące 
Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie 

ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów 
Tel. +48 (43) 871-40-47, +48 (43) 871-41-33 

- zaoczna 

http://www.zsrlututow.internetdsl.pl/
mailto:zsrlut-sekretariat@wp.pl
http://www.zsrlututow.internetdsl.pl/
mailto:zsrlut-sekretariat@wp.pl
http://www.zsrlututow.internetdsl.pl/
mailto:zsrlut-sekretariat@wp.pl
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strona: www.zsrlututow.internetdsl.pl 
e-mail: zsrlut-sekretariat@wp.pl 

4. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie 

ul. Mikołaja Kopernika 2a, 98-400 Wieruszów 
Tel./Fax +48 (62) 784-11-68 

strona: www.lowier.eu 
e-mail: zso-kopernik@wp.pl 

- zaoczna 

5. 

Technikum Uzupełniające  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie 

ul. Szkolna 1-3, 98-400 Wieruszów 
Tel. +48 (62) 784-13-21, Fax+48 (62) 783-10-71 

strona: www.zsp.wieruszow.pl 
e-mail: poczta@zsp.wieruszow.pl 

technik żywienia  
i usług gastronomicznych  

(15 miejsc) 
technik handlowiec (15 

miejsc) 

stacjonarna 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wieruszowie 
ul. Warszawska 123, 98-400 Wieruszów 

Tel./Fax +48 (62) 784-25-84 
e-mail: pawe.dzioba@neostrada.pl 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp Nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej 
Adres (kod, 

miejscowośd, ulica) 
Telefon, fax, strona www, adres e-mail 

1. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Wieruszowie 
ul. Waryoskiego 12 
98-400 Wieruszów 

Tel./Fax +48 (62) 784-12-95 
strona: www.pppwieruszow.republika.pl 

e-mail: wieruszowppp@op.pl 
pppwieruszow@vp.pl 

http://www.zsrlututow.internetdsl.pl/
mailto:zsrlut-sekretariat@wp.pl
mailto:pawe.dzioba@neostrada.pl
http://www.pppwieruszow.republika.pl/
mailto:wieruszowppp@op.pl
mailto:pppwieruszow@vp.pl
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POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI 

Starostwo Powiatowe w Zduoskiej Woli 
ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduoska Wola 

Tel./Fax +48 (43) 823-22-04 
strona: www.powiatzdunskowolski.pl 

e-mail: oswiata@powiatzdunskowolski.pl 
na terenie powiatu występują następujące gminy: 

Miasto Szadek 
Miasto Zduoska Wola 

Gmina Zapolice 
Gmina Zduoska Wola 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduoskiej Woli 
ul. Dąbrowskiego 6, 98-220 Zduoska Wola 

Tel./ Fax +48 (43) 823 42 74 
strona: www.pierwszelozdwola.ksiezyc.pl 

e-mail: lo1zdwola@poczta.onet.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym programem 

nauczania 
Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

historia sztuki 
1 A 

angielski 
francuski/ 

rosyjski 
j. polski, j. obcy, historia, wos 

2. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

1 B 

angielski 
niemiecki/ 

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

3. 
biologia 
chemia 
fizyka 

1 C 

angielski 
niemiecki/ 

rosyjski 
j. polski, biologia, chemia, fizyka 

4. 
matematyka 

chemia 
fizyka 

1 D 

angielski 
niemiecki/ 

rosyjski 
j. polski, matematyka, fizyka, chemia 

5. 
matematyka 

geografia 
j. angielski 

1 E 

angielski 
francuski/ 

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

6. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1 F 

angielski 
niemiecki/ 
francuski 

j. polski, biologia, chemia, matematyka 

7. 
j. polski 

geografia 
j. angielski 

1 G 

angielski  
niemiecki/ 

włoski 
j. polski, j. obcy, geografia, wos 

8. 
j. polski 
historia 

wos 
1 H 

angielski 
niemiecki/ 

rosyjski 
j. polski, j. obcy, historia, wos 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduoskiej Woli 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, 98-220 Zduoska Wola 

Tel./Fax +48 (43) 823-61-94, Tel. (43) 825-57-32 
strona: www.drugielozdwola.ksiezyc.pl 
e-mail: 2lo.zdwola@2lo-zdwola.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym programem 

nauczania 
Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

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:lo1zdwola@poczta.onet.pl
http://www.drugielozdwola.ksiezyc.pl/
mailto:2lo.zdwola@2lo-zdwola.edu.pl
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1. 
matematyka 

fizyka 
informatyka lub j. angielski 

I a 

angielski 
(wiodący) 
niemiecki  
rosyjski 

francuski  
(do wyboru) 

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

2. 
j. polski 
historia 

wos 
I b 

angielski 
(wiodący) 
niemiecki  
rosyjski 

francuski  
(do wyboru) 

j. polski, historia, wos, j. angielski 

3. 
biologia 
chemia 

fizyka lub matematyka* 
I c 

angielski 
(wiodący) 
niemiecki  
rosyjski 

francuski  
(do wyboru) 

j. polski, biologia, chemia, fizyka lub matematyka 

4. 
j. polski 

geografia lub historia* 
j. angielski 

I d 

angielski 
(wiodący) 
niemiecki  
rosyjski 

francuski  
(do wyboru) 

j. polski, geografia, historia, j. angielski 

5. 
geografia 

wos 
j. angielski 

I e 

angielski 
(wiodący) 
niemiecki  
rosyjski 

francuski  
(do wyboru 

j. polski, geografia, wos, j. angielski 

* o wyborze przedmiotu decyduje większośd kandydatów do tej klasy 

PUBLICZNE SZKOŁY ARTYSTYCZNE DLA MŁODZIEŻY 

Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduoskiej Woli 
ul. Sieradzka 29, 98-220 Zduoska Wola 

Tel./Fax +48 (43) 823-67-81, (43) 823-64-29 
strona: www.lpzdwola.pl 

e-mail: plspzw@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. artystyczna - - 
angielski 
rosyjski 

j. polski, sztuka, matematyka, j. obcy, 
informatyka  

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrooców Westerplatte w Zduoskiej Woli 
ul. Żeromskiego 10, 98-220 Zduoska Wola 

Tel./Fax +48 (43) 823-30-61 
strona: www.zsznr1.pl 

e-mail: zsznr1zdwola@interia.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 1 TE technik ekonomista 

2 do wyboru 
sposród: 
rosyjski 

niemiecki 
francuski 
angielski 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

http://www.lpzdwola.pl/
mailto:plspzw@wp.pl
http://www.zsznr1.pl/
mailto:zsznr1zdwola@interia.pl
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TH 

technik handlowiec:  
prowadzenie sprzedaży, 
prowadzenie działalności 

handlowej 

2 do wyboru 
sposród: 
rosyjski 

niemiecki 
angielski 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

TM 

technik mechanik: 
montaż i obsługa maszyn  
i urządzeo, użytkowanie 

obrabiarek skrawających, 
wykonywanie i naprawa 

elementów maszyn, urządzeo  
i narzędzi 

rosyjski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

TO 

technik technologii odzieży: 
projektowanie wyrobów 
odzieżowych, organizacja 

procesów wytwarzania wyrobów 
odzieżowych, wykonanie usług 

krawieckich 

2 do wyboru 
sposród: 
rosyjski 

niemiecki 
angielski 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

2. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 1 

D 
mechanik monter maszyn  

i urządzeo 
operator obrabiarek skrawajacych 

1 do wyboru 
spośród: 
niemiecki 
francuski 
angielski 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

W wielozawodowa 

1 do wyboru 
spośród: 
rosyjski 

francuski 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, informatyka 

 

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduoskiej Woli 
ul. Łaska 61, 98-220 Zduoska Wola 

Tel. +48 (43) 823-31-59, Fax +48 (43) 823-93-77 
strona: www.zse-zdwola.pl 
e-mail: zse-zd-wola@o2.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

I TE 

 
technik elektronik - specjalizacja: 

elektronika i mechatronika 
 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

I AP 
technik elektronik - specjalizacja: 

automatyka i systemy 
komputerowe 

I a TI 
 

technik informatyk 
  

I b TI 
 

technik informatyk 
  

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach 
Wojsławice 118, 98-220 Zduoska Wola 

