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Wstęp 

Drodzy Uczniowie! 

Każdy z nas każdego dnia podejmuje dziesiątki decyzji. Zdecydowana większość 

dotyczy spraw przyziemnych i błahych-dlatego szybko o nich zapominamy. Tylko 

nieco lepiej pamiętamy te, które już nie są błahe, wymagają chwili namysłu, czasem 

nawet odwagi, ale wciąż nie wykraczają poza horyzont najbliższych tygodni czy 

miesięcy. Z decyzjami i dylematami naprawdę wyjątkowymi, wpływającymi na całe 

lata naszego życia, każdy z nas mierzy się zaledwie kilka razy. 

Nie mam wątpliwości, że dla młodego człowieka taką ważną decyzją jest wybór 

szkoły ponadpodstawowej. Wraz ze szkołą wybieramy bowiem kierunek, w którym 

rozwinie się nasza zawodowa przyszłość. Co prawda wybierając szkołę nie 

wybieramy jeszcze konkretnej profesji, ale z niektórych już definitywnie rezygnujemy. 

Dlatego warto przemyśleć ten trudny wybór, dobrze się zastanowić.  

Aby go ułatwić, drodzy Uczniowie, oddajemy w Wasze ręce przewodnik po ofercie 

edukacyjnej szkół ponadpodstawowych w regionie łódzkim. Na wielką, pasjonującą 

przygodę z nauką zapraszają Was do siebie licea ogólnokształcące, technika, szkoły 

branżowe i policealne. Sami przekonajcie się, że jest w czym wybierać. Zachęcam 

do lektury!  

Przed ostateczną decyzją warto również poznać, choćby w zarysie, rynek pracy. 

Dowiedzieć się które branże rosną najszybciej, które dziedziny wiedzy najbardziej 

zmienią świat. 

Gorąco namawiam Was również do rozmowy z nauczycielami i rodzicami. Do 

skorzystania z ich olbrzymiego doświadczenia i mądrości.  

Z tak pokaźnym bagażem informacji dużo łatwiej będzie Wam wybrać dobrą szkołę. 

Szkołę, w której nie zmarnujecie czasu, odkryjecie i rozwiniecie talenty, zaczniecie 

realizować zawodowe plany i marzenia.  

Łódzki Kurator Oświaty 



Placówki objęte nadzorem Kuratorium Oświaty w Łodzi: 

Łódź-miasto na prawach powiatu 

Powiat brzeziński 

Powiat łęczycki 

Powiat łódzki-wschodni 

Powiat pabianicki 

Powiat zgierski 

  



Łódź-Miasto na prawach powiatu 

Wydział Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury 

Urzędu Miasta Łodzi 

94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b 

telefon/fax: 42 638 48 04/ 42 638 48 48 

www.uml.lodz.pl/edukacja/ 

edukacja @uml.lodz.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 41 

telefon/fax: 42 636 27 22 

www.1liceum.info 

kontakt@lo1.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
geografia 
matematyka 
język angielski 

I A 
gr 1 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

2. 
język polski 
historia 
język angielski 

I A  
gr 2 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
historia 

3.  
matematyka 
fizyka 
informatyka 

I B 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
fizyka lub informatyka 

4. 
chemia 
fizyka 
matematyka 

I C 
gr 1 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
chemia lub fizyka 

5. 
biologia  
chemia 
matematyka 

I C 
gr 2 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
chemia lub biologia 

6. 
biologia  
chemia 
matematyka 

I D 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
chemia lub biologia 



II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

90-031 Łódź, ul. Nowa 11/ 13 

telefon/fax: 42 674 19 99 

www.lo2-lodz.edupage.org  

kontakt@lo2.elodz.edu.pl  

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język angielski 
wos 
geografia 

I A 
gr 1 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

2. 
język angielski 
wos 
geografia 

I A 
gr 2 

angielski 
francuski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

3. 
język angielski 
język polski 
historia 

I B 
gr 1 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
historia 

4. 
język angielski 
język polski 
historia 

I B 
gr 2 

angielski 
francuski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
historia 

5. 
język angielski 
biologia 
chemia 

I C 
gr 1 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia 

6. 
język angielski 
biologia 
chemia 

I C  
gr 2 

angielski 
francuski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia 

7. 
język angielski 
język polski 
historia sztuki 

I D 
gr 1 

angielski  
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
historia 

8. 
język angielski 
język polski 
historia sztuki 

I D 
gr 2 

angielski 
francuski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
historia 

III Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 46 

telefon/fax: 42 633 22 83 

www.trzecieliceum.pl, kontakt@lo3.elodz.edu.pl 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski 
geografia 
historia 

I A 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia 
historia 

2.  
biologia 
chemia 
matematyka 

I B 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

3. 
biologia 
chemia 
matematyka 

I C 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4.  
geografia  
matematyka 
angielski 

I D 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

5.  
fizyka  
matematyka 
język angielski 

I E 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
fizyka 

IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi  

90-416 Łódź, ul. Pomorska 16 

telefon/fax: 42 633 62 93 

www.4liceum.pl 

sekretariat@lo4.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
fizyka 

I A 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
francuski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

2. 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

I A 
prelB 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
francuski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

3.  
język polski 
historia 
język angielski 

I B  
prelB 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
francuski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
historia 
język angielski 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

4. 
język polski 
geografia 
język angielski 

I C 
prelB 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
francuski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

5. 
biologia 
chemia 

I D 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
francuski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

6. 
biologia 
chemia 
język angielski 

I D 
prelB 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
francuski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia lub chemia 

VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

93-267 Łódź ul. Deotymy 1 

telefon/fax: 42 684 22 20 

www.lo6.szkoly.lodz.pl 

kontakt@lo6.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
geografia 
język angielski 

I A 

angielski- 
kontynuacja 
hiszpański 
od podstaw 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

2. 
język polski 
historia 

I B 

angielski- 
kontynuacja 
francuski  
od podstaw 

język polski 
matematyka 
język obcy 
historia 

3. 
język polski 
język angielski 

I C 

angielski- 
kontynuacja 
włoski 
od podstaw 

język polski 
matematyka 
język angielski 
wos 

4. 
język polski 
język angielski 

I F 

angielski- 
kontynuacja 
włoski 
od podstaw 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

5. 
biologia 
język angielski 
łacina dla biologa 

I Z 

angielski- 
kontynuacja 
hiszpański 
od podstaw 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia 



VIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

90-225 Łódź, ul. Pomorska 105 

telefon/fax: 42 678 65 22, 42 679 08 06 

www.8lolodz.edupage.org 

osemka@8lolodz.eu 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 

język niemiecki 
dwujęzyczny 
wybór bloków 
rozszerzeń po klasie 
wstępnej 

0w 
niemiecki  
angielski 

wynik testu predyspozycji 
językowych 
język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

2. 

język niemiecki 
dwujęzyczny 
język angielski 
dwa bloki rozszerzeń: 
geografia 
matematyka 
lub biologia 
chemia 

I A2 
niemiecki 
angielski 

wynik sprawdzianu 
kompetencji językowych 
z języka niemieckiego 
język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

3. 
język angielski 
język niemiecki 
geografia 

I B 
niemiecki 
angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

4. 
język polski 
język angielski 
historia 

I C 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
historia 

5. 
biologia 
chemia 
matematyka 

I D 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia 

IX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

93-025 Łódź, ul. Paderewskiego 24 

telefon/fax: 42 684 24 45 

www.dziewiatka.edu.pl 

lo9@toya.net.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
informatyka 
język angielski 

I A 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
język angielski 

2. 
biologia  
chemia 
język angielski 

I B 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

3. 
język polski 
język angielski 
wos 

I C 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
wos 

4. 
geografia 
język angielski 
język hiszpański 

I D 
angielski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski  

XI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 54 

telefon/fax: 42 674 77 78 

www.11liceumlodz.wikom.pl 

11liceumlodz@wikom.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski 
historia 
geografia 

I A 
dwujęzyczna 
z angielskim 

angielski 
dwujęzyczny 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 

język polski 
historia 
geografia 
matematyka 
wynik sprawdzianu 
kompetencji językowych 

2. 
język angielski 
historia 
geografia 

I B 

angielski 
rozszerzony 
do wyboru 
francuski 
niemiecki 

język angielski 
język polski 
historia 
geografia 

3. 
informatyka 
język angielski 
matematyka 

I C 

angielski 
rozszerzony 
do wyboru 
francuski 
niemiecki 

język angielski 
język polski 
matematyka 
informatyka 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

4. - 
0W 
wstępna z 
francuskim 

francuski 
18 godz./tyg. 

język angielski 
język polski 
matematyka 
historia lub chemia 
wynik sprawdzianu 
predyspozycji 
językowych 

XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

91- 409 Łódź, ul. Anstadta 7 

telefon/fax: 42 633 40 82 

www.12lo.ehost.pl 

lo12@12lo.ehost.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

I A 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 
hiszpański 
rosyjski 
(pod warunkiem 
zebrania grupy) 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

2.  
matematyka 
fizyka 

I B 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 
hiszpański 
rosyjski 
(pod warunkiem 
zebrania grupy) 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język obcy 

3. 
matematyka 
biologia 
chemia 

I C 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 
hiszpański 
rosyjski 
(pod warunkiem 
zebrania grupy) 

język polski 
matematyka 
biologia lub chemia 
język obcy 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

4.  
matematyka 
geografia 
język angielski 

I D 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 
hiszpański 
rosyjski 
(pod warunkiem 
zebrania grupy) 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

XIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

91- 430 Łódź, ul. Majzela Eliasza Chaima 4 

telefon/fax: 42 657 55 28 

www.13lo.edu.pl 

kontakt@lo13.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 

rozszerzenia po klasie 
wstępnej 
1 gr. 
język polski 
historia 
język francuski 
2 gr. 
biologia 
chemia 
język francuski 

0w 

1 gr. 
i 2 gr. 
od klasy 
wstępnej 
francuski 
dwujęzyczny 
od podstaw 
od klasy I 
1 gr.  
włoski  
od podstaw 
2 gr. 
angielski 
kontynuacja 

1 gr. i 2 gr.  
język polski 
matematyka 
język obcy 
historia lub biologia 

2. 
język polski 
historia 
wos 

I A 

1 gr. i 2 gr. 
angielski 
kontynuacja 
do wyboru 
niemiecki 
kontynuacja 
włoski  
od podstaw 
francuski 
od podstaw 

język polski 
matematyka 
język obcy 
historia lub wos 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

3.  
biologia 
chemia 
matematyka 

I B 

1 gr. i 2 gr. 
angielski 
kontynuacja 
do wyboru 
niemiecki 
kontynuacja 
włoski  
od podstaw 
francuski 
od podstaw 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia lub chemia 

4. 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

I C 

1 i 2 gr. 
angielski 
kontynuacja 
do wyboru 
niemiecki 
kontynuacja 
włoski  
od podstaw 
francuski 
od podstaw 

język polski 
matematyka 
język angielski 
fizyka 

XV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

91- 204 Łódź, ul. Traktorowa 77 

telefon/fax: 42 252 98 33 

www.xvlo.lodz.pl 

kontakt@lo15.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski  
język angielski 
historia 

I A 

angielski 
do wyboru 
włoski lub 
niemiecki 

język polski  
matematyka 
język angielski 
historia lub wos 

2.  
matematyka 
język angielski 
geografia 

I B 

angielski 
do wyboru 
włoski  
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia lub wos 

3. 
język angielski 
biologia 
chemia 

I C 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia lub chemia 



XVIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

94-203 Łódź, ul. Perla 11 

telefon/fax: 42 633 93 23 

www.liceum18lodz.pl 

kontakt@lo18.elodz.edu.pl 

Lp. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
geografia 
wos 

I A 
(policyjna 
z elementami 
kryminalistyki) 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia 
wos 

2.  
język polski 
historia 

I B  
(policyjno- 
prawna) 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
historia 
wos 

3. 
biologia 
język angielski 

I C 
(wojskowo- 
ratownicza) 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka  
biologia  
język angielski 

XX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

93-552 Łódź, ul. Bohdanowicza 11 

telefon/fax: 42 648 28 19 

www.loxxlodz.wikom.pl 

kontakt@lo20.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski 
język angielski 
geografia 

I A_1 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

2. 
język polski 
język angielski 
historia 

I A_2 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
historia 

3. 
biologia 
chemia 
język angielski 

I B 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia  
chemia 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

4.  
język polski 
historia 
wos 

I C 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
historia 
wos 

XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

90- 509 Łódź, ul. Kopernika 2 

telefon/fax: 42 636 68 54 

www.lo21.szkoly.lodz.pl 

sekretariat@lo21.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane w procesie 
rekrutacji 

1. 
język polski 
język angielski 
historia 

I A 

angielski 
do wyboru 
kontynuacja 
niemieckiego  
hiszpańskiego 
francuskiego 
albo 
francuski 
lub hiszpański  
od podstaw  

język polski 
matematyka 
historia 
język angielski 

2.  
biologia 
chemia 
matematyka 

I B 

angielski 
do wyboru 
kontynuacja 
niemieckiego  
hiszpańskiego 
francuskiego 
albo 
francuski 
lub hiszpański  
od podstaw  

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

3. 
matematyka 
geografia 
język angielski 

I C 

angielski 
do wyboru 
kontynuacja 
niemieckiego  
hiszpańskiego 
francuskiego 
albo 
francuski 
lub hiszpański  
od podstaw  

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane w procesie 
rekrutacji 

4. 
matematyka 
chemia 
biologia 

I D 
gr 1 

angielski 
do wyboru 
kontynuacja 
niemieckiego  
hiszpańskiego 
francuskiego 
albo 
francuski 
lub hiszpański  
od podstaw  

język polski 
matematyka 
chemia 
biologia 

5. 
matematyka 
chemia 
fizyka 

I D 
gr 2 

angielski 
do wyboru 
kontynuacja 
niemieckiego  
hiszpańskiego 
francuskiego 
albo 
francuski 
lub hiszpański  
od podstaw  

język polski 
matematyka 
chemia 
fizyka 

6. 
język polski 
francuski 

I E 
gr 1 

I angielski 
II francuski 
rozszerzony 
III hiszpański 
od podstaw 

język polski 
matematyka 
język angielski 
język francuski 

7. 
język polski 
hiszpański 

I E  
gr 2 

I angielski 
II hiszpański 
rozszerzony 
III francuski 
od podstaw 

język polski 
matematyka 
język angielski 
język hiszpański 

XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

90-332 Łódź, al. Piłsudskiego 159 

telefon/fax: 42 674 58 72 

www.new.lo23lodz.pl 

kontakt@lo23.elodz.edu.pl 

Lp. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
biologia 
chemia 

1P1 
(przyrodnicza 
z biologią  
i chemią) 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 
włoski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia lub chemia 
język obcy 



Lp. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

2. 
biologia 
geografia 

1P2 
(przyrodnicza 
z biologią  
i geografia) 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 
włoski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia lub geografia 
język obcy 

3.  
wos 
geografia 

1S1 
(społeczna  
z wos 
i geografią) 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 
włoski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
wos lub geografia 
język obcy 

4. 
wos 
angielski 

1S2 
(społeczna 
z wos  
i angielskim) 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 
włoski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
wos 
język obcy 

5.  
język polski 
historia 

1M 
(medialna  
z polskim 
i historią) 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 
włoski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
historia 
język obcy 

XXIV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

91- 850 Łódź, ul. Marysińska 61/ 67 

telefon/fax: 42 657 49 30  42 657 49 30 

www.24lo.pl 

kontakt@lo24.elodz.edu.pl, rekrutacja@lo24.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski 
wos 
język angielski 

I A 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język obcy 
do wyboru 
historia 
geografia 
wos 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

2. 
język angielski 
język hiszpański 
geografia 

I B 
angielski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język obcy 
do wyboru 
historia 
geografia 
wos 

3. 
biologia 
chemia  
matematyka 

I C 
gr 1 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
biologia 
do wyboru 
chemia 
fizyka 

4. 
biologia 
fizyka 
matematyka 

I C  
gr 2 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
biologia 
do wyboru 
chemia 
fizyka 

5. 
geografia 
matematyka 
język angielski 

I D 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język obcy 
do wyboru 
historia 
geografia 
wos 

XXV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

93-224 Łódź, ul. Podhalańska 2a 

telefon/fax: 42 253 10 50 

www.25lo.pl 

kontakt@lo25.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
geografia 
język angielski 
matematyka 

I A 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

2. 

matematyka 
fizyka 
język angielski 
lub informatyka 

I B 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

3. 

biologia 
chemia 
matematyka 
lub język angielski 

I C 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4. 
język polski 
historia 
język angielski 

I D 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
historia 
język angielski 

5. 

język angielski 
matematyka 
biologia 
lub chemia 

I E 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia lub chemia 

XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

94- 029 Łódź, ul. Wileńska 22a 

telefon/fax: 42 686 86 15 

www.lo26.pl 

kontakt@lo26.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski 
geografia 
historia 

I A 
angielski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
historia 
geografia 

2.  
matematyka 
fizyka 
informatyka 

I B 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

3. 
biologia 
chemia 
matematyka 

I C 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

4. 
matematyka 
geografia 
język angielski 

I D 

angielski 
do wyboru 
rosyjski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

5. 
biologia  
chemia 
matematyka 

I E 
angielski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

6. 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

I F 

angielski 
do wyboru 
francuski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 

XXIX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

90-147 Łódź, ul. Zelwerowicza 38/ 44 

telefon/fax: 42 678 94 82 

www.bytnarowka.pl 

kontakt @lo29.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język angielski 
matematyka 
fizyka 

I A 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 

język polski 
język angielski 
matematyka 
fizyka 

2. 
język polski 
język angielski 
historia 

I B 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 

język polski 
język angielski 
matematyka 
historia 

3. 
język angielski 
język hiszpański 
geografia 

I C 
angielski 
hiszpański 

język polski 
język angielski 
matematyka 
geografia 

4. 
biologia  
chemia 
matematyka 

I D 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

XXX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

91- 039 Łódź, ul. Sowińskiego 50/ 56 

telefon/fax: 42 653 90 47 

www.liceumnasowinskiego.pl 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język angielski 
język polski 
historia lub WOS 

I A 

angielski 
rozszerzony 
do wyboru 
niemiecki 
hiszpański 
rosyjski 

język polski 
język angielski 
matematyka 
historia lub wos 

2. 
język angielski 
matematyka  
fizyka lub chemia 

I Bm 

angielski 
rozszerzony 
do wyboru 
niemiecki 
hiszpański 
rosyjski 

język polski 
język angielski 
matematyka 
fizyka lub chemia 

3. 
język angielski 
biologia 
chemia lub geografia 

I Bp 

angielski 
rozszerzony 
do wyboru 
niemiecki 
hiszpański 
rosyjski 

język polski 
język angielski 
matematyka 
biologia 

4. 
język angielski 
geografia 
matematyka lub wos 

I C 

angielski 
rozszerzony 
do wyboru 
niemiecki 
hiszpański 
rosyjski 

język polski 
język angielski 
matematyka 
geografia 

XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

93-236 Łódź, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b 

telefon/fax: 42 643 14 15 

www.lo31.pl 

kontakt@lo31.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

I A_a 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język angielski 
fizyka 

2. 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

I A_i 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

3.  
biologia 
chemia 
matematyka 

I B 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4.  
matematyka 
geografia 
język angielski 

I C 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

5. 
język polski 
historia 
geografia 

I D 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
historia 
geografia 

XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 116 

telefon/fax: 42 688 15 65 

www.33lo.pl 

kontakt@lo33.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski 
język angielski 
historia 

I A 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
historia 

2.  
język polski 
geografia 
wos 

I B 
integracyjna 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

3.  
matematyka 
chemia 
język angielski 

I C 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
chemia 

4.  
matematyka 
geografia 
wos 

I D 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

5.  
biologia 
chemia 
matematyka 

I E 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia 
chemia 



XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

91-087 Łódź, ul. Wapienna 17 

telefon/fax: 42 653 39 91 

www.lo34lodz.wikom.pl 

kontakt@lo34.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 

język angielski 
geografia 
przedmiot 
uzupełniający- 
historia USA 

1 A 

angielski 
do wyboru 
włoski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