Tel. + 48 (43) 825-14-91,Fax + 48 (43) 825-14-90 
 strona: www.wojslawice.ksiezyc.pl 
e-mail: zsrckuwoj@poczta.onet.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LO1 

policyjna 

                       j. polski 
j. angielski 

wos 
 

angielski 
niemiecki 

lub rosyjski 
j. polski, j. angielski, wos, w-f 

http://www.zse-zdw.neostrada.pl/
mailto:zse-zd-wola@o2.pl
mailto:zsrckuwoj@poczta.onet.pl


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
Łódź 2012/2013 

 

S t r o n a  | 168 

LO1 
policyjna 

j. angielski 
wos 

biologia 

LO2 
(pożarnicza) 

matematyka 
wos 

fizyka 

LO2 
(pożarnicza) 

j. angielski 
wos 

chemia 
 

2. Technikum 

T 1 technik rolnik 

angielski 
niemiecki 

lub rosyjski 

j. polski, biologia, geografia, matematyka 

T 2 technik technologii żywności j. polski, matematyka, biologia, chemia 

T 3 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
j. polski, matematyka lub geografia, biologia, 

zajęcia artystyczne 

T 4 technik agrobiznesu j. polski, matematyka, biologia, geografia 

3. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

ZSZ 1 
operator maszyn i urządzeo 

przemysłu spożywczego 

angielski 
niemiecki 

lub rosyjski 

 
j. polski, matematyka, zajęcia techniczne, 

informatyka 
 

ZSZ 2 
mechanik - operator pojazdów  

i maszyn rolniczych 

ZSZ 3                     kucharz j.polski, matematyka,zajęcia techniczne, chemia 

ZSZ 4                       rolnik j.polski, matematyka,zajęcia techniczne, biologia 

 

Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduoskiej Woli 
ul. Okrzei 11, 98- 220 Zduoska Wola 

Tel./Fax +48 (43) 657-14-29 
e-mail: zs_zdwola@szkoly.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol oddziału 
Przedmioty z rozszerzonym 

programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
III Liceum 

Ogólnokształcące 
LW 

wojskowa 

j. angielski od kl.I do wyboru 
przez ucznia od kl.II: 

         geografia lub historia*,  
         matematyka lub wos*, 

j. polski 

angielski 
(kontynuacja 

rosyjski/ 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, wos, w-f 

2. Technikum Nr 3 

TH technik hotelarstwa angielski 
(kontynuacja 

rosyjski/ 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, informatyka 

TUG 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
j. polski, j. obcy, biologia/chemia, informatyka 

* o wyborze przedmiotu decyduje większośd kandydatów do tej klasy 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

1. 

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduoskiej Woli 

ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, 98-220 Zduoska Wola 
Tel./Fax +48 (43) 823-62-13 

strona: www.jasna.zd-wola.pl 
e-mail: jasna6@op.pl 

- zaoczna 

2. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłyh 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach 

Wojsławice 118, 98-220 Zduoska Wola 
Tel. +48 (43) 825-14-91, Fax +48 (43) 825-14-90 

strona: www.repubilka.pl/wojslawice1 
e-mail: zsrckuwoj@poczta.onet.pl 

- zaoczna 

3. 

Szkoła Policealna Nr 1  
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduoskiej Woli 

ul. Żeromskiego 10, 98-220 Zduoska Wola 
Tel./Fax +48 (43) 823-30-61 

strona: www.zsznr1.pl 
e-mail: zsznr1zdwola@interia.pl 

technik handlowiec 
technik technologii odzieży 

technik prac biurowych 
zaoczna 

mailto:zs_zdwola@szkoly.lodz.pl
http://www.repubilka.pl/wojslawice
http://www.zsznr1.pl/
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4. 

Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3  
Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduoskiej Woli 

ul. Okrzei 11, 98-220 Zduoska Wola 
Tel./Fax +48 (43) 657-14-29 

e-mail: zs_zdwola@szkoly.lodz.pl 

technik hotelarstwa 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
technik informatyk 

zaoczna 

5. 

Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 4  
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, 98-220 Zduoska Woli 

Tel./Fax + 48(43) 823 62 13 
strona: www.jasna.zd-wola.pl 

e-mail: jasna6@op.pl 

technik BHP 
technik administracji 

asystent osoby niepełnosprawnej 
opiekunka środowiskowa 

technik rachunkowości 
technik informatyk 

florysta 
technik turystyki wiejskiej 
technik usług pocztowych 

inne 

zaoczna 

6. 

Szkoła Policealna dla Dorosłyh 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach 

Wojsławice 118, 98-220 Zduoska Wola 
Tel. +48 (43) 825-14-91, Fax +48 (43) 825-14-90 

strona: www.repubilka.pl/wojslawice1 
e-mail: zsrckuwoj@poczta.onet.pl 

technik ochrony fizycznej osób i 
mienia 

dietetyk 
florysta 

kursy kwalifikacyjne: 
rolnik 

kucharz 

zaoczna 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduoskiej Woli 
ul. Zielona 59a, 98-220 Zduoska Wola 

Tel. +48 (43) 823-33-99, Fax +48 (43) 824-72-71 
e-mail: sekretariat.zss_zdw@interia.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 

blacharz samochodowy 
robotnik robót wykooczeniowych 

elektryk 
mechanik pojazdów samochodowych 

fryzjer 
krawiec 
piekarz 

cukiernik 
tapicer 

sprzedawca 
stolarz 

- 

2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy bez zawodu - 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Łodzi z siedzibą w Zduoskiej Woli 
ul.Komisji Edukacji Narodowej 3/5, 98-220 Zduoska Wola 

Tel./Fax + 48 (43) 824-74-18 
strona: www.zdz-zdwola.pl 
e-mail: zs_zdz@interia.pl 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

mailto:zs_zdwola@szkoly.lodz.pl
http://www.repubilka.pl/wojslawice
mailto:sekretariat.zss_zdw@interia.pl
http://www.zdz-zdwola.pl/
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1. 

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Zduoskiej Woli 
ul. Królewska 6, 98-220 Zduoska Wola 

Tel. +48 (43) 825-48-90, Fax +48 (43) 825-49-42 
strona: www.zak.edu.pl 

e-mail: zdunska-wola@zak.edu.pl 

2. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Zduoskiej Woli 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5, 98-220 Zduoska Wola 

Tel./Fax +48 (43) 824-74-18 
strona: www.zdz-zdwola.pl 
e-mail: zs_zdz@interia.pl 

NIEPUBLICZNE TECHNIKA I ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ZDZ w Łodzi z/s w Zduoskiej Woli 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5 

Tel./Fax + 48(43) 824-74-18 
strona: www.zdz-zdwola.pl 
e-mail: zs_zdz@interia.pl 

sprzedawca 
cukiernik 
kucharz 
fryzjer 

lakiernik 
blacharz 
murarz 
dekarz 

mechanik pojazdów samochodowych 
elektryk 

monter elektronik 
elektromechanik 

drukarz 
rzeźnik-wędliniarz 

stolarz 
krawiec 
tapicer 
piekarz 

elektromechanik pojazdów samochodowych 
blacharz samochodowy 

ślusarz 
tapicer 

betoniarz 
monter instalacji i urządzeo sanitarnych 

2. 

Technikum Fryzjerskie ZDZ w Łodzi z/s w Zduoskiej Woli 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5, 98-220 Zduoska Wola 

Tel./Fax (43) 824-74-18 
strona: www.zdz-zdwola.pl 
e-mail: zs_zdz@interia.pl 

technik usług fryzjerskich 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

adres e-mail 
Zawód 

1. 
Policealna Szkoła Centrum Nauki  
i Biznesu „Żak” w Zduoskiej Woli 

ul. Królewska 6, 98-220 Zduoska Wola 
Tel. +48 (43) 825-48-90  
Fax +48 (43) 825-49-42 
strona: www.zak.edu.pl 

e-mail: zdunska-wola@zak.edu.pl 

technik administracji 
technik BHP 

technik informatyk 
technik usług kosmetycznych 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

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

1. 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Zduoskiej Woli 
ul. Żeromskiego 3A 

98-220 Zduoska Wola 

Tel./Fax +48 (43) 823-36-34 
strona: www.pppzdwola.prv.pl 

e-mail: poradnia_zdwola@wp.pl 

http://www.zak.edu.pl/
mailto:zdunska-wola@zak.edu.pl
http://www.zdz-zdwola.pl/
mailto:zdz@interia.pl
http://strona:%20www.zdz-zdwola.pl/
mailto:zs_zdz@interia.pl
http://strona:%20www.zdz-zdwola.pl/
mailto:zs_zdz@interia.pl
http://www.zak.edu.pl/
mailto:zdunska-wola@zak.edu.pl
http://www.pppzdwola.prv.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 Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach 

Wojsławice 118 
98-220 Zduoska Wola 

Tel. +48 (43) 825-14-91  
Fax +48 (43) 825-14-90 

strona: www.wojslawice.ksiezyc.pl 
e-mail: zsrckuwoj@poczta.onet.pl 

2. 
Bursa Szkolna w Zespole Bursy Szkolnej  
i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

 w Zduoskiej Woli 

ul. Okrzei 11 
98-220 Zduoska Wola 

Tel./Fax +48 (43) 823-30-77 
strona: www.bursaszkolnazdw.republika.pl 

e-mail: bursa.szkolna2@wp.pl 

mailto:bursa.szkolna2@wp.pl
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PLACÓWKI OBJĘTE NADZOREM DELEGATURY ŁÓDZKIEGO KURATORIUM 
OŚWIATY W SKIERNIEWICACH 

POWIAT ŁOWICKI 
POWIAT RAWSKI 

POWIAT GRODZKI SKIERNIEWICKI 
POWIAT ZIEMSKI SKIERNIEWICKI 

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach 
ul. Jagiellooska 29, 96-100 Skierniewice 

Tel. +48 (46) 833-44-62, 834-16-09 
Fax +48 (46) 833-45-61 

e-mail: delegatra.skierniewice@gmail.com 
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POWIAT ŁOWICKI 

Starostwo Powiatowe w Łowiczu 
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz 

Tel. +48 (46) 837-59-02, Fax +48 (46) 837-50-15 
strona: www.powiat.lowicz.pl 

e-mail: 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. Józefa Chełmooskiego w Łowiczu 
ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz 

Tel. /Fax +48 (46) 837-42-00 
strona: www.lo1chelmonski.pl 

e-mail: lochelmon1@op.pl 

L.p. 
Przedmioty z rozszerzonym programem 

nauczania 
Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1 

matematyka 
fizyka 

 
oraz do wyboru: 

informatyka lub j. obcy 

1 a do wyboru* j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

2. 
matematyka 

fizyka 
chemia 

1 b do wyboru* j. polski, matematyka, fizyka, chemia 

3. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1 c do wyboru* j. polski, biologia, chemia, matematyka 

4. 
matematyka 

geografia 
wos 

1 d do wyboru* j. polski, geografia, matematyka, j. obcy 

5. 

j. polski 
wos 

 
oraz do wyboru: 

filozofia lub historia 

1 e do wyboru* j. polski, historia, j. obcy, wos 

* języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski; realizowane na różnym poziomie zaawansowania 

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu 
ul. Ułaoska 2, 99- 400 Łowicz 
Tel./Fax +48 (46) 830-08-98 

strona: www.2lolowicz.pl 
e-mail: liceum@2lolowicz.pl 

L.p. 
Przedmioty z rozszerzonym programem 

nauczania 
Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

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
mailto:lochelmon1@op.pl
http://www.2lolowicz.pl/
mailto:liceum@2lolowicz.pl
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1. 
j. polski 
historia 

wos 
I a 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, historia 

2. 
matematyka 
informatyka 

geografia 
I b  

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

3. 
biologia 
chemia 

j. angielski 
I c 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia 

4. 
geografia 

wos 
j. polski 

I d 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

 

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu 
ul. Pijarska 2, 99-400 Łowicz 
Tel./Fax +48 (46) 837-66-10 

strona: www.pijarska.pl 
e-mail: szkola@pijarska.pl 

Lp. 
Przedmioty z rozszerzonym programem 

nauczania 
Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
biologia 
chemia 

B 

angielski P lub R 
niemiecki P lub R* 
francuski P lub R* 
rosyjski P lub R* 

biologia, chemia, j. polski, matematyka 

2. 
matematyka 

fizyka lub geografia 
M 

angielski P lub R 
niemiecki P lub R* 
francuski P lub R* 
rosyjski P lub R* 

matematyka, fizyka, j. polski, geografia 

3. 
j. polski 
historia 

wos 
H 

angielski P lub R 
niemiecki P lub R* 
francuski P lub R* 
rosyjski P lub R* 

j. polski, j. obcy, historia, wos 

* zajęcia będą realizowane w formie rozszerzonej po zebraniu grupy 

ZESPOŁY SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

Zespół Szkół Licealnych w Zdunach 
Zduny 70b, 99-440 Zduny 

Tel./Fax +48 (46) 838-75-24 
strona: www.zslzduny.pl 

e-mail: zslzduny@gmail.com 

L.p. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. LO Ia 

j. obcy 
biologia 
historia 

w-f 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

 

j. polski, j. obcy, biologia, w-f 

2. LO Ib 

j. polski 
j. obcy 
historia 

geografia 

j. polski, j. obcy, historia, wos 

3. LO Ic 
chemia 
j. obcy 

matematyka 
j. polski, chemia, geografia. w-f 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu 
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

Tel./Fax +48 (46) 837-42-01 

mailto:zslzduny@gmail.com
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strona: www.zspnr1.lowicz.pl 
e-mail: zspnr1lowicz@o2.pl 

L.p. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione  

w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

I E 

technik elektryk 
 

matematyka 
fizyk 

angielski 
niemiecki 

j. obcy, j. polski, matematyka, informatyka 

I TM 

technik mechanik 
 

matematyka 
fizyk 

I TI 

technik informatyk 
 

matematyka 
informatyka 

I M 

technik mechanik 
 

matematyka 
fizyk 

I TS 

technik pojazdów samochodowych 
 

matematyka 
fizyka 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 

I MS mechanik pojazdów samochodowych 

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

1 Mu mechanik maszyn i urządzeo drogowych 

1 Wz 

fryzjer 
piekarz 

cukiernik 
lakiernik 

blacharz samochodowy 
elektryk 
ślusarz 

murarz-tynkarz 
betoniarz-zbrojarz 

wędliniarz 
monter zabudowy i robót wykooczeniowych 

w budownictwie 
operator obrabiarek skrawających 

operator maszyn i urządzeo przetwórstwa 
tworzyw sztucznych 
monter mechatronik 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu 

ul. Blich 10, 99-400 Łowicz 
Tel. + 48 (46) 837-37-05, Fax (46) 837-33-77 

strona: www.zsp2lowicz.pl 
e-mail: blich@zsp2lowicz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Zawód Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 2 

TMR 

technik mechanizacji 
rolnictwa 

 
matematyka 

fizyka 

angielski 
niemiecki 

j. polski, informatyka, matematyka, technika 

TA 

technik agrobiznesu 
 

biologia 
j. polski 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. angielski, biologia, informatyka 

T ŻiUG 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

 
chemia 

j. niemiecki 

angielski 
niemiecki 

j. angielski, geografia, biologia, technika 

http://www.zspnr1.lowicz.pl/
mailto:zspnr1lowicz@o2.pl
http://www.zsp2lowicz.pl/
mailto:blich@zsp2lowicz.pl
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TTŻ 

technik technologii żywności 
 

chemia 
j. niemiecki 

angielski 
niemiecki 

j. polski, wos, chemia, technika 

TPM 

technik przetwórstwa 
mleczarskiego 

 
chemia 

informatyka 

angielski 
niemiecki 

j. polski, wos, chemia, technika 

TTW 

technik turystki wiejskiej 
 

geografia 
 j. angielski 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, technika 

TI 

technik informatyk 
 

matematyka 
j. angielski 

angielski 
niemiecki 

j. angielski, j. obcy, matematyka, informatyka 

TL 

technik logistyk 
 

geografia 
informatyka 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, technika 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
Wz 

mechanik - operator 
pojazdów i maszyn 

rolniczych angielski 
niemiecki 

j. polski, informatyka, fizyka, technika 
 oprator maszyn przemysłu 

spożywczego 

kucharz 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu 
ul. Powstaoców 1863r. nr 12d, 99-400 Łowicz 