2.  

język angielski 
biologia i chemia 
lub  
matematyka  
i przedmiot 
uzupełniający-analiza 
matematyczna 

1 B 

angielski 
do wyboru 
włoski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia/ chemia 
lub fizyka 

3.  
język polski 
wos 
historia lub geografia 

1 C 

angielski 
do wyboru 
włoski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
wos  
lub historia  
lub geografia 

XLII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

91- 346 Łódź, ul Stawowa 28 

telefon/fax: 42 659 20 76 

www.lo42lodz.pl 

kontakt@zso4.elodz.edu.pl 

Lp. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
wos 
język angielski 
geografia 

I A 
straż 
graniczna 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
wos 
język angielski 

2.  
wos 
język angielski 
biologia 

I Bp 
służba 
policyjna 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
wos 
wf 



Lp. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

3. 
język polski 
matematyka 
język angielski 

I Bo 
ogólna 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

4. 
język polski 
język angielski 
informatyka 

I Cd 
dziennikarsko 
filmowa 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język angielski 
informatyka 

5. 

język polski 
język angielski 
język niemiecki 
lub język hiszpański 

I Cf 
filologiczna 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język angielski 
drugi język obcy 

XLIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

93-319 Łódź, ul. Królewska 13/15 

telefon/fax: 42 640 34 41 

www.43lolodz.edupage.org 

kontakt@lo43.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski 
język angielski 
historia lub wos 

I A 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 

polski 
matematyka 
język obcy 
historia lub wos 

2.  

biologia 
język angielski 
chemia  
lub matematyka 

I B 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia lub chemia 

3. 

geografia 
język angielski 
matematyka  
lub chemia 

I C 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

XLIV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

93-118 Łódź, ul Wacława 22/24 

telefon/fax: 42 251 80 05 

www.lo44.szkoly.lodz.pl 

kontakt@lo44.elodz.edu.pl 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
historia  
język angielski 

I A 
angielski 
niemiecki 

klasa terapeutyczna 

2. 
geografia 
język angielski 

I B 
angielski 
niemiecki 

klasa terapeutyczna 

3. 
język polski 
wos 

I C 
angielski 
niemiecki 

klasa terapeutyczna 

4. 
biologia 
matematyka 

I D 
angielski 
niemiecki 

klasa terapeutyczna 

5. 
biologia  
język angielski 

I E 
angielski 
niemiecki 

klasa terapeutyczna 

XLVII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

92- 538 Łódź ul. Czernika 1/3 

telefon/fax: 42 673 86 83 

www.47lo.pl 

szkola@47lo.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język angielski 
matematyka 
robotyka 

I A 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
informatyka 
język angielski 

2.  
język angielski 
biologia 
geografia lub chemia 

I B 
sportowa 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
język angielski 

3. 
polski 
geografia 
wos 

I C 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia 
wos 

4. 
język angielski 
biologia 
geografia lub chemia 

I D 
sportowa 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
język angielski 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich Bł. Matki Teresy z Kalkuty 

93-262 Łódź, ul. Nałkowskiej 2 



telefon/fax: 42 643 46 12 

lodz@spsk.info.pl 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 

93-586 Łódź, ul. Różyckiego 5 

telefon/fax: 42 631 20 86 

liceum@info.p.lodz.pl 

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Bosko w Łodzi 

90-046 Łódź, ul. Wodna 34 

telefon/fax: 42 671 85 00 

szkola@wodna.edu.pl 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego imienia 

"Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" w Łodzi 

90-236 Łódź, ul. Pomorska 161 

telefon/fax: 42 665 56 88 

www.liceum.uni.lodz.pl 

liceum@uni.lodz.pl 

Zespoły szkół ogólnokształcących 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi 

XXXII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

92- 511 Łódź, ul. Czajkowskiego 14 

telefon/fax: 42 673 01 25 

www.zso1lodz.pl 

kontakt@zso1.elodz.edu.pl 

Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 0H 

język hiszpański 
dwujęzyczny 
rozszerzenia po klasie 
wstępnej: 
geografia 
historia 

hiszpański 
angielski  
od klasy I 

wynik testu predyspozycji 
językowych 
język polski 
matematyka 
geografia 
historia 



Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

2. I A 

matematyka 
fizyka 
język angielski 
lub informatyka 

angielski 
do wyboru 
francuski  
hiszpański  
niemiecki  
rosyjski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język angielski  

3. I B 

biologia 
chemia 
matematyka  
lub język angielski 

angielski 
do wyboru 
francuski  
hiszpański  
niemiecki  
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4. I C 
język polski 
historia 
wos 

angielski 
do wyboru 
francuski  
hiszpański  
niemiecki  
rosyjski 

język polski 
matematyka 
historia 
wos 

5. I D 
geografia 
matematyka 
język angielski  

angielski 
do wyboru 
francuski  
hiszpański  
niemiecki  
rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski  

Publiczne szkoły artystyczne dla młodzieży 

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

93-102 Łódź, ul. Sosnowa 9 

telefon/fax: 42 681 15 68 (69); sekretariat 42 684 63 84; fax 42 684 41 93 

www.muzyczna-sosnowa.pl  

sekretariat@muzyczna-sosnowa.pl 

Lp. 
Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. - 3a, 3b 

W zależności od wyboru 
uczniów, deklarowany 
w czerwcu jest jeden 
przedmiot: język polski 
lub język angielski  
lub język niemiecki 
lub matematyka. 

angielski 
niemiecki 

kształcenie słuchu 
instrument główny 



Lp. 
Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

Przedmiot jest 
realizowany 
na rozszerzeniu, jeśli 
powstanie co najmniej 
pięcioosobowa grupa. 
Drugie rozszerzenie jest 
obowiązkowe-historia 
muzyki. 

Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi 

91-134 Łódź, ul. Rojna 20 

telefon/fax: 42 611 01 72 

www.muzyczna.lodz.pl 

szkola@muzyczna-sosnowa.lodz.pl 

Lp. 
Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Szkoła 
Muzyczna 
II stopnia 

- 
muzyk-instrumentalista 
muzyk-wokalista 

brak 
kształcenie słuchu 
instrument/śpiew 

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wł. Szpilmana w Łodzi 

94-029 Łódź, ul. Wileńska 22a 

telefon/fax: tel. 606 311 185 

Lp. 
Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. - - 

Kształcenie słuchu, 
rytmika, audycje 
muzyczne, flet, 
fortepian, skrzypce, 
gitara, zespoły 
instrumentalne, chór 

- 

Podczas rekrutacji szkoła 
bada predyspozycje 
kandydata do nauki 
w szkole muzycznej -słuch 
muzyczny, poczucie 
rytmu, umiejętności 
manualne, dojrzałość 
kandydata do podjęcia  
nauki w dwóch szkołach-
ogólnokształcącej 
i muzycznej 



Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi 

91-008 Łódź, ul. Drewnowska 171 

telefon/fax: 42 654 00 05 

www.zseth.edu.lodz.pl 

kontakt@zseth.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I a 
geografia 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
wos 
informatyka 

2. Technikum I B 
geografia 
technik 
rachunkowości 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
wos  
informatyka 

3. Technikum I C 
matematyka 
technik 
hotelarstwa 

angielski 
francuski 

język polski 
matematyka 
geografia 
wf 

4. Technikum I D 
matematyka 
technik 
hotelarstwa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
wf 

5. Technikum I E 

matematyka 
technik 
organizacji 
turystyki 

angielski 
francuski 

język polski 
matematyka 
geografia 
informatyka 

6. Technikum I F 

matematyka 
technik 
eksploatacji 
portów i terminali 

angielski 
francuski 

język polski 
matematyka 
geografia 
informatyka 

Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi 

93 533 Łódź, ul. Astronautów 19 

telefon/fax: 42 681 49 77 

www.zseiu.pl 

kontakt@zseiu.elodz.edu.pl 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. Technikum I a TE 

matematyka 
geografia 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
geografia 

2. Technikum I b TL 
angielski 
geografia 
technik logistyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
geografia 

3. Technikum I c TR 
angielski 
geografia 
technik reklamy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
plastyka 

4. Technikum I d TOT 

angielski 
geografia 
technik 
organizacji 
turystyki 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
geografia 

Technikum nr 3 w Łodzi 

93- 315 Łódź, ul. Kilińskiego 159/ 163 

telefon/fax: 42 674 02 75, 538 157 117 

www.tech3lodz.pl 

szkola@tech3lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. Technikum I A 
matematyka 
technik logistyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

2. Technikum I B 
matematyka 
technik 
gazownictwa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

3. Technikum I C 

matematyka 
technik 
urządzeń 
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

4. Technikum I D 

matematyka 
technik 
inżynierii 
sanitarnej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

5. Technikum I E 

matematyka 
technik 
chłodnictwa 
i klimatyzacji 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi 

90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza 88 

telefon/fax: 42 636 12 33 

www.gastronomik.edu.pl 

kontakt@zsg.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I A 

język angielski 
technik usług 
kelnerskich 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
francuski 

matematyka 
język angielski 
język polski 
biologia 

2. Technikum I B 

język angielski 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
francuski 

matematyka 
język angielski 
język polski 
biologia 

3. Technikum I C 

biologia 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
francuski 

matematyka 
język angielski 
język polski 
biologia 

4. Technikum I D 

biologia 
technik żywienia  
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
francuski 

matematyka  
język angielski 
język polski 
biologia 

5. Technikum I E 

wos 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
francuski 

matematyka 
język angielski 
język polski 
wos lub geografia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

6.  Technikum I F 

matematyka 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
francuski 

matematyka 
język angielski 
język polski 
biologia 

7. 
Szkoła 
branżowa I 
stopnia  

I a kucharz angielski 

język polski 
język angielski 
matematyka 
biologia 

8. 
Szkoła 
branżowa I 
stopnia 

I B kucharz angielski 

język polski 
język angielski 
matematyka 
biologia 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi 

91-008 Łódź, ul. Drewnowska 88 

telefon/fax: 42 654 03 71 

www.zsp5lodz.pl 

sekretariat@zsp5lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. Technikum I A 

język polski 
technik 
transportu 
kolejowego 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

2. Technikum I B 

język polski 
technik 
ekonomista 
technik 
rachunkowości 

angielski 
francuski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

3. Technikum I C 
język polski 
technik 
handlowiec 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

4. 
Szkoła 
Branżowa 
I stopnia 

I D 

sprzedawca 
monter 
nawierzchni 
kolejowej 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

5. 
Szkoła 
Branżowa 
I stopnia  

I E 
magazynier-
logistyk 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi 

91-845 Łódź, ul. Franciszkańska 137 

telefon/fax: 42 655 10 40 

www.spozywcza.lodz.pl 

kontakt@zsps.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. Technikum 
I ta 
I tb 

język angielski 
technik 
technologii 
żywności 
z kwalifikacją 
cukierniczą 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
technika 
plastyka 

2. Technikum I tc 

język angielski 
technik jakości 
i bezpieczeństwa 
żywności 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
technika 
plastyka 

3. 
Szkoła 
Branżowa I 
stopnia 

I a1 
I b1 

cukiernik niemiecki 

język polski 
matematyka 
technika 
plastyka 

4. 
Szkoła 
Branżowa I 
stopnia 

I a2 przetwórca mięsa niemiecki 

język polski 
matematyka 
technika 
plastyka 

5. 
Szkoła 
Branżowa I 
stopnia 

I b2 piekarz niemiecki 

język polski 
matematyka 
technika 
plastyka 

6. 
Szkoła 
branżowa I 
stopnia 

I b3 

operator maszyn 
i urządzeń 
przemysłu 
spożywczego 

niemiecki 

język polski 
matematyka 
technika 
plastyka 



Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi  

91- 335 Łódź, ul. Kilara 3/5 

telefon/fax: 42 651 24 62 

www.zss-lodz.pl 

kontakt@zss.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I A 

matematyka 
fizyka 
profil elektryczny 
technik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

2. Technikum I B 

matematyka 
fizyka 
profil 
mechaniczny 
technik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

3. Technikum I C 

matematyka 
fizyka 
profil elektryczny 
technik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

4. Technikum I E 

matematyka 
geografia 
technik 
transportu 
drogowego 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

5. Technikum I D 

matematyka 
fizyka 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

6. 
Szkoła 
Branżowa I 
stopnia 

I eks 

elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 
kierowca 
mechanik 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

7. 
Szkoła 
Branżowa I 
stopnia 

I blms 

blacharz 
samochodowy 
lakiernik 
samochodowy 
mechanik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi 

93-590 Łódź, al. Politechniki 38 

telefon/fax: 42 684 11 27 

www.zsp9.pl 

kontakt@zsp9.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I A/1 
matematyka 
fizyka 
technik elektronik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

2. Technikum I A/2 
matematyka 
fizyka 
technik automatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

3. Technikum I B/1 
matematyka 
fizyka 
technik energetyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

4. Technikum I B/2 
matematyka 
fizyka 
technik elektryk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

5. Technikum I C 

matematyka 
fizyka 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

6. Technikum I D 

matematyka 
fizyka 
lub informatyka 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

7. Technikum I E 

matematyka 
fizyka 
lub informatyka 
technik 
programista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

8. 
Szkoła 
Branżowa I 
stopnia 

I BA/1 elektryk angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

9. 
Szkoła 
Branżowa I 
stopnia 

I BA/2 mechatronik angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych w Łodzi 

91-725 Łódź, ul. Strykowska 10/18 

telefon/fax: 42 656 29 11 

www.elektronik.lodz.pl 

elektronik@elektronik.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I i 
matematyka 
fizyka 
informatyk 

angielski 
do wyboru 
niemiecki 
francuski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

2. Technikum I p 
matematyka 
fizyka 
programista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

3. Technikum I m 
matematyka 
fizyka 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

4. Technikum I e 
matematyka 
fizyka 
elektronik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

5. Technikum I t 
matematyka 
fizyka 
teleinformatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi 

93-161 Łódź, ul. Naruszewicza 35 

telefon/fax: 42 643 35 19 

www.zspm.net 

kontakt@zspm.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I A 

biologia 
lub geografia 
lub język angielski 
technik przemysłu 
mody 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
plastyka 
technika 

2. Technikum I C 

biologia 
lub geografia 
lub język angielski 
technik grafiki 
i poligrafii cyfrowej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
plastyka 
informatyka 

3. Technikum I F 

biologia 
lub geografia 
lub język angielski 
technik fotografii 
i multimediów 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
plastyka 
informatyka 

4. Technikum I S 

biologia 
lub geografia 
lub język angielski 
technik stylista 
(po uzyskaniu zgody 
RRP) 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
plastyka 
technika 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

5. 
Szkoła 
Branżowa 
I stopnia 

I K krawiec angielski 

język polski 
matematyka 
plastyka 
technika 

Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi 

91- 503 Łódź ul. Skrzydlata 15 

telefon/fax: 42 659 82 22 

www.zsg-t.pl 

kontakt@zsgt.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I A 
matematyka 
geografia 
technik geodeta 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

2. Technikum I B 
matematyka 
fizyka 
technik informatyk 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

3. Technikum I C 
matematyka 
biologia 
technik leśnik 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia  
lub informatyka 

4. Technikum I D 
matematyka 
geografia 
technik informatyk 

angielski 
do wyboru 
hiszpański 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi 

90- 242 Łódź ul. Kopcińskiego 5/ 11 

telefon/fax: 42 678 19 20 

www.zsbt-lodz.pl 

zsbt@zsbt-lodz.pl 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I A 

matematyka 
fizyka 
technik 
budownictwa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
technika 

2. Technikum I B 

język angielski 
geografia 
technik robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
technika 

3. Technikum I C 

język angielski 
geografia 
technik renowacji 
elementów 
architektury 
technik 
technologii 
drewna 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
technika 

4. Technikum I D 

angielski 
geografia 
technik urządzeń 
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
technika 

5. 
Szkoła 
Branżowa I 
stopnia 

I A 

monter zabudowy 
robót 
wykończeniowych 

w budownictwie 
murarz- tynkarz 

niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
technika 

6. 
Szkoła 
Branżowa I 
stopnia 

I B 

monter sieci 
i instalacji 
sanitarnych 
stolarz 
dekarz 

niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
technika 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi 

93- 502 Łódź, al. Politechniki 37 

telefon/fax: 42 648 71 12, 42 648 61 99 

www.zst-i.pl, kontakt@zsti.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I ti 
matematyka 
fizyka 
technik informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

2. Technikum I tip 

matematyka 
fizyka 
technik informatyk 
technik 
programista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

3. Technikum I tm 

matematyka 
fizyka 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

4. Technikum I tmm 

matematyka 
fizyka 
technik 
mechatronik 
technik mechanik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

5. 
Szkoła 
Branżowa I 
stopnia 

I br 

mechanik-monter 
maszyn i urządzeń 
operator obrabiarek 
skrawających 
ślusarz 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
technika 

Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi 

92- 229 Łódź, ul. Edwarda 41 

telefon/fax: 42 678 82 65 

www.poligrafik-lodz.pl 

sekretariat@poligrafik-lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I ga 

język angielski 
fizyka/ geografia 
technik grafiki 
i poligrafii 
cyfrowej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
plastyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

2. Technikum I gb 

język angielski 
fizyka/ geografia 
technik grafiki  
i poligrafii 
cyfrowej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
plastyka 

3. Technikum I dr 

język angielski 
fizyka/ geografia 
technik procesów 
drukowania 
technik reklamy 
technik procesów 
introligatorskich 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
plastyka 

4. 
Szkoła 
Branżowa I 
stopnia 

I b 

drukarz offsetowy 
drukarz 
fleksograficzny 
operator procesów 
introligatorskich 

angielski 

język polski 
matematyka 
informatyka 
plastyka 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi 

90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115 

telefon/fax: 42 637 72 78 

www.ce.lodz.pl 

sekretariat@cez.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I TSA 
matematyka 
technik analityk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
chemia 

2. Technikum I TSA 
informatyka 
technik spedytor 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

3. Technikum I Ti 
matematyka 
technik informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

4. Technikum I TF 
historia sztuki 
technik fotografii 
i multimediów 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
plastyka 
matematyka 

5. Technikum I TL 
geografia 
technik logistyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 
matematyka 

6. Technikum I TWe 
biologia 
technik 
weterynarii 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia 

7. Technikum I TP 
angielski 
technik 
programista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

8. Technikum I TWw 
historia sztuki 
technik włókiennik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
plastyka 

9. Technikum I TWw  

historia sztuki 
technik 
włókienniczych 
wyrobów 
dekoracyjnych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
plastyka 

10. 
Szkoła 
Branżowa I 
stopnia 

I Fr 

fotograf 
rękodzielnik 
wyrobów 
włókienniczych 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
plastyka 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Łodzi 

90- 542 Łódź ul. Żeromskiego 115 

telefon/fax: 42 684 91 95 

www.cez.lodz.pl/cku 

stekretariat.cku@cez.lodz.pl 

zawód: brak specjalności 

forma kształcenia: zaoczna 



Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Łodzi 

90- 542 Łódź ul. Żeromskiego 115 

telefon/fax: 42 684 91 95 

www.cez.lodz.pl/cku 

stekretariat.cku@cez.lodz.pl 

zawód: brak specjalności  

forma kształcenia: zaoczna 

Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi 

91-212 Łódź, ul. Warecka 41 

telefon/fax: 42 652 18 60 

www.warecka.pl 

sekretariat@zsp20.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I in 
język angielski 
technik informatyk  

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
informatyka 

2. Technikum I o 

geografia 
technik urządzeń  
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

3. Technikum I e 
matematyka 
technik elektryk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
technika 

4. Technikum I mt 
matematyka 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
informatyka 

5. Technikum I dm 

język angielski 
technik urządzeń 
dźwigowych 
technik mechanik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
technika 

Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi 

91-022 Łódź, ul. Żubardzka 2  



telefon/fax: 42 651 78 98 

www.zsrz.szkoly.lodz.pl 

kontakt@zsr.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I FA 
chemia 
technik usług 
fryzjerskich 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia  
lub chemia 

2. Technikum I FB 
biologia 
technik usług 
fryzjerskich 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia  
lub chemia 

3. Technikum I AO 

język angielski 
technik 
architektury 
krajobrazu 
technik ogrodnik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia  
lub biologia 

4. Technikum I P 
matematyka 
technik optyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia  
lub chemia 

5. Technikum I HS 

biologia 
technik hodowca 
koni 
technik pszczelarz 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia  
lub biologia 

6. 
Szkoła 
Branżowa I 
stopnia 

I f fryzjer 
angielski 
lub 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
plastyka  
lub technika 

7. 
Szkoła 
Branżowa I 
stopnia 

I j jeździec 
angielski 
lub 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
plastyka  
lub technika 

Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi 

93-126 Łódź, ul. Przybyszewskiego 73/75 

telefon/fax: 42 681 13 83 



www.zsp-22.pl  

kontakt@zssim.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I TMT 

matematyka 
technik 
mechatronik 
technik transportu 
drogowego 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

2. Technikum I TSM 
matematyka 
technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

3. Technikum I TSE 
matematyka 
technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

4. 
Szkoła 
Branżowa 
I stopnia 

I KMB 

kierowca mechanik  
mechatronik 
blacharz 
samochodowy 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
wos 

5. 
Szkoła 
Branżowa 
I stopnia 

I EM 

elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 
mechanik 
motocyklowy 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
wos 

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 w Łodzi  

91-087 Łódź ul. Wapienna 24a 

telefon/fax: 42 651 43 34  

https://mossos1.edu.pl 

kontakt@mossos1.elodz.edu.pl 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Łodzi 

91-232 Łódź, ul. Spadkowa 11 

telefon/fax: 42 652 75 93 

http://www.mos2lodz.pl 

biuro@mos2lodz.pl 

mailto:biuro@mos2lodz.pl


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi 

93-121 Łódź, ul. Częstochowska 36 

telefon/fax: 42 633 14 85 

http://mosnr3.pl 

kontakt@mos3.elodz.edu.pl  

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi 

91-491 Łódź, ul. Łucji 12/ 16 

telefon/fax: 42 659 40 44 

https://mos4lodz.wikom.pl 

kontakt@mos4.elodz.edu.pl  

program/ profil/ zawód: kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Łodzi 

91-008 Łódź, ul. Drewnowska 151 

telefon/fax: 42 612 29 35 

http://mow3.pl  

kontakt@mow3.elodz.edu.pl; 

program/ profil/ zawód: kucharz małej gastronomii, krawiec 

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi 

93-138 Łódź, ul. Siedlecka 7/ 21 

telefon/fax: 42 684 51 48 

www.sosw1.szkoly.lodz.pl 

kontakt@sosw1.elodz.edu.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła 
Specjalna I stopnia nr 22 

kucharz 
ogrodnik 
monter instalacji i urządzeń 
sanitarnych 
fryzjer 
pracownik pomocniczy 
mechanika 

angielski 



Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

2. 
Technikum Specjalne 
nr 24 dla Niesłyszących 
i Słabo Słyszących 

technik informatyk 
technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

angielski 

3. 

LVII Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Niesłyszących i Słabo 
Słyszących 

rozszerzenia:  
język polski 
biologia 
geografia 

angielski 

4. 

Szkoła Policealna 
Specjalna nr 23 dla 
Niesłyszanych i Słabo 
Słyszących 

technik florysta angielski 

5. 
Branżowa Szkoła 
Specjalna II stopnia nr 1 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

angielski 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi 

91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24 

telefon/fax: 42 657 79 41/ 42 657 78 11 

www.blind.edu.pl 

sekretariat@blind.edu.pl  

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 

LVI Liceum 
Ogólnokształcące 
Specjalne dla Słabo 
Widzących, Niewidomych 
i Niepełnosprawnych 
Ruchowo oraz 
z Zespołem Aspergera 

ogólny 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

2. 

Technikum Specjalne 
nr 23 dla Niewidomych, 
Słabo Widzących, 
Niepełnosprawnych 
Ruchowo oraz 
z Zespołem Aspergera 

technik masażysta 
technik prac biurowych 
technik obsługi turystycznej- 
kurs kwalifikacyjny 

angielski 
rosyjski 

3. 

Szkoła Policealna 
Specjalna nr 20 
dla Niewidomych, Słabo 
Widzących, 
Niepełnosprawnych 
Ruchowo oraz 
z Zespołem Aspergera 

technik administracji 
technik masażysta 
technik tyfloinformatyk 

angielski 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym Nr 3 w Łodzi 

90-156 Łódź, ul. Tkacka 34/36 

telefon/fax: 42 678 93 23 



www.sosw3.pl, 

kontakt@sosw3.elodz.edu.pl  

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy Nr 3 

podstawa programowa 
kształcenia ogólnego dla szkół 
specjalnych przysposabiających 
do pracy dla uczniów 
z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 
oraz dla uczniów 
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. 

brak 

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi 

90-561 Łódź, ul. Karolewska 30/34 

telefon/fax: 42 635 17 80/ 42 635 17 85 

www.zss2.edu.pl 

kontakt@zss2.elodz.edu.pl  

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy nr 1 

przysposobienie do pracy 
biurowej 
przysposobienie do pracy 
w gospodarstwie domowym 
i ogrodnictwie 

przysposobienie do pracy 
wytwórcy pamiątek 
przysposobienie do pracy 
w gastronomii 
przysposobienie do pracy florysty 
i bukieciarza 

brak 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi 

91-836 Łódź, al. Pierwszej Dywizji 6/ 18 

telefon/fax: 42 657 16 53/ 42 657 40 65  

www.zszs2.szkolnastrona.pl 

kontakt@zszs2.elodz.edu.pl  

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła 
Specjalna I stopnia nr 24  

operator maszyn w przemyśle 
włókienniczym 
kucharz 
blacharz samochodowy 
sprzedawca 

angielski 



Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie  
pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej 
krawiec 
cukiernik 
piekarz 
lakiernik samochodowy 

mechanik monter maszyn 
i urządzeń 
mechanik motocyklowy 
pracownik pomocniczy ślusarza 

2. 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy nr 2 

usprawnianie czynności 
zawodowych stanowiskowych 
w ramach kierunków:  
krawiec 
operator maszyn w przemyśle  
kucharz-cukiernik 

brak 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łodzi 

91-170 Łódź, ul. Baczyńskiego 156 

telefon/fax: 42 613 18 60 

www: katolik.edu.pl 

liceum@katolik.edu.pl 

Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych w Łodzi 

93-192 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 52 Budynek G 

telefon/fax: 42 631 59 20 

www.lout.ipt.pl 

lout@ipt.pl 

Liceum Ogólnokształcące "Centrum" w Łodzi 

90-536 Łódź, ul. Gdańska 156   

telefon/fax: 42 636 91 02 

www.centrum.edu.lodz.pl 

centrum.lodz@wp.pl 



Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi-Liceum 

Ogólnokształcące 

93-193 Łódź, ul. Milionowa 12 

telefon/fax: 42 254 05 70 

sekretariat@smslodz.pl 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Oświatowego „Lykeion” 

w Łodzi 

94-003 Łódź, ul. Rajdowa 13 

telefon/fax: 42 686 86 87 

www.lykeion.edu.pl 

lykeion@interia.pl 

Liceum Ogólnokształcące „Mikron” w Łodzi 

93-248 Łódź, ul. Kadłubka 33 

telefon/fax: 42 684 16 68 

www.mikron.edu.pl 

informacje@mikron.edu.pl 

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

91-117 Łódź, ul. Klaretyńska 9 

telefon/fax: 42 681 21 11 

www.liceummundurowe.pl 

sekretariat@liceummundurowe.pl 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata 

w Łodzi 

93-008 Łódź, ul. Rzgowska 17a, ul. Minerska 1/ 3, 94-304 

telefon/fax: 604 477 754, 509 106 414 

www.mg13.com.pl 

sekretariat@szkolagortata.pl 

Liceum Ogólnokształcące-GKJ w Łodzi 

93-188 Łódź, ul. Przybyszewskiego 43 



telefon/fax: 42 674 17 24 

www.SzkolyPilsudskiego.edu.pl 

dobreliceumgkj@gmail.com 

Akademia-Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Łodzi 

90-205 Łódź, ul. Kilińskiego 21 

telefon/fax: 42 255 77 00 

lodz@akademia-zdrowia.pl 

Liceum Akademickie Akademickiego Centrum Edukacyjnego Społecznej 

Akademii Nauk w Łodzi 

90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 98 

telefon/fax: 42 664 66 94 

www.liceum.spoleczna.pl 

liceum@spoleczna.pl 

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące 

„Edukacja i Sport" w Łodzi 

93-524 Łódź, ul. Jarosławska 29 

telefon/fax: 570 787 182 

kontakt@fundacjaeis.pl; sekretariat@msms.eu 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

94-011 Łódź, ul. Wileńska 53/ 55 

telefon/fax: 42 674 69 88 

www.akademickielo.com.pl 

liceum@akademickielo.com.pl 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Nowoczesna Edukacja w Łodzi 

93-142 Łódź, ul. Narutowicza 86 

telefon/fax: 501 863 694 

nowoczesna_edukacja@wp.pl 



Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Szkoła Mistrzów Kokoro"-

Centrum Przygotowań Olimpijskich w Łodzi 

93-144 Łódź, ul. Krochmalna 15 

telefon/fax: 601 824 546 

www.kokoro.szkola.pl 

sekretariat@kokoro.szkola.pl 

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży „Cosinus" w Łodzi 

90-720 Łódź, ul. Wólczańska 4a, 94-020 Łódź al. Unii Lubelskiej 2 

www.cosinus.pl 

lodz@cosinus.pl 

Liceum Ogólnokształcące ZNP w Łodzi 

93-436 Łódź, ul. Scaleniowa 6 

telefon/fax: 42 680 19 36 

www.gimznp.szkoly.lodz.pl 

szkolyZNP@poczta.fm 

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "Cosinus I" w Łodzi 

90-720 Łódź, ul. Wólczańska 4a, 94-020 al. Unii Lubelskiej 2 

telefon/fax: 42 632 52 20 

www.cosinus.pl 

lodz@cosinus.pl 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej w Łodzi 

90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące British International School 

of the University of Łódź 

90-325 Łódź, ul. Fabryczna 4 

Liceum Ogólnokształcące Sportowo-Mundurowe Centrum Edukacji Oświatowej 

w Łodzi 

90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276 Budynek C 



telefon/fax: 519 160 333 

info.oswiatowiec@gmail.com 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ,,Pracownia” w Łodzi 

93-008 Łódź, ul. Rzgowska 17a Budynek F, 93-590, al. Politechniki 10 (wf)  

telefon/fax: 664 116 524 

biuro@pracowniaedukacyjna.pl 

Bernardyńskie Liceum Ogólnokształcące im. o. Anastazego Pankiewicza 

w Łodzi 

91-738 Łódź, ul. bł. o. Anastazego Pankiewicza 15 

telefon/fax: 696 614 799 

szkola.bernardyni@wp.pl 

Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowego im. Jolanty i Jana 

Misiaków w Łodzi 

94-047 Łódź, ul. al. kard. S. Wyszyńskiego 44 

telefon/fax: 42 686 82 83 

liceum.oswiata.retkinia@gmail.com 

Niepubliczne technika dla młodzieży 

Technikum przy Łódzkiej Szkole Mody-Kosmetologii-Fryzjerstwa Anagra 

w Łodzi 

91-103 Łódź, ul. Łanowa 4, ul. Piotrkowska 102, ul. Woronicza 16 

www.anagra.pl 

biuro@anagra.pl 

zawód: technik usług fryzjerskich (stara klasyfikacja) 

Technikum Informatyki Edukacji Innowacyjnej w Łodzi 

93-192 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 52, ul. Północna 36  

telefon/fax: 42 299 55 18 

lout@ipt.pl 

zawód: technik informatyk (stara klasyfikacja), technik informatyk 



Akademia-Technikum dla Młodzieży w Łodzi 

90-205 Łódź, ul. Kilińskiego 21 

telefon/fax: 42 255 77 00 

lodz@akademia-zdrowia.pl 

zawód: technik usług fryzjerskich, technik logistyk, technik weterynarii, fototechnik, 

technik ekonomista, technik reklamy, technik programista 

Technikum Edukacji Innowacyjnej w Łodzi 

93-192 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 52 

lout@ipt.pl 

zawód: technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów, 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik przemysłu mody, technik programista 

Technikum Teb Edukacja w Łodzi 

90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 8 

telefon/fax: 44 715 23 82 

lodz@teb-edukacja.pl 

zawód: technik informatyk, technik weterynarii, technik fotografii i multimediów, 

technik usług fryzjerskich, technik organizacji turystyki, technik programista, technik 

reklamy 

Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi 

93-193 Łódź, ul. Milionowa 12 

telefon/fax: 42 275 50 98/99 

www.technikum.io 

zawód: technik elektronik, technik mechatronik, technik automatyk, technik 

automatyki i robotyki 

Technikum dla Młodzieży „Cosinus” w Łodzi 

90-720 Łódź ul. Wólczańska 4a, al. Unii Lubelskiej 2  

telefon/fax: 42 632 52 20 

www.cosinus.pl 

lodz@cosinus.pl 



zawód: technik informatyk, technik rachunkowości, technik organizacji turystyki, 

technik hotelarstwa, technik programista, technik ekonomista, technik usług 

fryzjerskich 

Technikum dla Młodzieży "Cosinus I" w Łodzi 

90-720 Łódź, ul. Wólczańska 4a 

telefon/fax: 42 632 52 20 

lodz@cosinus.pl  

zawód: technik informatyk, technik rachunkowości, technik organizacji turystyki, 

technik hotelarstwa, technik programista 

Technikum Administracyjno-Usługowe w Łodzi 

94-011 Łódź, ul. Wileńska 53/55 

telefon/fax: 42 674 69 88 

szkola@technikumlodz.pl 

zawód: technik logistyk, technik programista 

Pięcioletnie Technikum Informatyczne w Łodzi 

91-117 Łódź, ul. Traktorowa 35  

telefon/fax: 504 183 103 

glazu@wp.pl 

zawód: technik informatyk 

Niepubliczne szkoły branżowe I stopnia dla młodzieży 

Branżowa Szkoła I stopnia Fundacji „ Słoneczna Kraina" w Łodzi 

90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/ 85 

telefon/fax: 607 285 507 

sloneczna.kraina@onet.pl 

zawód: sprzedawca 

Branżowa Szkoła I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi 

90-563 Łódź, ul. Łąkowa 4 

telefon/fax: 42 637 62 22 

www.szkolyzdz-lodz.pl 



szkola_zdz@o2.pl 

zawód: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, operator obrabiarek 

skrawających, elektromechanik, mechanik motocyklowy, fryzjer, monter sieci 

i instalacji sanitarnych, cukiernik, piekarz, elektromechanik pojazdów 

samochodowych, tapicer 

Branżowa Szkoła I stopnia „Cosinus" w Łodzi 

90-720 Łódź, ul. Wólczańska 4a, ul. Wólczańska 81, al. Politechniki 10 (wf) 

telefon/fax: 42 632 52 20 

www.cosinus.pl 

lodz@cosinus.pl  

zawód: fryzjer, sprzedawca, cukiernik, monter sieci i instalacji sanitarnych, elektryk, 

elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, ślusarz, kucharz, piekarz, 

blacharz samochodowy, murarz- tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, tapicer, stolarz, lakiernik 

samochodowy, dekarz 

Branżowa Szkoła Rzemiosła I stopnia w Łodzi 

93-101 Łódź, ul. Brzozowa 3 

telefon/fax: 515 787 785 

www.izbarzem.eu 

szkola@bsr1s.pl 

zawód: fryzjer, piekarz, cukiernik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, 

lakiernik samochodowy, stolarz, elektryk, monter sieci i instalacji sanitarnych 

Niepubliczne szkoły branżowe II stopnia 

Szkoła Branżowa II stopnia „Cosinus" w Łodzi 

90-720 Łódź, ul. Wólczańska 4a 

telefon/fax: 42 632 52 20 

www.cosinus.pl 

lodz@cosinus.pl 



zawód: technik usług fryzjerskich, technik mechanik, technik pojazdów 

samochodowych, technik mechatronik, technik elektryk, technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej, technik budownictwa 

Policealne szkoły 

Szkoła Policealna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi 

90- 542 Łódź ul. Żeromskiego 115 

telefon/fax: 42 684 91 95 

www.cez.lodz.pl/cku 

sekretariat.cku@cez.lodz.pl 

zawód: technik bhp, technik administracji, technik archiwista 

Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi 

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 159 

telefon/fax: 42 674 94 31/ 42 674 91 24 

www.tech-dent.lodz.pl 

sptd.lodz@gmail.com  

zawód: technik dentystyczny, asystentka stomatologiczna, higienistka 

stomatologiczna, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego 

w Łodzi/Szkoła Policealna Nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi  

91-029 Łódź, ul. Wielkopolska 70/72 

telefon/fax:42 651 69 93 

https://cku-lodz.edu.pl/  

sekretariat@cku-lodz.edu.pl  

zawód: technik masażysta, technik usług kosmetycznych**, technik elektroradiolog, 

technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, higienistka stomatologiczna, 

protetyk słuchu, technik archiwista**, asystent osoby niepełnosprawnej**, asystentka 

stomatologiczna, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, 

opiekunka środowiskowa**, opiekun w domu pomocy społecznej**, technik ortopeda, 

mailto:sekretariat@cku-lodz.edu.pl


terapeuta zajęciowy, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik elektryk*, 

technik automatyk* 

*kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

**możliwość kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii 

Województwa Łódzkiego w Łodzi/Szkoła Policealna Nowoczesnych Technologii 

Województwa Łódzkiego w Łodzi 

90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122,  

telefon/fax: 42 631 98 48, 784 207 390, 

www.nowoczesnaszkola.edu.pl  

sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl  

zawód: technik realizacji nagrań, asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, 

technik administracji, technik archiwista, technik bhp, elektromechanik pojazdów 

samochodowych*, elektronik*, elektryk*, fotograf*, kucharz*, lakiernik samochodowy*, 

magazynier-logistyk*, mechanik pojazdów samochodowych*, mechatronik*, monter 

sieci i instalacji sanitarnych*, operator obrabiarek skrawających*, sprzedawca*, 

technik elektronik*, technik elektryk*, technik fotografii i multimediów*, technik 

handlowiec*, technik inżynierii sanitarnej*, technik logistyk*, technik ekonomista*, 

technik mechanik*, technik mechatronik*, technik pojazdów samochodowych*, 

technik robotyk*, technik spedytor*, technik żywienia i usług gastronomicznych*, 

technik rachunkowości*, technik informatyk*, technik teleinformatyk*, technik 

programista*, technik budowy dróg* 

*kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

**możliwość kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

Publiczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Łodzi 

90-515 Łódź, ul. Wólczańska 8, ul. Zielona 20 

lodz@cosinus.pl 

zawód: technik administracji (stara klasyfikacja), technik usług kosmetycznych, 

technik administracji, opiekun medyczny, technik bhp 

mailto:sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl


Publiczna Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Łodzi 

90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278, ul. Milionowa 21 

telefon/fax: 42 683 44 13 

www.zak.edu.pl 

lodz@zak.edu.pl 

zawód: technik usług kosmetycznych (stara klasyfikacja) 

Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Łodzi 

94-011 Łódź, ul. Wileńska 53/ 55   

telefon/fax: 42 674 69 88 

szkola@szkolakosmetyczna.com.pl 

technik usług kosmetycznych (stara klasyfikacja) 