Tel./Fax +48 (46) 837-05-87 
strona: www.zsp3.lowicz.pl 

e-mail: zsz3lowicz@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym programem 

nauczania / profil/ zawód 

Języki  
obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

I A 

j. angielski 
geografia 
biologia 

technik hotelarstwa 

angielski 
niemiecki 
francuski 

j. polski, j. obcy, geografia, matematyka 

I B 

j. angielski 
geografia 
biologia 

technik obsługi turystycznej 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, geografia, matematyka 

I C 

j. angielski  
geografia 
biologia 
kelner 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, w-f 

I D 

j. angielski 
geografia 
biologia 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
I E kucharz niemiecki j. polski, j. obcy, biologia, matematyka 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu 
ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 

Tel./ Fax +48 (46) 837-49-49, Tel. +48 (46) 837-37-06 
strona: zsp4.lowicz.pl 

e-mail: poczta@zsp4.lowicz.pl 

L.p Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

http://www.zsp3.lowicz.pl/
mailto:zsz3lowicz@poczta.onet.pl
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1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

1 LO-A 
j. angielski 
geografia 

wos 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. angielski, geografia, wos 

LO-B 
matematyka  
informatyka  

fizyka  

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

LO-C 
biologia 
chemia 

j. angielski 

angielski 
niemiecki 

j. polski, biologia, chemia, j. angielski 

2. Technikum  

1 T-A 
matematyka 

geografia 
technik ekonomista  

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

1 T-B 
matematyka 

geografia 
technik ekonomista 

angielski 
niemiecki 

j. polski,  matematyka, geografia, j. obcy 

1 T-C 
matematyka 

geografia 
technik handlowiec 

angielski 
niemiecki 

j. polski,  matematyka, geografia, j. obcy 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubioskiej w Zduoskiej Dąbrowie  
Zduoska Dabrowa 64, 99-440 Zduny 

Tel./Fax +48 (46) 838-74-95 
strona: www.zspzd-tchnikum.pl 

e-mail: szkola@zspzd-technikum.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty zrozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. Technikum  

TR 
biologia 

matematyka 
technik rolnik 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, j. obcy 

TW 

biologia lub chemia 
(do wyboru) 
matematyka 

technik weterynarii 

angielski 
niemiecki 

j. polski, biologia, matematyka, chemia 

TAK 

biologia lub geografia 
(do wyboru) 
matematyka 

technik architektury krajobrazu 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, geografia 

THK 
biologia 

matematyka 
technik hodowca koni 

angielski 
niemiecki 

j. polski, biologia, matematyka, j. obcy 

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 

L.p 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona www, 

adres e-mail 
Zawód 

1. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi 
ul. Sobocka 2, 99-412 Kiernozia 

Tel./ Fax +48 (24) 277-90-84 
e-mail: oswkiernozia@wp.pl 

- 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu 

ul. Blich 10, 99-400 Łowicz 
Tel. +48 (46) 837-37-05, Fax (46) 837-33-77 

strona: www.zsp2lowicz.pl 
e-mail: blich@zsp2lowicz.pl 

 Typ szkoły Zawód Forma kształcenia 

1. Liceum Ogólnokształcące  
j. polski 

matematyka 
zaoczna 

http://www.zspzd=tchnikum.pl/
mailto:szkola@zspzd-technikum.pl
http://www.zsp2lowicz.pl/
mailto:blich@zsp2lowicz.pl
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2. Szkoła Policealna 

technik ochrony fizycznej  
osób i mienia 

technik bezpieczeostwa i higieny 
pracy 

technik turystyki wiejskiej 
technik pożarnictwa 
technik administracji 

technik rachunkowości 
technik informatyk 

zaoczna 

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
technik rolnik absolwent gimnazjum (zasadniczej szkoły zawodowej) 

rolnik absolwent gimnazjum 

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubioskiej w Zduoskiej Dąbrowie  
Zduoska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny  

Tel./Fax +48 (46) 838-74-95 
strona: www.zspzd-tchnikum.pl 

e-mail: szkola@zspzd-technikum.pl 
Lp. Typ szkoły Zawód Forma kształcenia 

1. Szkoła Policealna technik weterynarii zaoczna 

2. Kursy kwalifikacyjne 

technik rolnik 
technik architektury krajobrazu 

technik hodowca koni 
technik agrobiznesu 

zaoczna 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łowiczu 
ul. Powstaoców 1863 r. Nr 12 G, 99- 400 Łowicz 

Tel./Fax +48 (46) 837-57-12 
strona: www.lowiczsosw.republika.pl 

e-mail: soswlowicz@pro.onet.pl, oligosos@wp.pl 

Lp. Nazwa szkoły 
Program/profil/ 

zawód 
Języki obce 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna - angielski 

2. Gimnazjum Specjalne - angielski 

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 
kucharz małej gastronomii 

rolnik 
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

angielski 

4. Szkoła Specjalna Przysposabiajaca do Pracy kucharz małej gastronomii - 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi z siedzibą w Łowiczu 
ul. Zgoda 13, 99-400 Łowicz 
Tel./Fax +48 (46) 830-03-95 

e-mail: zdz_szkoly_lowicz@wp.pl 

2. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SC „Bakałarz” w Łyszkowicach 
ul. Księstwa Łowickiego 11, 99-420 Łyszkowice  

Tel. +48 (46) 838-89-65  
e-mail: szkola_lyszkowice@autograf.pl 

NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

http://www.zspzd=tchnikum.pl/
mailto:szkola@zspzd-technikum.pl
mailto:soswlowicz@pro.onet.pl
mailto:szkola_lyszkowice@autograf.pl
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1. 

Zaoczne Uzupełniające  
Liceum Ogólnokształcące 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego  
w Łodzi z siedzibą w Łowiczu 

ul. Zgoda 13, 99-400 Łowicz 
Tel./Fax + 48 (46) 830-03-95 

e-mail: zdz_szkoly_lowicz@wp.pl 

2. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych S.C. ,,Bakałarz”  
w Łyszkowicach 

ul. Księstwa Łowickiego 11, 99-420 Łyszkowice 
Tel. +48 (46) 838-89-65 

e-mail: szkola_lyszkowice@autograf.pl 

NIEPUBLICZNE TECHNIKA I ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Zaoczne Technikum Uzupełniające Przemysłu Spożywczego 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi 

z siedzibą w Łowiczu 
ul. Zgoda 13, 99-400 Łowicz 
Tel./Fax + 48 (46) 830-03-95 

e-mail: zdz_szkoly_lowicz@wp.pl 

technik technologii 
żywności 

zaoczna 

PUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY  

Lp 
Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica) telefon, fax, strona 

www, adres e-mail 
 

1. 

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego  
im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu 

ul. Ułaoska 2, 99-400 Łowicz 
Tel. + 48 (46) 837-58-85, Fax + 48 (46) 837-50-27 

strona: www.spswlkopernik.pl 
e-mail: szkolapolicealna@spswlkopernik.pl 

technik farmaceutyczny 
technik masażysta 

ratownik medyczny 
opiekun medyczny 

terapeuta zajęciowy 
asystent osoby niepełnosprawnej 

opiekunka środowiskowa 
opiekun w domu pomocy społecznej 

opiekunka dziecięca 
asystentka stomatologiczna 

dietetyk 
technik usług kosmetycznych 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 
technik bezpieczeostwa i higieny pracy 

technik administracji 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp Nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej 
Adres (kod, miejscowośd, 

ulica) 
Telefon, fax, strona www, adres e-mail 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu 
ul. Armii Krajowej 6 

99-400 Łowicz 

Tel. +48 (46) 837-42-71  
Fax +48 (46) 837-42-71 

strona: www.poradnia.lowicz.pl 
e-mail: ppplowicz@neostrada.pl 
sekretariat_ppplowicz@onet.pl 

BURSY I INTERNATY 

L.p Nazwa bursy lub internatu 
Adres (kod, miejscowośd, 

ulica) 
Telefon, fax, strona www, adres e-mail 

1. 
Bursa dla Dziewcząt przy Klasztorze Sióstr 

Bernardynek w Łowiczu 
ul. Sienkiewicza 15 

99-400 Łowicz 
Tel. +48 (46) 837-64-20 
e-mail: aso573@wp.pl 

2. 
Bursa Samorządu Wojewódzkiego Łódzkiego  

w Łowiczu 
ul. Ułaoska 2 

99-400 Łowicz 

Tel./Fax + 48 (46) 837-52-73 
strona: www.bursa.lowicz.pl 

e-mail: sekretariat@bursa.lowicz.pl 

3. 
Internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- 

Wychowawczym w Łowiczu 
ul. Powstaoców 1863 r. 12g 

99- 400 Łowicz 

Tel./Fax +48 (46) 837-57-12, 837-57-72 
strona: www.lowiczsosw.republika.pl 

e-mail: soswlowicz@pro.onet.pl,oligosos@wp.pl 

4. 
Internat przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Jadwigi Dziubioskiej w Zduoskiej 

Dąbrowie 

Zduoska Dąbrowa 64 F 
99-440 Zduny 

Tel./Fax +48 (46) 838-74-95 
strona: www.zspzd-technikum.pl 

e-mail: szkola@zspzd-technikum.pl 

mailto:zdz_szkoly_lowicz@wp.pl
mailto:zdz_szkoly_lowicz@wp.pl
http://www.spswlkopernik.pl/
mailto:szkolapolicealna@spswlkopernik.pl
mailto:ppplowicz@neostrada.pl
http://www.bursa.lowicz.pl/
mailto:soswlowicz@pro.onet.pl


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
Łódź 2012/2013 

 

S t r o n a  | 180 

POWIAT RAWSKI 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 
Plac Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel./Fax +48 (46) 814-46-31 
strona: www.powiatrawski.pl 

e-mail: 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. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej 
ul. Tadeusza Kościuszki 20, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel./Fax +48 (46) 814-37-45 
strona: www.lorawa.internetdsl.pl 

e-mail: lorawa@neostrada.pl 

Lp. Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania 
Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka z astronomią 
j. obcy 

IA 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka z astronomią, 
informatyka 

2. 

biologia 
chemia 

fizyka z astronomią 
j. obcy 

IB 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, biologia, chemia,  
fizyka z astronomią 

3. 
biologia 

geografia 
j. obcy 

IC 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, geografia, biologia 

4. 

j. polski 
historia 

wos 
j.obcy` 

ID 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, historia, j. obcy, wos 

5. 
geografia 

wos 
j. obcy 

IE 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, geografia, wos, j. obcy 

6. 
matematyka 

geografia 
j. obcy 

IF 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

7. 
matematyka 
informatyka 

j. obcy 
IG 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka z astronomią, 
informatyka 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
ul. Władysława Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel./Fax +48 (46) 814-46-36 
strona: www.zspreymont.edu.pl 

e-mail: zsrrawa@wp.pl 

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
http://www.lorawa.internetdsl.pl/
mailto:lorawa@neostrada.pl
mailto:zsrrawa@wp.pl
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Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

a 

j. polski 
j. angielski/ 
niemiecki 
historia 

angielski 
niemiecki  

lub rosyjski 

j. polski, j. angielski lub niemiecki 
geografia lub drugi j. obcy, 

historia 

b 
j. angielski 

matematyka 
informatyka 

angielski 
niemiecki  

lub rosyjski 

j. polski, j. angielski, matematyka 
informatyka 

c 

j. angielski 
geografia 
historia 

wos 

angielski 
niemiecki  

lub rosyjski 

j. polski, j. angielski, geografia, 
historia 

d 
j. angielski 

biologia 
geografia 

angielski 
niemiecki  

lub rosyjski 

j. polski, j. angielski, geografia, 
biologia 

e 

j. angielski 
po 
w-f 
wos 

angielski 
niemiecki  

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

2. Technikum 

a technik agrobiznesu 
angielski 
niemiecki  

lub rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
informatyka 

b technik ekonomista 
angielski 
niemiecki  

lub rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
informatyka 

c technik rolnik 
angielski 
niemiecki  

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

d technik logistyk 
angielski 
niemiecki  

lub rosyjski 
j. polski, j. obcy, geografia 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
ul. 15 Grudnia 9, 96-230 Biała Rawska 

Tel./Fax +48 (46) 815-95-46 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LO 

j. polski 
matematyka 
j. angielski 

wos 

angielski 
niemiecki  

lub rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia, 
j. obcy 

2. 

Technikum 
Ekonomiczne 

T E 
j. polski 

technik ekonomista 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, historia, 
j. obcy 

Technikum  
Handlowe 

T Han. 
matematyka 

technik handlowiec 
angielski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, historia,  
j. obcy 

Technikum  
Hotelarskie 

T Hot. 
j. niemiecki 

technik hotelarstwa 
angielski 
niemiecki 

j. polski,matematyka, geografia 
j. obcy 

Technikum  
Ogrodnicze 

T O 
j. rosyjski 

technik ogrodnik 
angielski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, biologia,  
j. obcy 

Technikum 
Informatyczne 

T Inf. j. angielski 
angielski 
rosyjski 

j. polski, matematyka, informatyka, 
j. polski 

Technikum  
Organizacji Usług 

Gastronomicznych 
T. Gastr 

j. niemiecki 
technik organizacji usług 

gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, 
j. obcy 

 

Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 
ul. Zwolioskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel/Fax +48 (46) 815-41-41 
strona: www.kopernik-rawa.pl 

e-mail: zsceziu@hoga.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol Przedmioty z rozszerzonym Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie 

http://www.kopernik-rawa.pl/
mailto:zsceziu@hoga.pl
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oddziału programem 
nauczania/profil/zawód 

rekrutacji 

1. Technikum 

TPS technik pojazdów samochodowych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski,matematyka, j. obcy, 
fizyka 

TH technik handlowiec 

TOŚ technik ochrony środowiska 

TUG 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

TTŻ technik technologii żywności 

TB technik budownictwa 

THot technik hotelarz 

TK technik kelner 

TM technik mechatronik 

TI technik informatyk 

2. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LO 

humanistyczna 
klasa policyjna 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII 

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

1. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej 
ul. Przemysłowa 2, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel./Fax + 48 (46) 815-49-15, Fax (46) 815-49-82 
e-mail: mos.rawamaz@interia.pl 

PUBLICZNE SZKOŁY ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY 

Lp. 
Nazwa szkoły, adres, telefon, fax, 

strona www, 
adres e-mail 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione 

w procesie rekrutacji 

1. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  
w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej 
ul. 15 Grudnia 9  

96-230 Biała Rawska 
Tel./Fax + 48 (46) 815-95-46  

e-mail: zspbialarawska@wp.pl 

ZSZ 

sprzedawca 

rosyjski 

j. polski, matematyka, 
historia, j. obcy 

ogrodnik 
j. polski, biologia, 
historia, j. obcy 

cukiernik 
j. polski, chemia, 
historia, j. obcy 

2. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  
w Zespole Szkół Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej  
im. Mikołaja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej  

ul. Zwolioskiego 46  
96-200 Rawa Mazowiecka 
Tel. + 48 (46) 815-41-41 
strona: www.zsceziu.pl 
e-mail: zsceziu@hoga.pl 

A mechanik pojazdów samochodowych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

nie dotyczy 

B 
mechanik monter maszyn 

i urządzeo 

C sprzedawca 

D kucharz  

E piekarz 

F cukiernik 

G wielozawodowa 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona www, adres e-mail Zawód Forma kształcenia 

1. 

Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 
ul. Zwolioskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel./Fax +48 (46) 815-41-41 
strona: www.zsceziu.pl 
e-mail: zsceziu@hoga.pl 

technik handlowiec 
technik żywienia 
i gospodarstwa 

domowego 

zaoczna 

mailto:zspbialarawska@wp.pl
http://www.zsceziu.pl/
http://www.zsceziu.pl/
mailto:zsceziu@hoga.pl
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PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 
ul. Przemysłowa 2, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel./Fax +48 (46) 815-49-15, Tel +48 (46) 815-49-82 
e-mail: zps.rawamaz@interia.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kucharz małej gastronomii angielski 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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 
ul. Zygmunta Zwolioskiego 10, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel./Fax +48 (46) 814-53-80 
strona: www.pzszdd.prv.pl 

e-mail: pzszdd@wp.pl 

NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Prywatnym Zespole Szkół Zawodowych dla Dorosłych  
w Rawie Mazowieckiej 

ul. Zygmunta Zwolioskiego 10, 96-200 Rawa Mazowiecka 
Tel./Fax +48 (46) 814-53-80 
strona: www.pzszdd.prv.pl 

e-mail: pzszdd@wp.pl 

NIEPUBLICZNE SZKOŁY ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła w Rawie Mazowieckiej 
ul. Zwolioskiego 10A, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel. 500-068-947 
e-mail: zszrcechrawa@onet.pl 

wielozawodowa dla młodocianych pracowników 

NIEPUBLICZNE TECHNIKA I ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

 adres e-mail 
Zawód Forma kształcenia 

1. 