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Łodzi 

90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278, ul. Milionowa 21  

telefon/fax: 42 683 44 13 

www.zak.edu.pl 

lodz@zak.edu.pl 

zawód: technik rachunkowości, technik geodeta, technik ochrony fizycznej osób 

i mienia, florysta, technik usług pocztowych i finansowych, technik turystyki wiejskiej, 

technik bhp, technik administracji 

Policealna Szkoła Kosmetyczna mgr Iwony Tomas w Łodzi 

90-427 Łódź, al. Kościuszki 48 

telefon/fax: 42 630 06 92 

www.kosmetyka.pl, www.szkolakosmetyczna.eu 

biuro@kosmetyka.pl, sekretariat@szkolakosmetyczna.eu 

zawód: technik usług kosmetycznych (stara klasyfikacja) 

Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Żak w Łodzi 

90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278, ul. Milionowa 21 

telefon/fax: 42 683 44 13 

www.zak.edu.pl 

lodz@zak.edu.pl 

zawód: technik bhp (stara klasyfikacja) 



Policealna Szkoła Archiwistyczna Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi 

90-251, ul. Jaracza 70 

telefon/fax: 42 679 17 12 

lko_jaracza70@op.pl 

zawód: technik archiwista (stara klasyfikacja) 

Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus I” w Łodzi 

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

telefon/fax: 42 632 52 20 

www.cosinus.pl 

lodz@cosinus.pl 

zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia (stara klasyfikacja), technik 

hotelarstwa (stara klasyfikacja), technik obsługi turystycznej (stara klasyfikacja), 

technik prac biurowych (stara klasyfikacja),technik informatyk (stara klasyfikacja), 

technik administracji (stara klasyfikacja), technik turystyki wiejskiej, technik 

archiwista, technik bhp, opiekun medyczny, florysta 

Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” w Łodzi 

90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81, ul. Żeromskiego 26  

telefon/fax: 42 632 52 20 

www.cosinus.pl 

lodz@cosinus.pl 

zawód: technik rachunkowości (stara klasyfikacja), technik ekonomista (stara 

klasyfikacja), technik logistyk (stara klasyfikacja), technik usług kosmetycznych (stara 

klasyfikacja), technik eksploatacji portów i terminali 

Policealna Szkoła Ekonomiczno-Administracyjno-Prawna w Łodzi 

92-511 Łódź, ul. Czajkowskiego 14 

telefon/fax: 42 672 74 90 

www.piontek.edu.pl 

zawód: technik administracji (stara klasyfikacja) 

Policealna Szkoła Nr 1 w Łodzi 

90-205 Łódź, ul. Kilińskiego 21 

telefon/fax: 42 255 77 00, 42 255 77 01 



www.akademia-zdrowia.-pl 

lodz@akademia-zdrowia.pl 

zawód: technik usług kosmetycznych (stara klasyfikacja), technik usług fryzjerskich 

(stara klasyfikacja), technik weterynarii (stara klasyfikacja), opiekun medyczny (stara 

klasyfikacja), technik masażysta (stara klasyfikacja), opiekunka dziecięca, asystentka 

stomatologiczna, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej 

Policealna Szkoła Weterynarii w Łodzi 

90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

lodz@skk.pl 

zawód: technik weterynarii 

Policealna Szkoła Protetyków Słuchu w Łodzi 

90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

lodz@skk.pl 

zawód: protetyk słuchu 

Policealna Szkoła Techników Ortopedów w Łodzi 

90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

lodz@skk.pl 

zawód: technik ortopeda 

Policealna Szkoła Kosmetyczna w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1965r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

lodz@skk.pl  

zawód: technik usług kosmetycznych 

Policealna Szkoła Teb Edukacja w Łodzi 

90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 8 

telefon/fax: 42 293 02 70 

lodz@teb-edukacja.pl 



zawód: technik usług kosmetycznych, technik masażysta, asystentka 

stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik farmaceutyczny, technik 

elektroradiolog, technik dentystyczny, terapeuta zajęciowy, florysta, opiekun 

medyczny 

Szkoła Policealna "Medic" w Łodzi 

90-637 Łódź, ul. 6 Sierpnia 40 

telefon/fax: 510 475 118 

medic.szkola.policealna@vp.pl 

zawód: opiekun medyczny 

Szkoła Policealna Lider w Łodzi 

90-001 Łódź, ul. Piotrkowska 276 Budynek C 

telefon/fax: 601 143 456 

zawód: technik administracji 

Edukacja 4U-Policealna Szkoła w Łodzi 

90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276  

telefon/fax: 508 189 834, dyrekcja@edukacja4u.pl 

zawód: technik administracji, technik usług kosmetycznych, florysta, asystentka 

stomatologiczna, technik masażysta 

Szkoła Policealna Akademia Techników Medycznych 

91-022 Łódź, ul. Żubardzka 26 

telefon/fax: 42 659 50 65 

psf.sekretariat@interia.pl 

zawód: technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, opiekun 

medyczny, technik administracji, technik rachunkowości 

Policealna Szkoła Protetyki Dentystycznej Łódzkiej Korporacji Oświatowej 

w Łodzi  

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

telefon/fax: 42 679 17 12 

lko_jaracza70@op.pl 

zawód: technik dentystyczny (stara klasyfikacja) 



Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1 w Łodzi 

90-205 Łódź, ul. Kilińskiego 21 

telefon/fax: 42 255 77 00, 42 255 77 01 

lodz@akademia-zdrowia.pl 

zawód: technik farmaceutyczny (stara klasyfikacja), terapeuta zajęciowy, technik 

masażysta 

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych Centrum Edukacji i Rozwoju 

Osobistego Ceiro w Łodzi 

92-318 Łódź, al. Piłsudskiego 135 

telefon/fax: 668 444 502 

www.ceiro.com.pl 

zawód: opiekun medyczny (stara klasyfikacja) 

Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus" w Łodzi 

90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81 

telefon/fax: 517 736 337 

lodz@cosinus.pl 

zawód: opiekunka dziecięca, technik masażysta, opiekun medyczny, higienistka 

stomatologiczna, terapeuta zajęciowy 

Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi 

90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 5/ 11 

telefon/fax: 583 033 030 

lodz@oswiatalingwista.eu 

zawód: asystentka stomatologiczna (stara klasyfikacja), higienistka stomatologiczna 

(stara klasyfikacja), opiekun medyczny (stara klasyfikacja), opiekun w domu pomocy 

społecznej (stara klasyfikacja), opiekunka dziecięca (stara klasyfikacja), opiekunka 

środowiskowa (stara klasyfikacja, technik masażysta (stara klasyfikacja), terapeuta 

zajęciowy (stara klasyfikacja), technik usług kosmetycznych (stara klasyfikacja), 

ortoptystka, technik administracji, technik rachunkowości, technik elektroradiolog, 

technik farmaceutyczny, technik dentystyczny 



Policealna Szkoła Masażu w Łodzi 

90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

e-mail: lodz@skk.pl 

zawód: technik masażysta (stara klasyfikacja) 

Policealna Szkoła Techników Dentystycznych w Łodzi 

90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

lodz@skk.pl 

zawód: technik dentystyczny 

Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej w Łodzi 

90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 533 995 900 

lodz@skk.pl  

zawód: technik sterylizacji medycznej 

Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Łodzi 

90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

lodz@skk.pl 

zawód: technik farmaceutyczny (stara klasyfikacja) 

Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych w Łodzi 

90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

lodz@skk.pl 

zawód: opiekun medyczny 

Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych w Łodzi 

90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

lodz@skk.pl 

zawód: asystentka stomatologiczna 



Policealna Szkoła Higienistów Stomatologicznych w Łodzi 

90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

lodz@skk.pl 

zawód: higienistka stomatologiczna 

Szkoła Policealna Opieki Medycznej Żak w Łodzi 

90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278 

telefon/fax: 42 677 07 07 

lodz@zak.edu.pl, zawód: opiekun medyczny 

Policealna Szkoła Medyczna w Łodzi 

94-011 Łódź, ul. Wileńska 53/ 55 

szkola@szkolakosmetyczna.com.pl 

zawód: technik masażysta 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łodzi 

91-335 Łódź, ul. Hipoteczna 3/ 5 

telefon/fax: 42 651 49 72 

https://www.ppp1lodz.edu.pl  

kontakt@ppp1.elodz.edu.pl 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łodzi 

91-362 Łódź, ul. Motylowa 3 

telefon/fax: 42 659 15 81 

https://ppp2.edu.lodz.pl  

kontakt@ppp2.elodz.edu.pl 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Łodzi 

90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 5 

telefon/fax: 42 676 73 05 

http://www.ppp3lodz.com  

kontakt@ppp3.elodz.edu.pl 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&ei=1kB1XNXvJNK0kwWIupP4DA&q=PPP1&oq=PPP1&gs_l=psy-ab.3..0l10.175094.178349..179461...1.0..0.80.799.11......0....1..gws-wiz.....6..0i71j35i39j0i67j0i131.jgmkzvK_o2c


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Łodzi 

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 101 

telefon/fax: 42 674 59 73 

http://www.ppp4lodz.pl  

kontakt@ppp4.elodz.edu.pl 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodzi 

90-552 Łódź, ul. Kopernika 40 

telefon/fax: 42 637 16 08  

http://ppp5-lodz.pl 

kontakt@ppp5.elodz.edu.pl 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodzi 

93-008 Łódź, ul. Rzgowska 25 

telefon/fax: 42 681 92 82/ 42 684 27 93 

http://www.ppp6lodz.pl  

kontakt@ppp6.elodz.edu.pl 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi 

94-050 Łódź, al. ks. kard S. Wyszyńskiego 86 

telefon/fax: 42 688 16 68/ 42 688 15 39 

https://pppdm.edu.lodz.pl  

kontakt@pppdm.elodz.edu.pl 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa 

Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi 

94-050 Łódź, al. ks. kard S. Wyszyńskiego 86 

telefon/fax: 42 688 21 62/ 42 688 20 70 

www.doradztwo-lodz.pl 

sekretariat@spppdz.elodz.edu.pl 

Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi 

91-335 Łódź, ul. Hipoteczna 3/ 5  

telefon/fax: 42 653 76 75 

http://spwrit.pl, kontakt@spwrit.elodz.edu.pl 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&ei=K0J1XIrzCoeysAeT6KS4BA&q=ppp6+lodz&oq=ppp6+lodz&gs_l=psy-ab.3..0.71424.72288..72895...0.0..0.73.141.2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i10i30.HNoDmKs4Z6M
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&ei=1kJ1XISDEsGukwWP7onICg&q=pppdm&oq=pppdm&gs_l=psy-ab.3...10057.16882..17330...2.0..0.85.1300.19......0....1..gws-wiz.....6..0i71j35i39j0j0i22i30j0i67j0i131j0i10j0i30.fTqLYnvQ2QQ
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&ei=6EJ1XIaOLMqasAedmqbwAw&q=spwrit+łódź+&oq=spwrit+łódź+&gs_l=psy-ab.3..0i22i30.89905.97771..99130...1.0..2.115.1227.15j1......0....1..gws-wiz.....6..35i39j0j0i30j0i131j0i10j0i10i19j0i30i19j0i10i30i19j0i5i30i19.AndsHyF9hgU


Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Sensitiva" w Łodzi 

90-009 Łódź, ul. Wróblewskiego 18 

telefon/fax: 608 336 970 

biuro@sensitiva.pl 

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne Futurum w Łodzi 

91-038 Łódź, ul. św. Antoniego Padewskiego 5/ 7 

telefon/fax: 600 872 555 

karina@centrum-futurum.pl 

"Neurostyk" w Łodzi 

91-310 Łódź, ul. Wrocławska 20 

telefon/fax: 504 072 952 

JuniorEdu Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łodzi 

94-003 Łódź, ul. Piaski 4 

telefon/fax: 604 644 444 

koda@kodapr.com 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Planeta Integracji 

w Łodzi 

93-317 Łódź, ul. Rzgowska 198 

telefon/fax: 573 238 081 

biuro@planetaintegracji.pl 

Bursy i internaty 

Bursa Szkolna nr 11 w Łodzi 

90-001 Łódź, ul. Drewnowska 153/ 155, 

telefon/fax: 42 654 03 07 

bursa11@bs11.elodz.edu.pl 

Bursa Szkolna nr 12 w Łodzi 

93-278 Łódź, ul. Podgórna 9/ 11 

https://www.google.com/search?q=bursa+11+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab


telefon/fax: 42 643 29 30 

https://bs12lodz.wikom.pl 

kontakt@bs12.elodz.edu.pl  

Bursa dla Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 

im. świętej s. Faustyny w Łodzi 

91-157 Łódź, ul. Wici 47 

telefon/fax: 42 655 83 24 

zmbm-lodz@faustyna.pl 

Bursa Szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Łodzi 

Łódź, ul. Rodakowskiego 16   

telefon/fax: 42 643 33 23, bursa_szkolna@tlen.pl, bursa@bursalodz.pl 

Bursa Salezjańska dla Młodzieży im. Księdza Bosko w Łodzi 

90-046 Łódź, ul. Wodna 34/ 36   

telefon/fax: 42 671 85 00 

szkola@salezjanie.lodz.pl 

Bursa Szkolna SMS w Łodzi 

93-193 Łódź, ul. Milionowa 12 

bursa@smslodz.pl 

Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi  

91-055 Łódź, ul. Rybna 11ABC 

telefon/fax: 42 654 24 04 

www.bsalodz.pl 

bursa-lodz@bsalodz.pl 

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi 

90-145 Łódź, ul. Gabriela Narutowicza 122 

telefon/fax: 42 678 93 39 

www.bursa.lodzkie.pl  

bursa@nowoczesnaszkola.edu.pl  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&ei=hUB1XL3VG8WUkgX5vaCADg&q=bursa+12&oq=bursa+12&gs_l=psy-ab.3..35i39j0j0i22i30l8.79423.79853..80100...0.0..0.92.173.2......0....1..gws-wiz.......0i71.TnhObVM2iMc


Powiat brzeziński 

95-060 Brzeziny; ul. Sienkiewicza 16 

46 874 11 11 

www.powiat-brzeziny.pl 

starostwo@powiat-brzeziny.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach 

95-060 Brzeziny, ul. Okrzei 1 

telefon/fax: 46 874 28 27 

www.lobrzeziny.pl 

sekretariat@lobrzeziny.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
informatyka 
język angielski 

1a 
angielski, 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
matematyka oraz dwa 
przedmioty wybrane 
z zajęć obowiązkowych: 
język angielski, chemia, 
fizyka, informatyka 

2. 
biologia 
chemia 

1b 
angielski, 
niemiecki/ 
rosyjski 

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

3. 
język polski 
historia 
geografia 

1c 
angielski, 
niemiecki/ 
rosyjski 

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

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach 

95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

telefon/fax: 46 874 47 99 



www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl 

zspbrzeziny@zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

Ia 

język polski 
język angielski 
historia 
wos 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
historia 

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

Ib 

język polski 
język angielski 
biologia  
wf 
sportowy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
wf 

3. Technikum TE 

matematyka 
geografia 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

4. Technikum TR 

matematyka 
geografia 
technik 
rachunkowości 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

5. Technikum TL 
matematyka 
geografia 
technik logistyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

6. Technikum L 
biologia 
język obcy 
technik leśnik 

angielski 
niemiecki 

biologia  
język polski 
język obcy 
geografia 

7. Technikum TŻ i UG 

biologia 
język angielski 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia 

8. Technikum R 
geografia  
język obcy  
technik reklamy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

9. Technikum TH 

geografia  
język obcy 
technik 
hotelarstwa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

10. 
Szkoła 
Branżowa 
I Stopnia 

Ia kucharz angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

11. 
Szkoła 
Branżowa 
I Stopnia 

Ib kierowca-mechanik angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
zajęcia 
techniczne 

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

telefon/fax: 46 874 37 22 

www.zpo-brzeziny.pl 

pzsipo@zpo-brzeziny.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy 

Pracujemy z wykorzystaniem 
Indywidualnych Programów 
Edukacyjno-Terapeutycznych 
dla każdego ucznia. 
Opracowujemy programy 
realizacji praktyk 
wspomaganych w niżej 
wymienianych zakresach: 
prace pomocnicze w  branżach 
-gastronomia, ogrodnictwo, 
sadownictwo, zieleń miejska, 
sprzątanie, piekarnia, sklep, 
kwiaciarnia, krawiectwo, dom 
opieki społecznej oraz  
w usługach - fryzjer, 
wulkanizator, myjnia 
samochodowa, stacja 
diagnostyki pojazdów inne 
zgodnie z diagnozą preferencji 
ucznia oraz z wykorzystaniem 
zasobów środowiska 
lokalnego. 

- 



Niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Brzezinach 

95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

telefon/fax: 505 488 335 

www.brzeziny.ckedukator.pl  

brzeziny@ckedukator.pl 

Niepubliczne policealne szkoły 

Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Brzezinach 

95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

telefon/fax: 505 488 335 

www.brzeziny.ckedukator.pl 

brzeziny@ckedukator.pl 

zawód: opiekun medyczny, technik administracji, technik bhp, technik ochrony 

fizycznej osób i mienia 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzezinach 

95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 5 

telefon/fax: 46 874 21 76 

www.pppbrzeziny.pl 

poradnia@pppbrzeziny.pl 



Powiat łęczycki 

99-100 Łęczyca, ul. Pl. T. Kościuszki 1 

telefon/fax: tel. 24 388 72 00, fax 24 721 32 17 

www.leczycki.pl 

sekretariat@leczyca.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy 

99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 13 

telefon: 24 388 26 52; fax 24 388 29 03 

1loleczyca.edu.pl 

sekretariat@1loleczyca.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
fizyka 
geografia  

1A, 1D 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
geografia 

2. 
biologia 
chemia 
matematyka 

1B, 1E 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

3. 
język polski  
historia 
język obcy 

1C, 1F 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
historia 
język obcy 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy  

99-100 Łęczyca, aleje Jana Pawła II 1 

telefon/fax: 24 388 36 10 

www.zsimjg.org.pl 

tl2@poczta.onet.pl 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

A LO 
język polski 
historia  
język obcy 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
historia  
język obcy 

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

C LO 
matematyka 
geografia 
język obcy 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy 

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

I D LO 
biologia  
chemia 
język obcy 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
język obcy 

4. Technikum TAN 

język obcy 
biologia  
technik 
analityk 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
chemia 
język obcy 

5. Technikum TEL 

język obcy 
matematyka 
technik 
elektronik 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język obcy 

6. Technikum TEK 

język obcy 
matematyka 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy 

7. Technikum TFM 

język obcy 
matematyka 
technik 
fotografii 
i multimediów 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
informatyka 
język obcy 

8. Technikum TIN 

język obcy 
matematyka 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
informatyka 
język obcy 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy 

99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2 

telefon/fax: tel. 24 721 23 41/fax 24 721 23 41 

www.zsp1.oswiata.org.pl 

zsp1@oswiata.org.pl 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I TPS 
fizyka 
technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
technika 
informatyka 

2. Technikum I TS 
język angielski 
technik spedytor 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

3. Technikum I TŻU 

biologia 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
plastyka 

4. Technikum I TM 
geografia 
technik mechanik 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
technika 
informatyka 

5. Technikum I TG 

geografia 
technik grafiki 
i poligrafii 
cyfrowej 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
informatyka 
technika 

6. 
Branżowa 
Szkoła  
I Stopnia 

I C 
mechanik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
technika 
edukacja 
dla bezp. 