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 
w Prywatnym Zespole Szkół Zawodowych dla Dorosłych  

w Rawie Mazowieckiej  
ul. Zygmunta Zwolioskiego 10, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel./Fax +48 (46) 814-53-80 
strona: www.pzszdd.prv.pl 

e-mail: pzszdd@wp.pl 

technik handlowiec 
technik mechanik 

technik technologii żywności 
zaoczna 

2. 

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej 
ul. Zwolioskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Kom. 606-608-088 
e-mail: lechjarzynski@wp.pl 

technik mechanik zaoczna 

mailto:zps.rawamaz@interia.pl
http://www.pzszdd.prv.pl/
http://www.pzszdd.prv.pl/
mailto:zszrcechrawa@onet.pl
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3. 

Technikum Ekonomiczne „FORUM” w Rawie Mazowieckiej 
ul. Tadeusza Kościuszki 20, 96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel./Fax +48 (46) 814-21-11, 814-50-10 
strona: www.forumsc.w.interia.pl  

e-mail: forumsc@interia.pl 

technik ekonomista zaoczna 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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 

ul. Zygmunta Zwolioskiego 10 
96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel./Fax +48 (46) 814-53-80 
strona: www.pzszdd.prv.pl 

e-mail: pzszdd@wp.pl 

technik spedytor 
technik rolnik 

technik ekonomista 
technik budownictwa 

2. 
Szkoła Policealna dla Dorosłych 

w Rawie Mazowieckiej 

ul. Zwolioskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka 
Tel. 606-608-088 

e-mail: lechjarzynski@wp.pl 

technik ochrony fizycznej 
osób i mienia 

technik informatyk 

3. 
Studium Ekonomiczne „FORUM” 

w Rawie Mazowieckiej 

ul. Tadeusza Kościuszki 20 
96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel/Fax +48 (46) 814-21-11, 814-50-10 
www: www.forumsc.w.interia.pl 

e-mail: forumsc@interia.pl 

technik ekonomista 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

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

1. 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Rawie Mazowieckiej 
ul. Krakowska 22 

96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel./Fax +48 (46) 815-46-74 
Kom. 698-629-223 

strona: www.powiatrawski.pl 
e-mail: rawa_poradnia@op.pl 

BURSY I INTERNATY 

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

1 
Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Władysława St. Reymonta  
w Rawie Mazowieckiej 

ul. Reymonta 14 
96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel./Fax +48 (46) 814-46-36 
strona: www.zspreymont.edu.pl 

e-mail: zsrrawa@wp.pl 

2. 
Internat przy Zespole Szkół – Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej  
w Rawie Mazowieckiej 

ul. Zwolioskiego 46 
96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel. + 48 (46) 815-41-41 
strona: www.zsceziu.pl 
e-mail: zsceziu@hoga.pl 

3. 
Internat przy Zespole Placówek Specjalnych  

w Rawie Mazowieckiej 
ul. Przemysłowa 2 

96-200 Rawa Mazowiecka 

Tel./Fax +48 (46) 815-49-15 
Tel +48 (46) 815-49-82 

e-mail: zps.rawamaz@interia.pl 

4. 
Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Białej Rawskiej 
ul. 15 Grudnia 9,  

96-230 Biała Rawska 

Tel./Fax + 48 (46) 815-95-46 
Tel./Fax + 48 (46) 815-92-61 

strona: www.zspbr.rawa-maz.pl 
e-mail: zspbialarawska@wp.pl 

http://www.pzszdd.prv.pl/
mailto:pzszdd@wp.pl
mailto:lechjarzynski@wp.pl
mailto:rawa_poradnia@op.pl
http://www.zspreymont.edu.pl/
mailto:zsrrawa@wp.pl
http://www.zsceziu.pl/
mailto:zsceziu@hoga.pl
mailto:zps.rawamaz@interia.pl
mailto:zspbialarawska@wp.pl
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POWIAT GRODZKI SKIERNIEWICKI 

Urząd Miasta Skierniewice 
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice 

Tel. +48 (46) 834-51-00, Fax +48 (46) 834-51-51 
strona: www.skierniewice.net.pl 

e-mail: umskier@skierniewice.um.gov.pl 

PUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY 

Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach 
ul. Sienkiewicza 10 , 96-100 Skierniewice 

Tel. + 48 (46) 833-31-89, Fax + 48 (46) 833-31-94  
strona: www.loprus.pl 

e-mail: lo.prus.skierniewice@interia.eu 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
j. obcy 

1a 

dwa do wyboru 
spośród:  
angielski  
niemiecki  
francuski  
rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, (biologia) 

2. 
matematyka 

j. obcy 
1b 

dwa do wyboru 
spośród:  
angielski  
niemiecki  
francuski  
rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy,(fizyka, informatyka) 

3. j. obcy 1c 

dwa do wyboru 
spośród:  
angielski  
niemiecki  
francuski  
rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, (geografia, wos) 

4. j. obcy 1d 

dwa do wyboru 
spośród:  
angielski  
niemiecki  
francuski  
rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, (biologia, chemia) 

5. j. obcy 1e 

dwa do wyboru 
spośród:  
angielski  
niemiecki  
francuski  
rosyjski 

j. polski, matematyka, język obcy, (historia, wos) 

6. 
matematyka 

j. obcy 
1f 

dwa do wyboru 
spośród:  
angielski  
niemiecki  
francuski  
rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, (geografia) 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach 
ul. Pomologiczna 6, 96-100 Skierniewice 

Tel./Fax + 48 (46) 833-68-66 
strona: www.zsz1.skierniewice.com.pl 

http://www.skierniewice.net.pl/
http://www.loprus.pl/
http://www.zsz1.skierniewice.com.pl/
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e-mail: budowlanka1@wp.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania / profil/ 

zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum  

TI 
technik inżynierii środowiska  

i melioracji 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, chemia, 
biologia 

TD technik drogownictwa 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, 
informatyka 

TB technik budownictwa 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, 
informatyka 

TOŚ technik ochrony środowiska 
angielski 
niemiecki 

j. polski, chemia, biologia, 
informatyka 

TUS technik urządzeo sanitarnych 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, 
informatyka 

TO technik ogrodnik 
angielski 

niemiecki 
j. polski, biologia, chemia, technika 

TAK technik architektury krajobrazu 
angielski 

niemiecki 
j. polski, matematyka, biologia, 

plastyka 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa 
3-letnia 

m-t murarz-tynkarz 

niemiecki j. polski, technika, plastyka, w-f c cieśla 

m 
monter instalacji  

i urządzeo sanitarnych 

mz 
monter zabudowy i robót 

wykooczeniowych w budownictwie 
niemiecki j. polski, technika, plastyka, w-f 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego w Skierniewicach 
ul. Pomologiczna 15, 96-100 Skierniewice 

Tel./Fax +48 (46) 833-32-67, Fax + 48 (46) 833-23-11 
strona: www.zsz2.internetdsl.pl 

e-mail: sekretariat@zsz2.internetdsl.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. Technikum 

1 m technik mechanik 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, 
informatyka 

1 i technik informatyk 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, 
informatyka 

1 e technik elektryk 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, 
informatyka 

1 p technik pojazdów samochodowych 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, 
informatyka 

2. 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa –  
3-letnia 

1 pz 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
kontynuacja  
z gimnazjum 

j. polski, technika, plastyka, 
informatyka 

1 es 
elektromechanik pojazdów 

samochodowych 
kontynuacja  
z gimnazjum 

j. polski, technika, plastyka, 
informatyka 

1 ez elektryk 
kontynuacja  
z gimnazjum 

j. polski, technika, plastyka, 
informatyka 

1 w 

cukiernik 
fryzjer 
piekarz  
stolarz 

blacharz samochodowy 
kucharz 

sprzedawca 

kontynuacja  
z gimnazjum 

j. polski, technika, plastyka, 
informatyka 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Wincentego Rzymowskiego w Skierniewicach 
ul. Działkowa 10, 96-100 Skierniewice 

Tel./Fax +48 (46) 833-35-19 
e-mail: ekon-sk@wp.pl 



KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
Łódź 2012/2013 

 

S t r o n a  | 187 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

I A 

Profil geograficzno-społeczny 
j. obcy 

geografia 
wos 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
geografia 

I B 

Profil biologiczno-chemiczny 
j. obcy 

biologia 
chemia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, biologia, chemia 

I C 

Profil geograficzno-społeczny 
j. obcy 

geografia 
wos 

angielski 
francuski 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
geografia 

I D 

Profil matematyczno-fizyczno-
informatyczny 

j. obcy 
matematyka 
informatyka 

fizyka 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka 

I E 

Profil matematyczno-geograficzny 
j. obcy 

geografia 
matematyka 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
geografia 

I J 

Profil geograficzno-historyczny 
j. obcy 

geografia 
historia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, historia, geografia 

2. Technikum 

I F technik ekonomista 
angielski 
francuski 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
geografia 

I G technik ekonomista 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, matematyka, 
geografia 

I M 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

j. polski, j. obcy, geografia, biologia 

I K technik hotelarstwa 
angielski 
niemiecki 
francuski 

j. polski, j. obcy, geografia, sztuka 

I L technik obsługi turystycznej 
angielski 
niemiecki 

j. polski, j. obcy, historia, geografia 

 

Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach 
ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice  

Tel. + 48 (46) 833-10-20 
strona: www.zsz4.skierniewice.pl 

e-mail: zsz4@o2.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  programem 

nauczania / profil/ zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione  
w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 

1A 
j. polski 
historia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, historia, wos, j. obcy 

1B 
wos 

j. polski 
angielski 
niemiecki 

j. polski, historia, wos, w-f 

1C 
biologia 
chemia 

angielski 
niemiecki 

j. polski, biologia, chemia, 
w-f 

2. Technikum  

1D technik spedytor 
angielski 
niemiecki 

j. polski, geografia, wos, 
matematyka 

1E 
technik cyfrowych procesów 

graficznych 
angielski 
niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka,  
j. obcy 
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PUBLICZNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY Z ORZECZENIAMI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ (SPECJALNE I INTEGRACYJNE) 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w SOSW w Skierniewicach 
ul. Nowobielaoska 100, 96-100 Skierniewice 

Tel./Fax +48 (46) 833-96-00 
strona: www.soswskierniewice.edupage.org 

e-mail: soswskierniewice@op.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 
cykl 3 letni dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim 

kucharz 
ogrodnik 

koszykarz-plecionkarz 
angielski 

2. 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy cykl 3 letni  

dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym 

- - 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon ,fax, strona www, adres e-mail Zawód Forma kształcenia 

1. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach 

al. Niepodległości 4, 96-100 Skierniewice  
Tel. +48 (46) 833-20-03, Fax +48 (46) 832-46-60  

strona: www.cku.skierniewice.com.pl  
e-mail: ckusk@op.pl 

- kształcenie ustawiczne 

2. 

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach 

al. Niepodległości 4, 96-100 Skierniewice  
Tel. +48 (46) 833-20-03, Fax +48 (46) 832-46-60 

strona: www.cku.skierniewice.com.pl  
e-mail: ckusk@op.pl 

- kształcenie ustawiczne 

3. 

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych  
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2  

im. chor. J. Paczkowskiego w Skierniewicach  
ul. Pomologiczna 15, 96-100 Skierniewice  

Tel. +48 (46) 833-32-67, Fax + 48 (46) 833-23-11  
strona: www.zsz2.skierniewice.com.pl  
e-mail: sekretariat@zsz2.internetdsl.pl 

technik pojazdów 
samochodowych 

kształcenie zaoczne 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

Lp. Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowośd, ulica), telefon, fax, strona www, adres e-mail 

1. 

Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach 
ul. Kard. Stefana Wyszyoskiego 12, 96-100 Skierniewice 

Tel./Fax +48 (46) 832-74-78 
strona: www.klasyk.mediacom.pl 
e-mail: loklasyk@poczta.onet.pl 

2.  

Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Milenium" w Skierniewicach 
ul. Waokowicza 9, 96-100 Skierniewice 

Tel. + 48 (46) 833-28-85 
e-mail: milgim@poczta.onet.pl 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH Z UPRAWNIENIAMI 
SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skierniewicach 

ul. Jasna 24, 96-100 Skierniewice 
Tel. +48 (46) 834-94-72 

http://www.cku.skierniewice.com.pl/
http://www.cku.skierniewice.com.pl/
http://www.zsz2.skierniewice.com.pl/
http://www.klasyk.mediacom.pl/
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2. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Skierniewicach 

ul. Gałeckiego 2c, 96-100 Skierniewice 
Tel. +48 (46) 832-37-38 

3. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Edukator” w Skierniewicach 

ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice 
Tel. + 48 (46) 831-02-29 

NIEPUBLICZNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

1. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  
dla Dorosłych „ŻAK” w Skierniewicach 

ul. Gałeckiego 2c, 96-100 Skierniewice 
Tel. +48 (46) 832-37-38 

2. 
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Cosinus”  

w Skierniewicach 

ul. Rawska 15, 96-100 Skierniewice 
Tel. + 48 (46) 831-22-81 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: skierniewice@cosinus.pl 

3. 
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Cosinus”  

w Skierniewicach 

ul. Rawska 15, 96-100 Skierniewice 
Tel. + 48 (46) 831-22-81 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: skierniewice@cosinus.pl 

4. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

,,Edukator” w Skierniewicach 
ul. Mszczonowska 33/35, lok. 307, 96-100 Skierniewice 

Tel. + 48 (46) 831-02-29 

PUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY 

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

1. 

Szkoła Policealna dla Dorosłych  
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach 

al. Niepodległości 4, 96-100 Skierniewice 
Tel. +48 (46) 833-20-03, Fax +48 (46) 832-46-60 

strona: www.cku.skierniewice.com.pl 
e-mail: ckusk@op.pl 

technik bezpieczeostwa 
i higieny pracy 

technik ochrony 
środowiska 

technik ekonomista 
technik informatyk 

NIEPUBLICZNE POLICEALNE SZKOŁY Z UPRAWNIENIAMI SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

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

mail 
Zawód 

1. 
Warszawskie Centrum Edukacyjne  
,,Matel Service” w Skierniewicach 

ul. Pomologiczna 8/2 
96-100 Skierniewice 

Tel. 512-774-764 
e-mail: matel-skier@o2.pl 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 

2. 
Policealna Szkoła Kosmetyki  

„ŻAK” w Skierniewicach” 
ul. Gałeckiego 2c, 96-100 Skierniewice 

Tel. +48 (46) 832-37-38 
technik kosmetyki 

3. 
Policealna Szkoła Informatyki  

„ŻAK” w Skierniewicach 
ul. Gałeckiego 2c, 96-100 Skierniewice 

Tel. +48 (46) 832-37-38 
technik informatyk 

4. 
Policealna Szkoła Administracji  

„ŻAK” w Skierniewicach 
ul. Gałeckiego 2c, 96-100 Skierniewice 

Tel. +48 (46) 832-37-38 
technik administracji 

5. 
Policealna Szkoła CNiB „ŻAK”  

w Skierniewicach 
ul. Gałeckiego 2c, 96-100 Skierniewice 

Tel. +48 (46) 832-37-38 

technik BHP 
technik usług fryzjerskich 

technik ochrony środowiska 
technik budownictwa 

technik logistyk 
technik rolnik 

technik architektury krajobrazu 
technik spedytor 

technik hotelarstwa 
technik obsługi turystycznej 

technik rachunkowości 
opiekun w domu pomocy społecznej 

opiekunka środowiskowa 

http://www.cosinus.pl/
mailto:skierniewice@cosinus.pl
http://www.cosinus.pl/
mailto:skierniewice@cosinus.pl
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6. 
Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus”  

w Skierniewicach 

ul. Rawska 15, 96-100 Skierniewice 
Tel. + 48 (46) 831-22-81 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: skierniewice@cosinus.pl 

technik ekonomista 

7. 
Zaoczna Policealna Szkoła Administracji 

„Cosinus” w Skierniewicach 

ul. Rawska 15, 96-100 Skierniewice 
Tel. + 48 (46) 831-22-81 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: skierniewice@cosinus.pl 