7. 
Szkoła 
Branżowa I 
Stopnia 

I G 

monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
technika 
plastyka 

8. 
Szkoła 
Branżowa I 
Stopnia 

I H 
pracownik obsługi 
hotelowej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
technika 
plastyka 

9. 
Szkoła 
Branżowa I 
Stopnia 

I L 
magazynier-
logistyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
technika 
informatyka 

10. 
Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

I LO 
wos 
historia 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
historia 
wos 

11. 
Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

II LO 
wos 
historia 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
historia 
wos 



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

99-120 Piątek, ul. Kutnowska 19 

telefon/fax: 24 389 41 00 

www.zsmrpiatek.szkolnastrona.pl  

pzsmr@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I TMR 

geografia 
język angielski 
technik 
mechanizacji 
rolnictwa 
i agrotroniki  

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia 
informatyka 

2. Technikum I TŻiUG 

geografia 
język angielski 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia  
język obcy 
nowożytny 

3. Technikum I TL 
geografia 
język angielski 
technik logistyk 

angielski 
niemiecki 

język obcy 
nowożytny 
geografia 
matematyka 
informatyka 

4. 
Branżowa 
Szkoła I Stopnia 

I BS b 

mechanik-operator 
pojazdów  
i maszyn 
rolniczych  

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
technika 

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii 

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych 

w Stemplewie 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 2  

99-140 Świnice Warckie, Stemplew 35 

telefon/fax: 63 288 11 06; 63 288 11 07 

www.zpewirstemplew.pl   

sekretariat@zpewirstemplew.pl; dyrektor@zpewirstemplew.pl  

mailto:dyrektor@zpewirstemplew.pl


program/ profil/ zawód: wielozawodowa: kucharz, cukiernik, murarz-tynkarz, ślusarz, 

inne po uzgodnieniu (w zależności od ilości chętnych). języki obce: język angielski, 

język niemiecki  

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy  

99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 13 

telefon /fax: 24 388 36 00 tel. 24 721 35 85 

www.zpewleczyca.szkolnastrona.pl 

sekretariat@zpewleczyca.szkolnastrona.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 

Branżowa Szkoła Specjalna 
I Stopnia w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym im. Orła 
Białego w Łęczycy 
w Zespole Placówek 
Edukacyjno-
Wychowawczych w Łęczycy 

cukiernik, mechanik pojazdów 
samochodowych, kucharz, 
piekarz, monter zabudowy 
i robót wykończeniowych 
w budownictwie  

angielski 

2. 

Szkoła Przysposabiająca 
do Pracy w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym im. Orła 
Białego w Łęczycy 
w Zespole Placówek 
Edukacyjno-
Wychowawczych w Łęczycy 

Zapoznanie z aspektami pracy 
w zakresie m.in. pamiątkarstwo, 
gospodarstwo domowe, szycie 
ręczne, gotowanie, prace 
porządkowe 
(dla uczniów niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym i znacznym) 

brak 

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych 

w Stemplewie 

99-140 Świnice Warckie, Stemplew 35 

telefon/fax 63 288 11 06; 63 288 11 07  

www.zpewirstemplew.pl  

sekretariat@zpewirstemplew.pl; dyrektor@zpewirstemplew.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 

Szkoła Przysposabiająca 
do Pracy w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym im. Juliana 
Tuwima w Stemplewie 

pracownik gospodarstwa 
domowego (dla uczniów 
niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym i znacznym) 

brak 

mailto:dyrektor@zpewirstemplew.pl


Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

w Zespole Placówek 
Edukacyjno-
Wychowawczych 
i Rehabilitacyjnych 
w Stemplewie  

2. 

Branżowa Szkoła Specjalna 
I Stopnia nr 1 w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym im. Juliana 
Tuwima w Stemplewie 
w Zespole Placówek 
Edukacyjno-
Wychowawczych 
i Rehabilitacyjnych 
w Stemplewie  

oddział wielozawodowy 
kucharz 
cukiernik  
piekarz  
pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej  
murarz-tynkarz  
mechanik pojazdów 
samochodowych  
stolarz  
monter zabudowy i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 
rolnik  
krawiec 
kierowca mechanik  

angielski 

Niepubliczne policealne szkoły 

Prywatna Szkoła Policealna Logos w Łęczycy 

99-100 Łęczyca; ul. Szkolna 4 

telefon/fax: 530 389 770 

https://www.elogos.com.pl 

sekretariat@elogos.com.pl 

zawód: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik bhp, 

higienistka stomatologiczna, technik weterynarii, technik usług kosmetycznych 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy 

99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 13 

telefon/fax: 24 721 28 37; 505 634 295 

www.poradnialeczyca.pl 

ppppleczyca@poczta.fm 



Bursy i internaty 

Bursa Szkolna im. Orła Białego w Łęczycy  

Internat dla uczniów  niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Łęczycy 

99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 13 

telefon /fax: 24 721 35 85, tel. 24 388 36 00 

www.zpewleczyca.szkolnastrona.pl 

sekretariat@zpewleczyca.szkolnastrona.pl 

Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Juliana Tuwima 

i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zespole Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie  

99-140 Świnice Warckie, Stemplew 35 

telefon/fax 63 288 11 06; 63 288 11 07  

www.zpewristemplew.pl  

sekretariat@zpewirstemplew.pl; dyrektor@zpewirstemplew.pl 

  

mailto:sekretariat@zpewirstemplew.pl
mailto:dyrektor@zpewirstemplew.pl


Powiat łódzki wschodni 

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3 

telefon/fax: tel.: 42 633 71 91, fax 42 632 93 11 

www.lodzkiwschodni.pl 

powiat@lodzkiwschodni.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach 

95-040 Koluszki, ul. Kościuszki 16 

telefon/fax: 44 714 14 89 

www.lo1koluszki.pl 

lo1_koluszki@poczta.onet.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język angielski 
matematyka 
informatyka/fizyka 

1A 
angielski 
niemiecki 

języki polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka/fizyka 

2. 
biologia 
chemia 
język angielski 

1B 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

3. 
język polski 
historia 
wos 

1C 

angielski 
niemiecki 
lub hiszpański 
lub francuski 

język polski 
matematyka 
historia 
wos 

4. 
język angielski 
geografia  
matematyka  

1D 

angielski 
niemiecki 
lub hiszpański 
lub francuski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze 

95-020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 32 

telefon/fax: 42 213 40 81  

https://liceumwg.wikom.pl 

liceumwg@wikom.pl 

https://liceumwg.wikom.pl/
https://liceumwg.wikom.pl/
https://liceumwg.wikom.pl/


Lp. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski 
język angielski  
geografia 

1a 
ogólna 

angielski 
niemiecki/ 
hiszpański 

język polski 
matematyka  
język angielski  
geografia  

2. 
język angielski  
biologia  
chemia  

1b 
przyrodnicza  

angielski 
niemiecki/ 
hiszpański 

język polski 
matematyka  
język angielski  
biologia lub chemia  

3. 
język angielski 
historia  
wos  

1c 
mundurowa  

angielski 
niemiecki/ 
hiszpański 

język polski 
matematyka  
język angielski  
historia  
lub wos  

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie 

95-080 Tuszyn, ul. Żeromskiego 31  

telefon/fax: 42 614 31 67 

www.lotuszyn.pl 

lotuszyn3@wp.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język angielski 
matematyka 
geografia 

1A1 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

2. 
język angielski 
historia 
geografia 

1A2 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
historia 
geografia 

3. 
język angielski 
biologia 
chemia 

1B1 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4. 
język angielski 
język polski 
wos 

1B2 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
wos 



Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach  

95-040 Koluszki, ul. Wigury 2 

telefon/fax: 44 714 17 02 

www.zsp1koluszki.pl 

zsp.koluszki@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I TEp 
język angielski 
technik elektryk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
technika 

2. Technikum I TIp 
język angielski 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
technika 

3. Technikum I TPSp 
język angielski 
technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki  

język polski 
matematyka 
informatyka 
technika 

4. Technikum I TMp 
język angielski 
technik mechanik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
technika 

5. 
Szkoła 
Branżowa 
I stopnia 

I m 
mechanik pojazdów 
samochodowych 

niemiecki - 

6. 
Szkoła 
Branżowa 
I stopnia 

I mm 
mechanik-monter 
maszyn i urządzeń 

niemiecki - 

7. 
Szkoła 
Branżowa 
I stopnia 

I w 

klasa 
wielozawodowa 
(zawody różne np.: 
sprzedawca, 
kucharz, fryzjer, 
cukiernik, piekarz, 
stolarz, blacharz 
samochodowy,  
lakiernik 
samochodowy 

niemiecki - 



Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach  

95-040 Koluszki, ul. Budowlanych 8 

telefon/fax: 44 714 07 34 

www.zsp2.info, zsp2kol@tlen.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
II Liceum 
Ogólnokształcące  

I A 
klasa policyjno-
pożarnicza  

  

   

grupa policyjna:  
język angielski, 
historia, geografia 
przedmioty 
policyjne: wstęp 
do prawoznawstwa, 
elementy działań 
prewencyjnych, 
wybrane 
zagadnienia 
z zakresu 
kryminalistyki, 
etyka zawodowa 
policjanta 

angielski 
rosyjski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
historia 
geografia 

   

grupa pożarnicza: 
język angielski, 
geografia, chemia 
przedmioty 
pożarnicze: 
zagadnienia 
ochrony 
przeciwpożarowej, 
sprzęt ratowniczy 
i armatura wodna, 
fizykochemia 
spalania i środki 
gaśnicze, taktyka 
działań ratowniczo-
gaśniczych, 
organizacja 
i prowadzenie 
działań 

angielski 
rosyjski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
chemia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

2. Technikum Nr 2 I L 
geografia 
język angielski 
technik logistyk 

angielski 
rosyjski 
lub 
niemiecki 
lub 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

3. Technikum Nr 2 I M 

matematyka 
język angielski 
lub fizyka  
technik 
mechatronik 

angielski 
rosyjski 
lub 
niemiecki 
lub 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
informatyka  
język obcy 

4. Technikum Nr 2 I A 

matematyka 
język angielski  
lub fizyka 
technik automatyk 

angielski 
rosyjski 
lub 
niemiecki 
lub 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
informatyka 
język obcy 

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Koluszkach 

95-040 Koluszki, ul. Budowlanych 8 

telefon/fax: 44 714 19 63 

soswk1@wp.pl 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach  

95-040 Koluszki, ul. Korczaka 5 

telefon/fax: 44 714 14 54 

www.ppp-koluszki.pl 

pppkoluszki@interia.pl 



Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Tuszynie 

95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 13 

telefon/fax: 503 924 115, 798 360 589, 798 432 679 

Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Rzgowie 

95-030 Rzgów, ul. Literacka 2c 

telefon/fax: 503 924 115, 798 360 589, 798 432 679 

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Progres” w Koluszkach 

95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41 

telefon/fax: 44 714 67 90 

www.progres.atm.pl 

sekretariat@progres.atm.pl 

Bursy i internaty 

Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach 

95-040 Koluszki, ul. Budowlanych 8 

telefon/fax: 44 714 19 63 

soswk1@wp.pl 

  

mailto:soswk1@wp.pl


Powiat pabianicki 

95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2  

telefon/fax: 42 225 40 00/ 42 215 91 66 

www.powiat.pabianice.pl 

powiat@powiat.pabianice.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach 

95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 132 

telefon/fax: 42 214 91 11 

www.lo1pab.nazwa.pl 

1liceumpabianice@wp.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1.  
język angielski 
matematyka 
geografia 

1a 

I- angielski 
II- niemiecki 
lub 
francuski 

język polski 
język angielski 
matematyka 
geografia 

2. 
biologia 
chemia 
język angielski 

1 b 

I- angielski 
II- niemiecki 
lub 
francuski 

język polski 
matematyka 
biologia lub chemia 
język angielski 

3. 
biologia 
chemia 
matematyka 

1 c 

I- angielski 
II- niemiecki 
lub 
francuski 

język polski 
biologia 
chemia 
matematyka 

4. 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

1 f 

I- angielski 
II- niemiecki 
lub 
francuski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
fizyka 

5. 
język polski 
język angielski 
historia 

1 h 

I- angielski 
II- niemiecki 
lub 
francuski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
historia 

II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach 

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 29 

telefon/fax: 42 215 22 45 



www.2lopabianice.edu.pl 

2lopabianice_sekretariat@interia.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

A 

angielski 
niemiecki 
rosyjski** 
francuski** 
włoski** 

język polski 
matematyka 
chemia 
fizyka 

2. 
biologia 
chemia 
matematyka 

B 

angielski 
niemiecki 
rosyjski** 
francuski** 
włoski** 

język polski 
biologia 
chemia 
matematyka 

3. 

język angielski/  
język niemiecki** 
matematyka 
geografia 

C 

angielski 
niemiecki 
rosyjski** 
francuski** 
włoski** 

język polski 
język obcy* 
matematyka 
geografia 

4. 
język polski 
historia 
wos 

H 

angielski 
niemiecki 
rosyjski** 
francuski** 
włoski** 

język polski 
matematyka 
historia 
wos 

5. 
biologia 
chemia 
język angielski 

P 

angielski 
niemiecki 
rosyjski** 
francuski** 
włoski** 

język polski 
język obcy* 
matematyka 
biologia 

* wybiera uczeń spośród języków obcych, których uczył się w szkole podstawowej 
** grupy powstaną w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób  

Publiczne szkoły artystyczne dla młodzieży 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach 

95-200 Pabianice, ul. Grobelna 6 

telefon/fax: 42 215 55 39. fax 42 211 80 11 

www.muzyczna.pabianice.pl 

sekretariat@muzyczna.pabianice.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 

Państwowa 
Szkoła 
Muzyczna I 
i II stopnia 

- - - 

I stopień-badanie 
zdolności muzycznych 
II stopień-instrument 
główny, przedmioty 
ogólnomuzyczne 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
kształcenia słuchu 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach 

95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 21 

telefon/fax: 42 215 41 73 

www.mechanik.edu.pl 

sekretariat@mechanik.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Technikum 
mechaniczne 

TM 

matematyka 
fizyka 
/technik 
mechanik 

niemiecki 
angielski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język obcy 

2. 
Technikum 
mechatroniczne 

TMT 

matematyka 
informatyka 
/technik 
mechatronik 

niemiecki 
angielski 

język polski 
matematyka 
informatyk 
język obcy 

3. 

Technikum 
mechatroniczne 
(z innowacją 
e-sport) 

TMT-e 

matematyka 
informatyka 
/technik 
mechatronik 

niemiecki 
angielski 

język polski 
matematyka 
informatyka 
język obcy 

4. 

Technikum 
budownictwa 
i architektury 
wnętrz 

TB 

matematyka 
chemia 
/technik 
budownictwa 

niemiecki 
angielski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język obcy 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

5. 
Technikum 
pojazdów 
samochodowych 

TPS 

matematyka 
fizyka 
/technik 
pojazdów 
samochodowych 

niemiecki 
angielski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język obcy 

6. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 

Wa 

mechanik 
pojazdów 
samochodowych 
blacharz 
samochodowy 

niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
zajęcia 
techniczne 

7. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 

Wb 

fryzjer 
cukiernik 
piekarz 
sprzedawca 
kucharz 

angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
zajęcia 
techniczne 

8. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 

Wc 

monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 
monter sieci, 
i instalacji 
sanitarnych 
stolarz 
mechatronik 
tapicer 
operator 
obrabiarek 
skrawających  

angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
zajęcia 
techniczne 

Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach 

95-200 Pabianice, ul. św. Jana 27 

telefon/fax: 42 215 51 89 

www.zs2pabianice.pl 

szkola@zs2pabianice.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LOp 
profil ogólny 
(tzw. klasa 
policyjna) 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

biologia 
język polski 
wos 

wf 

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LOw 

profil ogólny 
(tzw. klasa 
wojskowa) 
geografia  
język polski 
wos 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
wf 

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LOs 

oddział sportowy 
biologia 
język polski 
wos 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
wf 

4. Technikum  Ta 
chemia  
lub biologia 
technik analityk  

angielski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
chemia 

5. Technikum Te 

język angielski 
lub  
język niemiecki 
technik elektryk 

angielski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

6. Technikum Tel 

matematyka  
lub fizyka 
technik 
elektronik 

angielski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

7. Technikum Ti 

język obcy  
lub informatyka 
technik 
informatyk 

angielski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

8. Technikum Tż 

biologia  
lub chemia 
technik 
technologii 
żywności 

angielski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia 

9. Technikum Tc 

język obcy  
lub geografia 
technik grafiki 
i poligrafii 
cyfrowej 

angielski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
technika 

10. Technikum Tn 

fizyka  
lub geografia 
technik 
urządzeń 
i systemów 

angielski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

energetyki 
odnawialnej 

11. Technikum Tau 

matematyka  
lub fizyka 
technik 
automatyk 

angielski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

12. Technikum To 

biologia  
lub geografia 
technik ochrony 
środowiska 

angielski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

13. 
Szkoła 
Policealna 

SP 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 
zawodowe 

ukończona 
szkoła średnia 

14. 
Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

LOD 
matematyka 
język angielski 

angielski 
niemiecki 

ukończona 
szkoła 
branżowa 
I stopnia 

Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach 

95-200 Pabianice ul. Gdańska 5 

telefon/fax: 42 215 43 39 

www.zs3pabianice.edu.pl 

zs3pabianice@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Liceum LOs 
język polski 
język angielski 
/profil socjalny 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
historia 

2. Liceum LOm 
język polski 
język angielski 
/profil medialny 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
historia 

3. Technikum  TFo 

język angielski/ 
technik 
fotografii 
i multimediów 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
chemia 

4. Technikum  TF 
język angielski/ 
technik usług 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

fryzjerskich matematyka 
chemia 

5. Technikum  THo 
język angielski 
/technik 
hotelarstwa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
geografia 

6. Technikum TE 
język angielski 
/technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
geografia 

7. Technikum TH 
język angielski 
/technik 
handlowiec 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
geografia 

8. Technikum TL 
matematyka  
/technik 
logistyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
geografia 

9. Technikum  TS 
matematyka 
/technik 
spedytor 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
geografia 

10. Technikum  TR 
język angielski 
/technik 
reklamy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
geografia 

11. Technikum TOT 

geografia 
/technik 
organizacji 
turystyki 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
geografia 

12.  Technikum TRA 
język angielski 
/technik 
rachunkowości 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
geografia 

13. 
Szkoła 
Policealna 

SP technik bhp - - 

14. 
Szkoła 
Policealna 

SP 
asystentka 
stomatologiczna 

- - 

15. 
Szkoła 
Policealna 

SP 
technik 
masażysta 

- - 

16. 
Szkoła 
Policealna 

SP 
technik usług 
kosmetycznych 

- - 

17. 
Szkoła 
Policealna 

SP 
higienistka 
stomatologiczna 

- - 

18. Szkoła SP opiekun - - 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

Policealna medyczny 

19. 
Szkoła 
Policealna 

SP 
opiekunka 
środowiskowa 

- - 

20. 
Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych  

LO d 
geografia 
matematyka 

angielski - 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie 

ul. Szkolna 12, 95-054 Ksawerów 

telefon/fax: tel. 42 215 80 33, fax. 42 215 83 14 

www.zsr-widzew.pl 

sekretariat@zsckr.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum HT 

biologia 
/technik 
architektury 
krajobrazu 

angielski 
niemiecki 

plastyka 
biologia 

2. Technikum BT 

geografia 
/technik 
mechanizacji 
rolnictwa 
i agrotroniki 

angielski 
niemiecki 

technika 
geografia 

3. Technikum PT 

język angielski  
lub biologia  
/technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

biologia  
język angielski 

4. Technikum MT 
geografia 
/technik 
agrobiznesu 

angielski 
niemiecki 

wos 
geografia 

5. Technikum DT 
biologia 
/technik ogrodnik 

angielski 
niemiecki 

plastyka 
biologia 

6. Technikum RT 

geografia 
/technik urządzeń 
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

angielski 
niemiecki 

technika 
geografia 

mailto:sekretariat@zsckr.pl


Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

7. 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia 

BB 
mechanik-operator 
pojazdów i maszyn 
rolniczych 

angielski 
technika 
geografia 

8. 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia 

AB kucharz angielski 
technika 
biologia 

9. 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia 

EB ogrodnik angielski 
biologia 
plastyka 

10. 
Branżowa 
Szkoła II 
Stopnia 

BS 

technik 
mechanizacji 
rolnictwa 
i agrotroniki 

angielski 
informatyka 
matematyka 

11. 
Branżowa 
Szkoła II 
Stopnia 

PS 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
informatyka 
matematyka 

12. 
Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego 

- 

technik architektury 
krajobrazu 
technik ogrodnik  
technik 
mechanizacji 
rolnictwa 
i agrotroniki 
technik  
agrobiznesu  

- - 

13. 
Kwalifikacyjne 
kursy 
zawodowe 

KKZ 

technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 
ogrodnik  
mechanik-operator 
pojazdów 
i maszyn rolniczych 
kucharz 

- - 

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Zespół Szkól Specjalnych nr 4 im. M. Grzegorzewskiej 

w Konstantynowie Łódzkim 

95-050 Konstantynów Łódzki, Zgierska 10 

telefon/fax: 42 211 15 60 

www.zsskonst.pl 



zsskonst@interia.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 4  

brak angielski 

2. 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy 

brak brak 

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach  

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 32 

telefon/fax: 42 215 24 83 

www.zsspabianice.pl 

szkolaspecjalna@infocentrum.com 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 6  

- angielski 

2.  
Szkoła Specjalna  
Przysposabiająca 
do Pracy 

- - 

3 
Branżowa Szkoła 
Specjalna I Stopnia  

kucharz 
pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej 
stolarz 
sprzedawca 
fryzjer 
mechanik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
/niemiecki 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące ,,Optima” w Pabianicach 

95-200 Pabianice, ul. św. Jana 33 

telefon/fax: 42 215 30 56 

www.zsp-optima.edupage.org 

sekretariat@gmail.com 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych 

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Konstantynowie Łódzkim  

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75 

mailto:zsskonst@interia.pl


telefon/fax:42 611 14 07, 607 956 436 

www:www.liceumkonst.pl 

Niepubliczne policealne szkoły 

Policealna Szkoła Medyczna EduMedica w Pabianicach  

95-200 Pabianice, ul. Żwirki i Wigury 19a 

telefon/fax: 798 174 809 

www.edumedica.edu.pl 

edumedica.pabianice@gmail.com 

zawód: terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik usług kosmetycznych 

Prywatna Policealna Szkoła ,,Awangarda” w Pabianicach 

95-200 Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4e 

telefon/fax: 42 616 86 48 

www. wangarda.edu.pl 

pabianice@awangarda.edu.pl 

zawód: technik usług kosmetycznych, technik dentystyczny, higienistka 

stomatologiczna, technik masażysta, technik farmaceutyczny, asystentka 

stomatologiczna, terapeuta, zajęciowy 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach w Pabianicach 

95-200 Pabianice, ul. Bracka 10/12 

telefon/fax:42 239 77 88  

www.ppp-pabianice.webd.pl, poradniapp@o2.pl 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim 

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 44 

telefon/fax:42 211 12 48, 510 720 995 

www.pppkonstantynow.pl 

sekretariat@pppkonstantynow.pl 

mailto:edumedica.pabianice@gmail.com


Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Kraina Wyobraźni” 

w Pabianicach 

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

telefon/fax: 790 860 302  

www.krainawyobrazni.com.pl 

cstalentpabianice@gmail.com  

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Zabawy rozwojowe” 

w Pabianicach 

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

telefon/fax: 785 643 786 

www. zabawyrozwojowe.pl, kontakt@zabawyrozwojowe.pl 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach 

95-200 Pabianice, ul. Żytnia 13 m 17 

telefon/fax: 500 361 506 

nppp_p@onet.pl 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wonder World 

w Pabianicach 

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

telefon/fax: 692 157 042 

asid20@o2.pl 

Bursy i internaty 

Internat przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie 

95-054 Ksawerów, ul. Szkolna 12 

telefon/fax: tel. 42 213 82 73, fax. 42 215 83 13 

www.zsr-widzew.pl  

sekretariat@zsckr.pl 

  



Powiat zgierski 

95-100 Zgierz, Sadowa 6a 

telefon/fax: 42 288 81 00 

www.powiat.zgierz.pl 

sekretariat@powiat.zgierz.pl, kancelaria_podawcza@powiat.zgierz.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące 

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 

telefon/fax: 42 712 74 40 

www.sms-kopernik.pl 

sekretariat@sms-kopernik.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki 
obce 

Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 

język polski/matematyka  
oraz dwa spośród  
język angielski/ 
język niemiecki 
historia/biologia 
geografia 
chemia/wos 

I A SMS 
angielski 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy nowożytny 
biologia 
geografia 
chemia 
wos  

2. 

język polski/matematyka  
oraz dwa spośród  
język angielski/ 
język niemiecki 
historia/biologia 
geografia 
chemia/wos 

I B 
ogólna/ 
sportowa 

angielski 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy nowożytny 
biologia 
geografia 
chemia 
wos  

3. 

język polski/matematyka  
oraz dwa spośród  
język angielski/ 
język niemiecki 
historia/biologia 
geografia 
chemia/wos 

I C 
ogólna 

angielski 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy nowożytny 
biologia 
geografia 
chemia 
wos  

I Liceum Ogólnokształcące w Głownie 

95-015 Głowno, ul. Tadeusza Kościuszki 10 

telefon/fax: 42 719 07 80 



www.1loglowno.pl 

sekretariat@1loglowno.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 

od klasy I:  
język angielski 
matematyka 
od klasy II  
(jeden przedmiot) 
informatyka 
lub geografia 
lub chemia 
lub fizyka 

I A 

angielski 
rosyjski  
lub niemiecki  
lub hiszpański 
lub francuski 

język polski 
matematyka 
język obcy  
(na korzyść ucznia) 
informatyka  
lub geografia  
(na korzyść ucznia) 

2. 

od klasy I:  
język angielski 
biologia 
od klasy II  
(jeden przedmiot) 
informatyka 
lub geografia 
lub chemia 
lub fizyka 

I B 

angielski 
rosyjski  
lub niemiecki  
lub hiszpański 
lub francuski  

język polski 
matematyka 
język obcy  
(na korzyść ucznia) 
biologia 
lub chemia  
(na korzyść ucznia) 

3. 

od klasy I:  
język angielski 
historia 
od klasy II  
(jeden przedmiot)  
język polski  
lub wos 
lub geografia 

I C 

angielski 
rosyjski  
lub niemiecki  
lub hiszpański 
lub francuski 

język polski 
matematyka 
język obcy  
(na korzyść ucznia) 
historia 
lub wos 
(na korzyść ucznia) 

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Głownie 

95-015 Głowno, ul. Kościuszki 11/13 

telefon/fax: 725 021 905 

http://pkloglowno.superszkolna.pl 

liceumjp2glowno@tlen.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 

klasa I-język polski 
język angielski 
klasa II-IV-według 
dowolnego wyboru 
ucznia 

HO 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 
francuski 

przedmioty 
humanistyczne 

2. klasa I-matematyka MB angielski przedmioty 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

biologia 
klasa II-IV-według 
dowolnego wyboru 
ucznia 

niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 
francuski 

matematyczno-
biologiczne 

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Zgierzu 

95-100 Zgierz, ul. Musierowicza 2 

telefon/fax: 42 717 70 00 

www.traugutt.miasto.zgierz.pl 

traugutt@miasto.zgierz.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
biologia 
chemia 
matematyka 

1A 

angielski 
niemiecki/ 
francuski- 
do wyboru 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

2. 

język angielski 
geografia 
matematyka*/ 
język polski* 
*(do wyboru) 

1B 

angielski 
niemiecki/ 
francuski- 
do wyboru 

Język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

3. 

matematyka 
fizyka 
informatyka*/ 
język angielski* 
*(do wyboru) 

1C 

angielski 
niemiecki/ 
francuski- 
do wyboru 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 

4. 

język polski 
wos 
historia*/ 
język angielski* 
*(do wyboru) 

1D 

angielski 
niemiecki/ 
francuski- 
do wyboru 

język polski 
matematyka 
historia 
wos 

Zespoły szkół ogólnokształcących 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie 

95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1 

telefon/fax: 42 718 93 50 

www.lo-ozorkow.pl 

zsosekretariat@lo-ozorkow.pl 



Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. ICM 
informatyka 
matematyka 
język angielski 

angielski- 
wiodący 
niemiecki/ 
francuski 

język polski 
język angielski 
matematyka 
informatyka 

2. IA/C 

matematyka  
fizyka lub chemia 
język angielski 
lub biologia 

angielski- 
wiodący 
niemiecki/ 
francuski 

język polski 
język obcy  
(na korzyść ucznia) 
matematyka 
biologia lub chemia  
(na korzyść ucznia) 

3. IB 

język polski 
język angielski 
wos  
lub historia 

angielski- 
wiodący 
niemiecki/ 
francuski 

język polski 
język obcy  
(na korzyść ucznia) 
historia 
wos 

4. ID 

język polski 
język angielski 
biologia  
lub geografia 

angielski- 
wiodący 
niemiecki/ 
francuski  

język polski 
język obcy  
(na korzyść ucznia) 
biologia 
geografia 

5. 
I LO dla 
Dorosłych 

język polski 
język obcy 
geografia  
lub wos  

niemiecki 
/angielski 

rozmowa kwalifikacyjna 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu 

95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 41 

telefon/fax: 719 08 79, tel./fax 42 719 08 04 

www.staszic.zgierz.pl 

sekr@staszic.zgierz.pl 

Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. IA 

klasa dwujęzyczna 
z językiem angielskim 
matematyka 
fizyka  
geografia  
lub informatyka 

angielski 
niemiecki 
francuski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język angielski 
fizyka lub geografia  
lub informatyka  
*test kompetencji 
językowych  
z języka angielskiego 



Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

2. IB 

matematyka 
biologia 
chemia 
lub geografia 

angielski 
niemiecki 
francuski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia lub chemia  
lub geografia 

3. IC 

język polski 
wos 
historia 
lub język angielski 

angielski 
niemiecki 
francuski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język angielski 
historia lub wos 

4. ID 
język angielski  
język polski 
historia lub geografia 

angielski 
niemiecki 
francuski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język angielski  
historia lub geografia 

5.  
LO dla 

Dorosłych 
zaoczne 

historia 
matematyka 

angielski konkurs świadectw  

Publiczne/niepubliczne szkoły artystyczne dla młodzieży 

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Ozorkowie 

95-030 Ozorków, ul. Lotnicza 1 

muzycznaozorkow@gmail.com 

Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia Towarzystwa Przyjaciół Zgierza 

95-100 Zgierz, ul. Sokołowska 4 

telefon/fax: 42 716 48 17 

ssmzgierz.pl, ssmtpz@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. sześcioletnia - 
muzyk 
instrumentalista 

- 
instrument główny 
kształcenie słuchu 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim 

95-070 Aleksandrow Łódzki, Łęczycka 1 



telefon/fax: 42 712 11 56/ 42 712 12 40 

www.alestaszic.edu.pl 

sekretariat@alestaszic.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. Technikum 1 TPI 

matematyka  
język angielski 
technik 
programista 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka  
i dwie najlepsze oceny 
spośród informatyka, 
geografia, fizyka, 
chemia, biologia, 
historia, język obcy 
nowożytny, wos, 
edukacja dla 
bezpieczeństwa 

2. Technikum 1 TRE 

geografia 
język angielski 
technik 
reklamy 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka  
i dwie najlepsze oceny 
spośród informatyka, 
geografia, fizyka, 
chemia, biologia, 
historia, język obcy 
nowożytny, wos, 
edukacja dla 
bezpieczeństwa 

3. Technikum 1 TLM 

wos 
technik 
logistyk 
technik 
mechanik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka  
i dwie najlepsze oceny 
spośród informatyka, 
geografia, fizyka, 
chemia, biologia, 
historia, język obcy 
nowożytny, wos, 
edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie 

95-015 Głowno, ul. M. Kopernika 24/26 

telefon/fax: 42 719 07 88 

www.cebertowicz.com.pl  

szkola@cebertowicz.com.pl  



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. Technikum  TI 

język angielski/ 
biologia 
technik 
informatyk 

angielski 
rosyjski 
niemiecki 

technika 
informatyka 

2. Technikum TM 

matematyka/ 
biologia 
technik 
mechanik 

angielski 
rosyjski 
niemiecki 

technika 
informatyka 

3. Technikum TL 

geografia/ 
matematyka 
technik 
logistyk 

angielski 
rosyjski 
niemiecki 

technika 
informatyka 

4. 
Szkoła 
Branżowa 
I stopnia 

BKM 

krawiec/ 
mechanik-
monter maszyn 
i urządzeń 

angielski 
technika 
informatyka 
plastyka 

Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie 

ul. Słowackiego 2, 95-035 Ozorków 

telefon/fax:42 718 93 52 

www.zsz-ozorkow.org 

sekretariat@zsz-ozorkow.org 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LO S  
(1 oddział)  

język angielski 
matematyka  
lub geografia 
biologia/  
profil sportowy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
biologia 
matematyka 
geografia 

2. Technikum  
TI  
(1 oddział) 

język angielski 
matematyka  
lub geografia/ 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 
matematyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

3. Technikum  
TE/TH 
(1 oddział) 

język angielski 
matematyka  
lub geografia / 
technik 
ekonomista  
lub technik 
handlowiec 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 
matematyka 

4. 
Szkoła 
Branżowa I 
Stopnia 

BR I 
mps/mm 

mechanik 
pojazdów 
samochodowych 
mechanik monter 
maszyn 
i urządzeń 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
technika 

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach 

95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14 

telefon/fax:42 719 89 83, 663 308 983 

www.zs1bratoszewice.pl 

sekretariat@zs1bratoszewice.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LO  

profil mundurowy 
wos 
geografia 
język angielski 

angielski 
niemiecki 
lub 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
wos 
edukacja dla 
bezpieczeństwa 

2. Technikum TA 

biologia 
technik 
mechanizacji 
rolnictwa 
i agrotroniki 

angielski 
niemiecki  
lub 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 
lub technika 

3. Technikum TL 
geografia 
technik logistyk 

angielski 
niemiecki  
lub 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

4. Technikum TŻ 

biologia 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki  
lub 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 

5. Technikum TI 
matematyka 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki  
lub 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

6. Technikum TS 
geografia 
technik spedytor 

angielski 
niemiecki  
lub 
rosyjski 

język polski, 
matematyka 
język obcy 
geografia 

Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu 

95-100 Zgierz, Długa 89/91 

telefon/fax: tel. 42 715 07 44, 42 715 07 43/42 715 07 34 

www.cezak.pl 

ekonomik@miasto.zgierz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 

Liceum 
Ogólnokształcące 
z Oddziałami 
Integracyjnymi 

LO 

język polski 
matematyka 
biologia 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
nowożytny 
biologia 
historia 

2. Technikum TE 
matematyka 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 

matematyka 
język obcy 
nowożytny 
informatyka 

3. Technikum TR 
matematyka 
technik 
rachunkowości 

angielski 
niemiecki 

matematyka 
język obcy 
nowożytny 
informatyka  

4. Technikum TC 

język angielski 
technik grafiki 
i poligrafii 
cyfrowej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
nowożytny 
informatyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

5. Technikum TUG 

biologia 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
nowożytny 
biologia  

6. Technikum TOT 

geografia 
technik 
organizacji 
turystyki 

angielski 
hiszpański 

język polski 
język obcy 
nowożytny 
geografia 

7. Technikum HOT 
język angielski 
technik 
hotelarstwa 

angielski 
hiszpański 

język polski 
język obcy 
nowożytny 
informatyka 

8. Technikum TOR 

język polski 
technik 
organizacji 
reklamy 

angielski 
niemiecki 

język polski, 
język obcy 
nowożytny 
informatyka  

9. Technikum TF 
język polski 
technik fotografii 
i multimediów 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
nowożytny 
informatyka  

10. 
Branżowa  
Szkoła  
I Stopnia  

BK kucharz angielski  

język polski 
język obcy 
nowożytny 
informatyka  

11. 
Branżowa  
Szkoła  
I Stopnia  

BH 
pracownik obsługi 
hotelowej 

angielski  

język polski 
język obcy 
nowożytny 
informatyka  

Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu 

95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego 8 

telefon/fax: 42 719 08 66 

www.zgierz.edu.pl 

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum TBp 

matematyka 
chemia  
technik 
budownictwa  

angielski 
niemiecki  

język polski 
język angielski  
lub język niemiecki 
matematyka 
fizyka lub chemia  

2. Technikum TUp 

matematyka  
geografia 
technik urządzeń  
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski  
lub język niemiecki 
matematyka 
chemia lub fizyka  

3. Technikum TIp 
matematyka 
język angielski 
technik informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski  
lub język niemiecki 
matematyka 
informatyka 

4. Technikum TPAp 

/klasa dwujęzyczna 
w języku 
angielskim: 
przedmioty 
zawodowe 
i przedmiot 
ogólnokształcący/ 
matematyka 
język angielski 
technik 
programista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
informatyka 

5. Technikum TLp 
matematyka 
język angielski 
technik logistyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
lub język niemiecki 
matematyka 
geografia 

6. Technikum TEp 
matematyka 
fizyka 
technik elektryk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski  
lub język niemiecki 
matematyka  
fizyka 

7. Technikum TMp 

matematyka 
fizyka 
technik 
elektromobilności  

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
lub język niemiecki 
matematyka 
fizyka  



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

8. Technikum TFp 

matematyka 
biologia  
technik usług 
fryzjerskich  

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski  
lub język niemiecki 
matematyka, 
chemia  
lub biologia  

9. 
Branżowa 
Szkoła  
I Stopnia  

mp 
mechanik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język angielski  
lub język niemiecki 
matematyka 
technika  

10. 
Branżowa 
Szkoła  
I Stopnia  

wp wielozawodowa 
angielski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język angielski  
lub język niemiecki 
matematyka 
technika  

11. 
Branżowa 
Szkoła  
I Stopnia  

tp 

monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

angielski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język angielski  
lub język niemiecki 
matematyka 
technika  

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii 

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Dobieszkowie 

95-010 Stryków Dobieszków 68 

telefon/fax: 42 710 96 60 

branzowawyspa@o2.pl 

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim 

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Franciszkańska 14/16 

telefon/fax: 42 712 44 67 

www.zssaleksandrow.pl 

sekretariat@zssaleksandrow.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 



Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Specjalna Szkoła 
Branżowa 
I stopnia nr 2  

fryzjer, kucharz, pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej, krawiec,  
blacharz samochodowy,  
rękodzielnik wyrobów włókienniczych,  
piekarz, cukiernik  

angielski 

2. 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy  

zajęcia obejmują przede wszystkim 

praktyczne przygotowanie do życia: 

w zakresie gospodarstwa domowego: 

przygotowywanie i wydawanie posiłków, 

dekorowanie stołów, prace porządkowe, 

pranie, prasowanie, sprzątanie; 

elementy ogrodnictwa 

w zakresie prac biurowych: obsługa 

urządzeń biurowych, adresowanie 

przesyłek, zadania kurierskie 

w zakresie prac technicznych: 

wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych 

i pamiątkarskich 

brak  

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie 

95-015 Głowno, ul. Mikołaja Kopernika 26A 

telefon/fax: 42 719 08 54 

www.zssglowno.pl 

sekretariat@zssglowno.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Specjalna Szkoła 
Branżowa I 
Stopnia nr 2  

piekarz, cukiernik, kucharz, pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej. 