technik administracji 

8. 
Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki 

„Cosinus” w Skierniewicach 

ul. Rawska 15, 96-100 Skierniewice 
Tel. + 48 (46) 831-22-81 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: skierniewice@cosinus.pl 

technik informatyk 

9. 
Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości 

„Cosinus” w Skierniewicach 

ul. Rawska 15, 96-100 Skierniewice 
Tel. + 48 (46) 831-22-81 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: skierniewice@cosinus.pl 

technik rachunkowości 

10. 
Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa 

„Cosinus” w Skierniewicach 

ul. Rawska 15, 96-100 Skierniewice 
Tel. + 48 (46) 831-22-81 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: skierniewice@cosinus.pl 

technik hotelarstwa 

11. 
Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi 

Turystycznej „Cosinus” w Skierniewicach 

ul. Rawska 15, 96-100 Skierniewice 
Tel. + 48 (46) 831-22-81 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: skierniewice@cosinus.pl 

technik obsługi turystycznej 

12. 
Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac 
Biurowych „Cosinus” w Skierniewicach 

ul. Rawska 15, 96-100 Skierniewice 
Tel. + 48 (46) 831-22-81 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: skierniewice@cosinus.pl 

technik prac biurowych 

13. 
Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony 
Fizycznej Osób i Mienia „Cosinus”  

w Skierniewicach 

ul. Rawska 15, 96-100 Skierniewice 
Tel. + 48 (46) 831-22-81 
strona: www.cosinus.pl 

e-mail: skierniewice@cosinus.pl 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 

14. 

Instytut Kosmetyki Profesjonalnej 
Prywatna Szkoła Policealna 

Lucyny Wiewiórskiej  
w Skierniewicach 

ul. Jagiellooska 13, 96-100 Skierniewice technik usług kosmetycznych 

15. 
Policealna Szkoła Zawodowa ,,Edukator” 

w Skierniewicach 

ul. Mszczonowska 33/35 lok.307 
96-100 Skierniewice 

Tel. + 48 (46) 831-02-29 

technik administracji 
technik logistyk 

technik hotelarstwa 
technik obsługi turystycznej 

technik handlowiec 
technik informatyk 

technik bezpieczeostwa i higieny pracy 
technik usług kosmetycznych 

technik ochrony fizycznej osób i mienia 
technik usług fryzjerskich 

technik spedytor 
technik rachunkowości 

16. 
Policealna Jednoroczna Szkoła Zawodowa 

,,Edukator” w Skierniewicach 

ul. Mszczonowska 33/35 lok.307 
96-100 Skierniewice 

Tel. + 48 (46) 831-02-29 

biomasażysta 
grafik komputerowy DTP 

dekorator wnętrz 
sekretarka 

menadżer produktu 
logistyk 

ekspedytor 
dietetyk 

pracownik ds. osobowych 
wizażysta 

17. 
Policealne Studium Farmaceutyczne  

w Skierniewicach 
al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża 

Tel. +48 (86) 216-42-61 
technik farmaceutyczny 

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

Lp. 
Nazwa poradni psychologiczno-

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

http://www.cosinus.pl/
mailto:skierniewice@cosinus.pl
http://www.cosinus.pl/
mailto:skierniewice@cosinus.pl
http://www.cosinus.pl/
mailto:skierniewice@cosinus.pl
http://www.cosinus.pl/
mailto:skierniewice@cosinus.pl
http://www.cosinus.pl/
mailto:skierniewice@cosinus.pl
http://www.cosinus.pl/
mailto:skierniewice@cosinus.pl
http://www.cosinus.pl/
mailto:skierniewice@cosinus.pl
http://www.cosinus.pl/
mailto:skierniewice@cosinus.pl


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
Łódź 2012/2013 

 

S t r o n a  | 191 

1. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Skierniewicach 
ul. Senatorska 10 

96-100 Skierniewice  
Tel. +48 (46) 833-28-28 

e-mail: pppsk@interia.pl 

2. 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Skierniewicach 
ul. Nowobielaoska 61 
96-100 Skierniewice 

Tel. +48 (46) 833-50-40 
strona: www.poradniapsychologiczna.info 

e-mail:  
poczta@poradniapsychologiczna.info 

BURSY I INTERNATY 

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

1. 
Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Skierniewicach 
ul. Nowobielaoska 100 

96-100 Skierniewice 

Tel. +48 (46) 833-96-00 
strona: www.soswskierniewice.republika.pl 

e-mail: soswskierniewice@wp.pl 
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POWIAT ZIEMSKI SKIERNIEWICKI 

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach 
ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice 
Tel. +48 (46) 833-46-37, Fax +48 (46) 833-66-79 

strona: www.powiat-skierniewice.pl 
e-mail: 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 PONADGIMNAZJALNYCH 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie 
ul. Sokołowska 24, 99-417 Bolimów 

Tel./Fax +48 (46) 838-02-68 
strona: www.zsp-bolimow.pl 
e-mail:lebol@poczta.onet.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym programem 
nauczania/profil/zawód 

Języki obce 
Przedmioty uwzględnione  

w procesie rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
LO 

klasa policyjna 
j. angielski 

historia 
wos 

geografia 
niemiecki 
angielski 

polski, historia, geografia, 
max (angielski, niemiecki) 

klasa pożarnicza 
matematyka 

chemia 
fizyka 

polski, matematyka, 
max (fizyka/chemia), 

max (angielski, niemiecki) 

2. Technikum 

TH technik hotelarstwa 

niemiecki 
angielski 

polski, informatyka 
max (biologia,geografia),  
max (angielski, niemiecki) 

TL technik logistyk 
polski, informatyka, geografia, 

max (angielski, niemiecki) 

TI technik informatyk 
polski, matematyka , 

informatyka, max (angielski, niemiecki) 

 

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Głuchowie 
ul. Plac Uniwersytecki 3, 96-130 Głuchów 

Tel./Fax +48 (46) 815-70-79 
strona: zspgluchow.w.interia.pl 
e-mail: zspgluchow@interia.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

1. 4-letnie Technikum  

TŻiUG  
technik żywienia  

i usług gastronomicznych niemiecki 
angielski 

j. polski, matematyka, j. obcy, biologia 

TR technik rolnik j. polski, matematyka, j. obcy, biologia 

TL technik logistyk* j. polski, matematyka, j. obcy, 

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/
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informatyka 

TH technik hotelarstwa j. polski, matematyka, j. obcy, biologia 

TOT technik obsługi turystycznej 
j. polski, matematyka, j. obcy, 

geografia 

TCPG 
technik cyfrowych procesów 

graficznych 
j. polski, matematyka, j. obcy, 

informatyka 

2. 
3-letnia Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa 

ZSZ rolnik niemiecki  j. polski, matematyka, biologia 

3. 
2-letnia Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa 

ZSZ 

kucharz 

niemiecki j. polski, matematyka, biologia 

ogrodnik 

4. 
3-letnie Liceum 

Ogólnokształcące 
LO 

angielski 
niemiecki 

niemiecki 
angielski 

j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka 

 

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Godzianowie 
Godzianów 170 A, 96-126 Godzianów 

Tel/Fax +48 (46) 831-11-73 
strona: www.zspgodzianow.pl 

e-mail: zsp.godzianow@poczta.onet.pl 

Lp Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty z rozszerzonym 
programem 

nauczania/profil/zawód 
Języki obce 

Przedmioty uwzględnione w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące 
- 

historia 
matematyk 

biologia 

niemiecki 
angielski 

- 

2. Technikum - 
technik informatyk 

technik logistyk 
niemiecki 
angielski 

- 

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Lp 
Nazwa szkoły ( adres,telefon/fax,e-mail, 

strona www) 
Zawód Forma kształcenia 

1. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie 
ul. Plac Uniwersytecki 3, 96-130 Głuchów 

Tel./Fax +48 (46) 815-70-79 
strona: www.zspgluchow.w.interia.pl 

e-mail: zspgluchow@interia.pl 

technik rolnik 
technik logistyk 

technik spedytor 
technik ochrony osób i mienia 

kwalifikacyjne kursy 
zawodowe 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 

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

1. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Skierniewicach 
ul. Konstytucji 3-Maja 6 

96-100 Skierniewice 
Tel./Fax +48 (46) 834-59-66 

e-mail:ppppskce@op.pl 

 

http://www.zspgluchow.w.interia.pl/
http://www.,adres/