angielski 

2 
Szkoła 
Przysposabiająca 
do Pracy 

pracownik gospodarstwa domowego. - 

Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie 

95-035 Ozorków, ul. Kościuszki 27 

telefon/fax: 42 718 93 51 

www.new.zss-ozorkow.pl 

zssozorkow@poczta.onet.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy  

gospodarstwo domowe - 



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego 

w Zgierzu 

95-100 Zgierz, Parzęczewska 46 

telefon/fax: 42 7152567 

www.soswzgierz.pl 

soswzgierz@op.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Specjalna Szkoła 
Branżowa I 
stopnia nr 3  

kucharz, ogrodnik angielski 

2. 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy  

- - 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Erazmus" w Aleksandrowie Łódzkim  

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Ogrodowa 1 

telefon/fax: 48 504 666 558; 42 280 77 00 

www.liceumerazmus.pl 

sekretariat@scholar-erazmus.pl 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Zgierza  

95-100 Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1B 

telefon/fax: 42 716 16 68 

www.zsstpz.pl 

zsstpz@gmail.com 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głownie 

95-015 Głowno, Plac Wolności 11/13 

telefon/fax: 790 878 991/ 42 710 76 38 

www.loglowno.pl, loglowno@loglowno.pl 

mailto:zsstpz@gmail.com


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Bakałarz" w Zgierzu 

95-100 Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 2 

telefon/fax: 662 207 830; 530 822 986 

www.liceumbakalarz.pl 

bakalarz.zgierz@gmail.com 

Niepubliczne szkoły branżowe I stopnia dla młodzieży 

Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Dobieszkowie  

95-010 Stryków; Dobieszków 68 

telefon/fax: 42 710 96 60 

zawód: kucharz, fryzjer, ślusarz, stolarz, krawiec 

Niepubliczne szkoły branżowe II stopnia 

Branżowa Szkoła II Stopnia Prymus w Zgierzu  

95-100 Zgierz, Plac Jana Kilińskiego 8 

telefon/fax: 575 435 223 

zgierz@darmoweszkoly.pl 

zawód: technik mechanik, technik budowy dróg 

Publiczne policealne szkoły 

Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu/ 

Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu 

95-100 Zgierz, ul.3 Maja 46 

telefon/fax: tel. 42 716 24 72, fax 42 716 24 71 

www.get.edu.pl 

organizacja@get.edu.pl 

zawód: technik administracji**, technik archiwista**,technik usług kosmetycznych**, 

technik bhp, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik 

sterylizacji medycznej, florysta*, opiekunka środowiskowa**, asystent osoby 

niepełnosprawnej*, opiekun osoby starszej**, opiekun w domu pomocy społecznej**, 

opiekunka dziecięca**, podolog 

tel:662%20207%20830
tel:530%20822%20986


* kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

**możliwość kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głownie 

95-015 Głowno, Kościuszki 10 

telefon/fax: 42 719 07 67 

www.poradniapp-glowno.pl 

poradniagl@poczta.onet.pl 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie 

95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta 1 

telefon/fax: 42718 93 54 , telefon komórkowy 730 510 220 

www.poradniaozorkow.pl 

sekretariat@poradniaozorkow.pl 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgierzu  

95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 

telefon/fax: 42 718 31 79 

www.poradnia.powiat.zgierz.pl  

poradnia@powiat.zgierz.pl  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim 

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 10/12 

telefon/fax: 505 363 525 

www.pppaleksandrow.pl 

kontakt@pppaleksandrow.pl 

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Ogrodowa 1 

telefon/fax: tel. 42 276 55 88 

sekretariat@scholar-erazmus.pl 

mailto:poradniagl@poczta.onet.pl
mailto:poradnia@powiat.zgierz.pl


Bursy i internaty 

Bursa w Zespole Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu 

95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 

telefon/fax: tel. 42 715 07 44,42 715 07 43, fax. 42 715 07 34 

www.cezak.pl 

ekonomik@miasto.zgierz.pl 

Bursa w Zespole Licealno-Sportowym Aleksandrowie Łódzkim 

95-070 Aleksandrów Łódzki 

ul. Warszawska 10/12 

telefon/fax: 42 276 55 99 

  



Placówki objęte nadzorem Delegatury Łódzkiego Kuratora 

Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim: 

Powiat grodzki piotrkowski 

Powiat bełchatowski 

Powiat opoczyński 

Powiat piotrkowski 

Powiat radomszczański 

Powiat tomaszowski 

  



Powiat grodzki piotrkowski 

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10 

telefon/fax: 44 732 18 80 

www.piotrkow.pl 

e-urzad@piotrkow.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie 

Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, al. Mikołaja Kopernika 6 

telefon/fax: 44 732 69 90 

www.liceum1.piotrkow.pl, liceum1@liceum1.piotrkow.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

A 

I język obcy: 
angielski  
II język obcy: 
niemiecki  
lub francuski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
fizyka 

2. 

matematyka 
język angielski 
geografia  
lub informatyka 

B 

I język obcy: 
angielski  
II język obcy: 
niemiecki  
lub francuski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

3. 
język polski 
język angielski 
historia 

C 

I język obcy: 
angielski  
II język obcy: 
niemiecki  
lub francuski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
historia 

4. 

biologia 
chemia 
matematyka 
lub język angielski 

D 

I język obcy: 
angielski  
II język obcy: 
niemiecki  
lub francuski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

5. 

biologia 
chemia 
matematyka 
lub język angielski 

E 

I język obcy: 
angielski  
II język obcy: 
niemiecki  
lub francuski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 



II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie 

Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Stefana Żeromskiego 11 

telefon/fax: 44 732 38 07, 44 732 38 06 

www.liceum2.piotrkow.pl 

liceum2@liceum2.piotrkow.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski 
historia 
wos 

A 

angielski  
oraz do 
wyboru  
niemiecki  
lub francuski 

język polski 
matematyka 
historia 
wos 

2. 
język polski 
historia 
język angielski 

B 

angielski  
oraz do 
wyboru  
niemiecki  
lub francuski 

język polski 
matematyka 
historia 
język angielski 

3. 
biologia 
chemia 
matematyka 

C 

angielski  
oraz do 
wyboru  
niemiecki  
lub francuski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4. 
matematyka 
geografia 
język angielski 

D 

angielski  
oraz do 
wyboru  
niemiecki  
lub francuski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie 

Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, Al. Armii Krajowej 17 

telefon/fax: 44 647 22 63 

www.liceum3.piotrkow.pl 

liceum3@liceum3.piotrkow.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski 
historia 
język angielski 

A 
angielski I 
niemiecki II 
rosyjski II 

język polski 
matematyka 
historia 
język obcy 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

2. 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

B 
angielski I 
niemiecki II 
rosyjski II 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język obcy 

3. 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

B 
angielski I 
niemiecki II 
rosyjski II 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język obcy 

4. 
matematyka 
geografia 
język angielski 

C 
angielski I 
niemiecki II 
rosyjski II 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy 

5. 

biologia 
chemia 
język angielski 
lub matematyka 

D 
angielski I 
niemiecki II 
rosyjski II 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stefana Roweckiego „Grota” 

w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Broniewskiego 5  

telefon/fax: 44 648 65 50  

www.liceum4.piotrkow.pl 

liceum4@liceum4.piorkow.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 

Profil mundurowy 

język polski  
wos 
trzeci przedmiot 
do wyboru spośród: 
język angielski 
matematyka 
informatyka 

A 
angielski 
niemiecki 

język polski 
3 spośród następujących: 
język obcy 
matematyka 
biologia 
chemia 
fizyka 
geografia 
historia 
wos 
informatyka 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

2. 

Profil humanistyczny 

język polski 
historia 
trzeci przedmiot 
do wyboru spośród: 
wos 
język angielski 

B 
angielski 
niemiecki 

język polski 
3 spośród następujących: 
język obcy 
matematyka 
biologia 
chemia 
fizyka 
geografia 
historia 
wos 
informatyka 

3. 

Profil sportowy 

(piłka nożna, piłka 
siatkowa) 
biologia 
język angielski 
trzeci przedmiot 
do wyboru spośród: 
język polski  
geografia  
matematyka 

C 
angielski 
niemiecki 

język polski 
3 spośród następujących: 
język obcy 
matematyka 
biologia 
chemia 
fizyka 
geografia 
historia 
wos 
informatyka 

4. 

Profil biologiczno-  
chemiczny 

biologia 
chemia 
trzeci przedmiot 
do wyboru spośród: 
język angielski 
matematyka  
fizyka 

D 
angielski 
niemiecki 

język polski 
3 spośród następujących: 
język obcy 
matematyka 
biologia 
chemia 
fizyka 
geografia 
historia 
wos 
informatyka 

5. 

Profil informatyczno- 
społeczny 

język polski 
informatyka 
trzeci przedmiot 
do wyboru spośród: 
język angielski 
wos 

E 
angielski 
niemiecki 

język polski 
3 spośród następujących: 
język obcy 
matematyka 
biologia 
chemia 
fizyka 
geografia 
historia 
wos 
informatyka 



Publiczne szkoły artystyczne dla młodzieży 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie 

Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 4 

telefon/fax: 44 647 19 05 

www.muzycznapiotrkow.pl 

psm.piotrkowtryb@nesostrada.pl 

sekretariat@muzycznapiotrkow.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. PSM I st. 
cykl 6 
i 4 letni 

- - - 

2. PSM II st. 
cykl 6 
letni 

instrumentalistyka - 
kształcenie słuchu 
audycje muzyczne 
przedmiot główny 

3. PSM II st. 
cykl 4 
letni 

wokalistyka - 
kształcenie słuchu 
audycje muzyczne 
przedmiot główny 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. F. Roosevelta 1  

telefon/fax: 44 732 38 33  

www.zsp1.piotrkow.pl  

zsp1@zsp1.piotrkow.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
V Liceum 
Ogólnokształcące 

A 

Klasa 
humanistyczna 

język polski 
historia 
język obcy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
historia 
język obcy 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

2. 
V Liceum 
Ogólnokształcące 

B 

Klasa 
społeczna 

wos 
geografia 
język obcy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 
wos 

3. 
V Liceum 
Ogólnokształcące 

C 

Klasa 
biologiczno- 
chemiczna 

biologia 
chemia 
język obcy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 
chemia 

4. 
V Liceum 
Ogólnokształcące 

D 

Klasa 
turystyczna 

geografia 
język obcy  
wos 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 
wos 

5. 
Technikum 
Mechaniczno-
Elektryczne 

TA 
matematyka 
/technik 
elektronik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
fizyka 

6. 
Technikum 
Mechaniczno-
Elektryczne 

TB 
matematyka 
/technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
fizyka 

7. 
Technikum 
Mechaniczno-
Elektryczne 

TC 
matematyka 
/technik 
elektryk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
fizyka 

8. 
Technikum 
Mechaniczno-
Elektryczne 

TI 
matematyka 
/technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
fizyka 

9. 
Technikum 
Mechaniczno-
Elektryczne 

TD 
matematyka 
/technik 
robotyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
fizyka 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300, Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 38 

telefon/fax: 44 649 22 15, telefon: 44 732 36 15 

www.zsp2.piotrkow.pl, zsp2@zsp2.piotrkow.p 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
VI Liceum 
Ogólnokształcące 

A 

Klasa 
humanistyczno- 
językowa 

historia 
język polski 
język obcy 

angielski 
niemiecki  
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język obcy 
historia 

2. 
VI Liceum 
Ogólnokształcące 

B 

Klasa społeczno- 
medialna  

wos 
język obcy 
historia  
lub geografia 

angielski 
niemiecki  
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język obcy 
wos  
lub geografia 

3. 
VI Liceum 
Ogólnokształcące 

C 

Klasa biologiczno- 
chemiczna 

biologia 
chemia 
język obcy 

angielski 
niemiecki  
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia  
lub chemia 

4. 
VI Liceum 
Ogólnokształcące 

D 

Klasa medyczno- 
sportowa  

biologia 
język obcy 
chemia  
lub geografia 

angielski 
niemiecki  
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia  
geografia  
lub chemia 

5. 
Technikum 
Budowy Maszyn 

TA 
matematyka/ 
technik 
mechanik CNC 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język obcy 
lub fizyka 
lub geografia 
lub 
informatyka 

6. 
Technikum 
Budowy Maszyn 

TB 

matematyka/ 
technik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język obcy 
lub fizyka 
lub geografia 
lub 
informatyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

7. 
Technikum 
Budowy Maszyn 

TC 
matematyka/ 
technik 
programista 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język obcy 
lub fizyka 
lub geografia 
lub 
informatyka 

8. 
Technikum 
Budowy Maszyn 

TD 
matematyka/ 
technik 
teleinformatyk 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język obcy 
lub fizyka 
lub geografia 
lub 
informatyka 

9. 
Szkoła Branżowa 
I stopnia nr 2 

ABS 
operator 
obrabiarek 
skrawających 

niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy  
lub fizyka 
lub geografia 
lub 
informatyka 

10. 
Szkoła Branżowa 
I stopnia nr 2 

BBS ślusarz niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy  
lub fizyka 
lub geografia 
lub 
informatyka 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Broniewskiego 16 

telefon/fax: 44 649 57 62 

www.zsp3.piotrkow.pl 

zsp3@zsp3.piotrkow.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Technikum 
Kształtowania 
Środowiska 

TB 
matematyka/ 
technik 
budownictwa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
wybrany przez 
kandydata 
matematyka 
informatyka 

2. 
Technikum 
Kształtowania 
Środowiska 

TRW 

matematyka/ 
technik robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
wybrany przez 
kandydata 
matematyka 
informatyka 

3. 
Technikum 
Kształtowania 
Środowiska 

TG 
matematyka/ 
technik geodeta 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
wybrany przez 
kandydata 
matematyka 
informatyka 

4. 
Technikum 
Kształtowania 
Środowiska 

TI 
matematyka/ 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
wybrany przez 
kandydata 
matematyka 
informatyka 

5. 
Technikum 
Kształtowania 
Środowiska 

TEO 

matematyka/ 
technik urządzeń 
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
wybrany przez 
kandydata 
matematyka 
informatyka 

6. 
Technikum 
Kształtowania 
Środowiska 

TIS 
matematyka/ 
technik inżynierii 
sanitarnej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
wybrany przez 
kandydata 
matematyka 
informatyka 

7. 
Technikum 
Kształtowania 
Środowiska 

TOŚ 
matematyka/ 
technik ochrony 
środowiska 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
wybrany przez 
kandydata 
matematyka 
informatyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

8. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 
nr 3 

T 

monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
wybrany przez 
kandydata 
technika 
informatyka 

9. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 
nr 3 

H 
monter sieci 
i instalacji 
sanitarnych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
wybrany przez 
kandydata 
technika 
informatyka 

10. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 
nr 3 

A murarz-tynkarz 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
wybrany przez 
kandydata 
technika 
informatyka 

11. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 
nr 3 

B betoniarz-zbrojarz 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
wybrany przez 
kandydata 
technika 
informatyka 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Ks. Jerzego Popiełuszki 

w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 10/12  

telefon/fax: 44 732 70 58  

www.zsp4.piotrkow.pl  

zsp4@zsp4.piotrkow.p 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Technikum 
Gastronomiczno-
Usługowe 

TG1 

język obcy  
(język angielski  
lub język niemiecki) 
geografia/ 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
geografia 
matematyka 

2. 
Technikum 
Gastronomiczno-
Usługowe 

TG2 

język obcy  
(język angielski  
lub język niemiecki) 
geografia/ 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język 
niemiecki 
geografia 
matematyka 

3. 
Technikum 
Gastronomiczno-
Usługowe 

TŻ 

język obcy  
(język angielski  
lub język niemiecki) 
geografia/ 
technik 
technologii 
żywności 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 
matematyka 

4. 
Technikum 
Gastronomiczno-
Usługowe 

TK 

język obcy  
(język angielski  
lub język niemiecki) 
geografia/ 
kelner 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 
matematyka 

5. 
Technikum 
Gastronomiczno-
Usługowe 

TS 
geografia 
wos/ 
technik spedytor 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 
matematyka 

6. 
Technikum 
Gastronomiczno-
Usługowe 

TA 

język obcy  
(język angielski  
lub język niemiecki) 
geografia/ 
technik 
agrobiznesu 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 
matematyka 

7. 
Technikum 
Gastronomiczno-
Usługowe 

TF 

język obcy  
(język angielski  
lub język niemiecki) 
geografia/ 
technik usług 
fryzjerskich 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 
matematyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

8. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 
Nr 4 

M1 
mechanik pojazdów 
samochodowych 

angielski 

język polski 
język angielski 
geografia 
matematyka 

9. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 
Nr 4 

M2 
mechanik pojazdów 
samochodowych 

niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 
matematyka 

10. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 
Nr 4 

E 
elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 
matematyka 

11. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 
Nr 4 

B 
blacharz 
samochodowy 

angielski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 
matematyka 

12. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 
Nr 4 

F fryzjer 
angielski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
chemia 
matematyka 

13. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 
Nr 4 

C cukiernik 
angielski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
biologia 
matematyka 

14. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 
Nr 4 

R wędliniarz 
angielski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
biologia 
matematyka 

15. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 
Nr 4 

S sprzedawca 
angielski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 
matematyka 

16. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 
Nr 4 

K kucharz 
angielski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
biologia 
matematyka 

17. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 
Nr 4 

P piekarz 
angielski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
biologia 
matematyka 

18. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 
Nr 4 

A kierowca mechanik 
angielski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 
matematyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

19. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 
Nr 4 

Kr kelner 
angielski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 
matematyka 

20. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 
Nr 4 

MI magazynier-logistyk 
angielski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 
matematyka 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Leonarda 12/14  

telefon/fax: 44 648 64 96  

www.zsp5.pl  

zsp5@zsp5.piotrkow.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Technikum 
Ekonomiczno-
Handlowe 

R 
matematyka/ 
technik 
rachunkowości 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

2. 
Technikum 
Ekonomiczno-
Handlowe 

A 
matematyka/ 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

3. 
Technikum 
Ekonomiczno-
Handlowe 

G 
geografia/ 
technik fotografii 
i multimediów 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

4. 
Technikum 
Ekonomiczno-
Handlowe 

H 
geografia/ 
technik 
handlowiec 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

5. 
Technikum 
Ekonomiczno-
Handlowe 

B 
geografia/ 
technik logistyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

6. 
Technikum 
Ekonomiczno-
Handlowe 

R 
geografia/ 
technik reklamy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie 

Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 36 

telefon/fax: 44 732 03 25 

www.zsp6.piotrkow.pl 

zsp6@zsp6.piotrkow.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum Sztuk 
Plastycznych 

P 
plastyk 
historia sztuki 
język angielski 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
plastyka 

2. 
Technikum 
Menadżersko-
Usługowe 

G 

język angielski/ 
technik grafiki 
i poligrafii 
cyfrowej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
plastyka 

3. 
Technikum 
Menadżersko-
Usługowe 

H 
geografia/ 
technik hotelarz 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

4. 
Technikum 
Menadżersko-
Usługowe 

M 
język angielski/ 
technik 
przemysłu mody 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
plastyka 
język obcy 

5. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia nr 5 

K krawiec angielski 

język polski 
matematyka 
plastyka 
język obcy 

6. 
Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

- - - zaoczna 



Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, al. 3-go Maja 28/34  

telefon/fax: 44 732 67 76, 44 732 67 77, fax: 44 732 69 37  

www.sosw.piotrkow.pl 

sosw@sosw.piotrkow.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy 

Program nauczania dla Szkoły 
Specjalnej Przysposabiającej 
do Pracy 

brak 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 38d  

telefon/fax: 666 891 460  

loprywatne.38d@wp.pl 

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Villa Arte w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, al. 3 Maja 7 

www.villaarte.pl 

villaarte@wp.pl 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Logos w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Juliusza Słowackiego 67 

telefon/fax: 44 646 39 97  

www.szkola-logos.pl 

szkolylogos@gmail.com  

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Arkan” w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. 1 Maja 18a  

telefon/fax: 509 800 027, szkolaarkan@wp.pl 



Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski ul. Żwirki 7 

telefon/fax: 511 867 744 

www.szkolygabor 

szkolygabor@o2.pl 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Piotrkowie 

Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Pawlikowskiego 5  

telefon/fax: 44 648 63 82, 502 393 942 

www.zdz.piotrkow.pl, zdzpiotrkowszkoly@op.pl  

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. J. Dąbrowskiego 16  

telefon/fax: 505 266 860, 600 045 320  

1lic.og1szk.pol@gmail.com  

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące AKZ w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 17  

telefon/fax: 699 700 643  

zawód: technik administracji, florysta, opiekun w domu pomocy społecznej, technik 

bhp, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa, technik 

rachunkowości, technik turystyki wiejskiej 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych A-Z w Piotrkowie 

Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12  

telefon/fax: 44 615 50 63 

zaocznegimnazjum.piotrkow@gmail.com 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Profesja” w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300, Piotrków Trybunalski, ul. Wolborska 48  

telefon/fax: 799 095 730 

www.centrumedukacjipiotrkow.pl, szkolyprofesjapiotrkow@gmail.com 



Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Owocowa 12 

telefon/fax: 44 647 48 76 

www.wied.pl 

info@wied.pl  

Niepubliczne technika dla młodzieży 

Technikum Teb Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Polna 13/13a  

telefon/fax: 44 715 23 85  

www.technikum.pl 

piotrkow@teb-edukacja.pl  

zawód: technik usług fryzjerskich, technik informatyk-technologie chmurowe, technik 

informatyk-e-sport, technik programista, technik logistyk, technik fotografii 

i multimediów, technik weterynarii, technik reklamy, technik organizacji turystyki, 

technik rachunkowości 

Niepubliczne szkoły branżowe I stopnia dla młodzieży 

Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Pawlikowskiego 5  

telefon/fax: 44 648 63 82, 502 393 942 

www.zdz.piotrkow.pl 

zdzpiotrkowszkoly@op.pl  

zawód: elektryk, magazynier logistyk, kucharz, sprzedawca, murarz-tynkarz, lakiernik 

samochodowy, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, 

elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz 

Publiczne policealne szkoły 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego 

w Piotrkowie Trybunalskim/ 

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika 

w Piotrkowie Trybunalskim 



97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3 

telefon/fax: 44 648 63 53 

www.policealna.org.pl  

kontakt@policealna.org.pl  

zawód: technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik dentystyczny, 

technik masażysta, higienistka stomatologiczna, technik archiwista**, technik usług 

kosmetycznych**, opiekun w domu pomocy społecznej**, opiekun osoby starszej**, 

opiekunka dziecięca**, technik bhp, technik sterylizacji medycznej, asystentka 

stomatologiczna, asystent osoby niepełnosprawnej**, opiekun medyczny, opiekunka 

środowiskowa**, florysta**, technik administracji**, podolog. 

* kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

**możliwość kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

Niepubliczne policealne szkoły 

Policealna Szkoła Zawodowa Logos 1 w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Juliusza Słowackiego 67  

telefon/fax: 44 646 39 97 

www.szkola-logos.pl 

szkolylogos@gmail.com 

zawód: technik administracji, technik bhp, opiekun w domu pomocy społecznej 

Zaoczna Szkoła Policealna A-Z w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. M. Skłodowskiej-Curie 12  

telefon/fax: 44 615 50 63  

zaocznegimnazjum.piotrkow@gmail.com, zawód: technik archiwista, technik bhp 

Policealna Szkoła Zawodowa Logos w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Juliusza Słowackiego 67  

telefon/fax: 44 646 39 97 

www.szkola-logos.pl 

szkolylogos@gmail.com 

zawód: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych 

mailto:kontakt@policealna.org.pl


Policealna Szkoła Medyczna Społecznego Collegium Oświatowego 

w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, al. Armii Krajowej 24A 

telefon/fax: 44 307 07 71 

www.sco.edu.pl22, piotrkow@sco.edu.pl  

zawód: terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, higienistka 

stomatologiczna, technik dentystyczny, technik masażysta, technik sterylizacji, 

opiekunka środowiskowa 

Szkoła Policealna „Arkan” w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul.1 Maja 18a  

telefon/fax: 509 800 027  

szkolaarkan@wp.pl zawód: technik administracji, technik bhp, opiekun medyczny, 

technik teleinformatyk  

Policealna Szkoła w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żwirki 7  

telefon/fax: 511 867 744  

www.szkolygabor.p 

szkolygabor@o2.pl  

zawód: technik administracji, technik bhp, opiekun w domu pomocy społecznej 

Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi z siedzibą 

w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Pawlikowskiego 5  

telefon/fax: 44 648 63 82, 502 393 942 

www.zdz.piotrkow.pl 

zdzpiotrkowszkoly@op.pl 

zawód: technik bhp, technik administracji, opiekun osoby starszej  

I Szkoła Policealna w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. J. Dąbrowskiego 16 

telefon/fax: 505 266 860, 600 045 320 

1lic.og1szk.pol@gmail.com 



zawód: opiekun medyczny; technik bhp; technik archiwista; technik administracji; 

technik usług kosmetycznych; opiekunka dziecięca; technik usług pocztowych 

i finansowych 

Krajowe Centrum Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 38 

telefon/fax: 517 081 364 

kce.piotrkow@wp.pl  

zawód: opiekun medyczny, technik administracji, technik bhp 

Szkoła Policealna ”Profesja” w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wolborska 48  

telefon/fax: 799 095 730 

www.centrumedukacjipiotrkow.pl 

szkolyprofesjapiotrkow@gmail.com 

zawód: opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, technik bhp, technik 

administracji, technik masażysta 

Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Owocowa 12 

telefon/fax: 44 647 48 76 

www.wied.pl adres 

info@wied.pl  

zawód: technik administracji, technik bhp, technik ochrony fizycznej osób i mienia, 

technik usług kosmetycznych, florysta 

Medyczna Szkoła Policealna w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Owocowa 12 

telefon/fax: 44 647 48 76 

www.wied.pl 

info@wied.pl 

zawód: technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca 



Szkoła Policealna „Med” w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wolborska 48 

telefon/fax: 536 882 771 

www.szkolamedpiotrkow.pl 

med.szkola.policealna@vp.pl 

zawód: opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik 

sterylizacji medycznej 

Niepubliczna Szkoła Policealna Teb Edukacja w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Polna 13/13a 

telefon/fax: 44 715 23 85 

www.teb.pl 

piotrkow@teb-edukacja.pl 

zawód: asystentka stomatologiczna, asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, 

higienistka stomatologiczna, technik usług kosmetycznych, podolog, opiekunka 

dziecięca, ortoptystka, asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, protetyk 

słuchu, technik administracji, technik bhp, technik dentystyczny, technik 

elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik sterylizacji 

medycznej, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny 

Teb Edukacja Studium Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Polna 13/13a 

telefon/fax: 44 715 23 85 

www.teb.pl 

piotrkow@teb-edukacja.pl 

zawód: animacja 3D, pomoc nauczyciela przedszkola, barber, charakteryzacja, 

dekorowanie wnętrz i home staging, dietetyka i zaburzenia odżywiania, 

rachunkowość z certyfikatem Insert, fotografia, grafika komputerowa, instruktor 

fitness, język angielski, język niemiecki, makijaż permanentny, ochrona danych 

osobowych, opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, organizator imprez ślubnych 

i konferencyjnych, pośrednictwo nieruchomości w praktyce, produkcja video, 

programowanie aplikacji internetowych i mobilnych, programowanie JAVA, 

programowanie Python, projektowanie ogrodów, rejestratorka/sekretarka medyczna, 

specjalista ds. mediów społecznościowych, specjalista ds. e-commerce, stylizacja 



paznokci, tatuażysta, technik depilacji, terapia tkanek miękkich, trener personalny, 

wizaż i stylizacja, ziołolecznictwo 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 47  

telefon/fax: 506 100 978, 797 893 011 

www.poradnia.piotrkow.pl 

poradnia@poradnia.piotrkow 

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Sofia” w Piotrkowie 

Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul Dmowskiego 30b/62  

telefon/fax: 693 700 997  

www.poradniasofia-piotrkow.pl 

biuro@poradniasofia-piotrkow.pl  

Bursy i internaty 

Bursa Szkolna nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych i Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Broniewskiego 16  

telefon/fax: 44 732 38 39  

www.zsp3.piotrkow.pl, zsp3@zsp3.piotrkow.pl 

Internat Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja 

Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 

adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3 

telefon/fax:44 648 63 53 

www.policealna.org.pl  

kontakt@policealna.org.pl  

mailto:kontakt@policealna.org.pl


Powiat bełchatowski 

97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19 

telefon/fax: 44 635 86 00/ 44 635 86 17 

www.powiat-belchatowski.pl 

powiat@powiat-belchatowski.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. 1-go Maja 6 

telefon/fax: 44 632 20 10 

www.lo1.pol.pl 

lo1@lo1.pol.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

1a 
1. angielski 
2. niemiecki 
lub francuski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

2. 
matematyka 
język angielski 
geografia 

1e 
1. angielski 
2. niemiecki 
lub francuski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

3. 
biologia 
chemia 
matematyka 

1g 
1. angielski 
2. niemiecki 
lub francuski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4. 
język polski 
język angielski 
geografia 

1f 
1. angielski 
2. niemiecki 
lub francuski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 72 

telefon/fax: 44 632 22 11/fax: 44 632 21 83 

www.2lokochanowski.pl 

sekretariat@2lokochanowski.pl 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane w procesie 
rekrutacji 

1. 
język polski 
wos 
geografia 

1A 

1. angielski 
2. niemiecki 
lub hiszpański 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
wos 
geografia 

2. 
język polski 
język angielski 
geografia 

1B 

1. angielski 
2. niemiecki 
lub hiszpański 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

3. 
biologia 
chemia 
matematyka 

1C 

1. angielski 
2. niemiecki 
lub hiszpański 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4. 
matematyka 
język angielski 
informatyka 

1D 

1. angielski 
2. niemiecki 
lub hiszpański 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
informatyka 

5. 
język angielski 
matematyka 
geografia 

1E 

1. angielski 
2. niemiecki 
lub hiszpański 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

6. 
język polski 
język angielski 
biologia 

1F 

1. angielski 
2. niemiecki 
lub hiszpański 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia 

Sprawdzian uzdolnień 
kierunkowych-piłka 
siatkowa 

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Edwardów 5 

telefon/fax: 44 632 12 63/ fax: 44 632 12 63 

www.mickiewicz.belchatow.pl 

lo3@mickiewicz.belchatow.pl 

Lp. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język angielski 
geografia 
biologia 

I A 
mistrzostwa 
sportowego 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 



Lp. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

2. 
język angielski 
historia 
język polski 

I B 
integracyjna 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
historia 

3. 
język angielski 
matematyka 
informatyka 

I C 
informatyczna 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
informatyka 

4. 
historia 
język polski 
język angielski 

I D 
humanistyczna 
z innowacją 
pedagogiczną 
z wiedzy 
o kulturze 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

5. 
biologia 
chemia 
język angielski 

I E 
ratownictwo 
medyczne 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Fabryczna 6 

telefon/fax: 44 632 97 12 

www.zsherbert.pl 

slobelchatow@interia.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane w procesie 
rekrutacji 

1. 

język angielski 
historia 
wos 
(humanistyczno-
lingwistyczna) 

Klasa I 
A LO 

I angielski 
II do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 

język polski 
historia 
matematyka 
język angielski 

2. 

matematyka 
biologia 
geografia 
(matematyczno-
przyrodnicza) 

Klasa I 
B LO 

I angielski 
II do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia 
geografia 



Zespoły szkół ogólnokształcących 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie 

97-425 Zelów, ul. Kilińskiego 40 

telefon/fax: 44 634 11 70 

www.zsozelow.edupage.org 

zelowzso@gmail.com 

Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 1a 
język polski 
historia 
lub geografia 

angielski 
język polski 
historia 

2. 1b 
biologia 
chemia 
lub matematyka 

angielski 
biologia 
matematyka 

3. 1c 
matematyka 
fizyka  
lub informatyka 

angielski 
matematyka 
fizyka 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul Czapliniecka 96 

telefon: 44 632 31 56 

www.zsp1belchatow.pl 

sekretariat@zsp1belchatow.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. IV LO W 

język polski  
wos 
geografia 
/profil ogólny  
(tzw. klasa wojskowa) 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
historia 

2. IV LO P 

język polski 
wos 
geografia 
/profil ogólny  
(tzw. klasa policyjna) 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
historia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

3. IV LO S 

język polski 
wos 
geografia  
/profil ogólny  
(tzw. klasa strażacka) 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
historia 

4. 
Technikum 
Energetyczne 

B 

język angielski 
matematyka  
/technik 
budownictwa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 

5. 
Technikum 
Energetyczne 

C 
język angielski 
matematyka  
/technik elektronik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 

6. 
Technikum 
Energetyczne 

D 
język angielski 
matematyka  
/technik elektryk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 

7. 
Technikum 
Energetyczne 

E 

język angielski 
matematyka  
/technik urządzeń 
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 

8. 
Technikum 
Energetyczne 

I 
język angielski 
matematyka  
/technik informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 

9. 
Technikum 
Energetyczne 

M 
język angielski 
matematyka  
/technik mechanik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 

10. 
Technikum 
Energetyczne 

H 

język angielski 
matematyka  
/technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 

11. 
Technikum 
Energetyczne 

S 

język angielski 
matematyka  
/technik 
spawalnictwa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 

12. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

B elektryk angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
technika 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

13. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

H 
mechanik pojazdów 
samochodowych 

angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
technika 

14. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

J 
monter sieci i instalacji 
sanitarnych 

angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
technika 

15. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

T 

monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
technika 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 98 

telefon/fax: 44 632 16 42 

www.zsp2bel.pl 

sekretariat@zsp2bel.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Technikum 
Ekonomiczno- 
Hotelarskie 

a 
język angielski 
/technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
informatyka 

2. 
Technikum 
Ekonomiczno- 
Hotelarskie 

d 
język angielski 
/technik geodeta 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
informatyka 

3. 
Technikum 
Ekonomiczno- 
Hotelarskie 

f 
język angielski 
/technik usług 
fryzjerskich 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia 

4. 
Technikum 
Ekonomiczno- 
Hotelarskie 

r 
język angielski 
/technik reklamy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
informatyka 

5. 
Technikum 
Ekonomiczno- 
Hotelarskie 

h 
język angielski 
/technik 
hotelarstwa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
informatyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

6. 
Technikum 
Ekonomiczno- 
Hotelarskie 

g 

język angielski 
/technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia 

7. 
Technikum 
Ekonomiczno- 
Hotelarskie 

l 
język angielski 
/technik logistyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
informatyka 

8. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia Nr 2 

f fryzjer angielski 

język polski 
matematyka 
wos 
informatyka 

9. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia Nr 2 

k kucharz angielski 

język polski 
matematyka 
wos 
informatyka 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie 

97-425 Zelów, ul. Kilińskiego 5 

telefon/fax: 44 634 10 70 

www.kilinski-zelow.edu.pl 

zsp.kilinski.zelow@gmail.com 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Technikum 
Mechaniczne 

TSp 
język angielski 
/technik 
spawalnictwa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
obowiązujący 
w szkole 
podstawowej 
matematyka 
fizyka 

2. 
Technikum 
Mechaniczne 

TM 
język angielski 
/technik mechanik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
obowiązujący 
w szkole 
podstawowej 
matematyka 
fizyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

3. 
Technikum 
Mechaniczne 

TS 
język angielski 
/technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
obowiązujący 
w szkole 
podstawowej, 
matematyka, 
fizyka 

4. 
Technikum 
Mechaniczne 

TI 

matematyka 
język angielski  
/technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
obowiązujący 
w szkole 
podstawowej 
matematyka 
informatyka 

5. 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia  

a 
mechanik operator 
pojazdów 
i maszyn rolniczych 

angielski 

język polski 
język obcy 
obowiązujący 
w szkole 
podstawowej 
matematyka 
zajęcia 
techniczne 

6. 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia 

b ślusarz angielski 

język polski 
język obcy 
obowiązujący 
w szkole 
podstawowej 
matematyka 
zajęcia 
techniczne 

7. 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia 

c 
mechanik pojazdów 
samochodowych 

angielski  

język polski 
język obcy 
obowiązujący 
w szkole 
podstawowej 
matematyka 
zajęcia 
techniczne 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

8. 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia 

e 
elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski  

język polski 
język obcy 
obowiązujący 
w szkole 
podstawowej 
matematyka 
zajęcia 
techniczne 

9. 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia 

w 

piekarz 
cukiernik 
kucharz 
wędliniarz 
sprzedawca 
stolarz 
fryzjer 
monter sieci, 
instalacji 
i urządzeń 
sanitarnych 
lakiernik 
samochodowy, 
elektryk 

angielski  

język polski 
język obcy 
obowiązujący 
w szkole 
podstawowej 
matematyka 
zajęcia 
techniczne 

10. 
LO dla 
Dorosłych 

- - - zaoczna 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie  

97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8 

telefon/fax: 44 731 65 60/ 44 731 65 66 

www.zspkleszczow.pl 

zspkleszczow@zspkleszczow.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

Ia 

Klasa językowa 

język angielski 
geografia 

angielski 
niemiecki 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

Ib 

Klasa medyczno- 
ratownicza 

matematyka 
biologia 
chemia 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
chemia 
biologia 

3. 
Technikum 
Nowoczesnych 
Technologii 

Im 

matematyka 
fizyka/ 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 
angielski 
zawodowy 

język polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

4. 
Technikum 
Nowoczesnych 
Technologii 

It 

matematyka 
fizyka/ 
technik 
automatyk 

angielski 
niemiecki 
angielski 
zawodowy 

język polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie  

97-420 Szczerców, ul. Piłsudskiego 66 

telefon/fax: 44 6318044 

www.zspszczercow.kylos.pl/zsp 

szczercowzsp@gmail.com 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

1a 

humanistyczny 

język polski 
historia  
i język angielski 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
historia 
wos 

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

1b 

medyczny 

biologia 
chemia 
matematyka 
lub język angielski 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

1c 

lingwistyczno- 
menadżerski 

język angielski 
język niemiecki 
geografia 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

4. 
Technikum 
Informatyczne 

1 TI 
informatyka/ 
technik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

informatyk rosyjski matematyka 
informatyka 

5. 
Technikum 
Informatyczne 

1 TE 
język angielski/ 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
wos 

6. 
Technikum 
Informatyczne 

1 TA 

biologia 
technik 
architektury 
krajobrazu 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia 
plastyka 

7. 
Technikum 
Informatyczne 

1 TP 
matematyka 
technik 
programista 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
język angielski 
matematyka 
informatyka 

8. 
Technikum 
Informatyczne 

1 TR 

matematyka 
technik 
rachunkowości 
planowane 
do uruchomienia 
w roku szkolnym 
2021/2022 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
język angielski 
matematyka 
geografia 

9. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

I BS 

mechanik 
pojazdów 
samochodowych, 
elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych,  
blacharz 
samochodowy, 
elektromechanik, 
murarz-tynkarz, 
monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie, 
monter sieci 
i instalacji 
sanitarnych,  
krawiec, 
kucharz, 
zegarmistrz, 
wędliniarz, 
stolarz, 
lakiernik, 

angielski 

język polski 
język angielski 
geografia 
informatyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

elektryk, 
fryzjer, 
cukiernik, 
piekarz, 
ślusarz, 
tapicer, 
sprzedawca, 
kominiarz, 
blacharz, 
dekarz, 
rolnik, 
ogrodnik, 
kierowca 
mechanik, 
magazynier-
logistyk, 
mechanik 
motocyklowy, 
mechatronik, 
fotograf, 
mechanik-monter 
maszyn 
i urządzeń, 
cieśla 

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie 

97-400 Bełchatów, Łękawa 9 

telefon/fax: 44 635 13 48 

www.moslekawa.pl 

moslekawa@op.pl 

program/ profil/ zawód: Szkoła Podstawowa Specjalne (klasy V- VIII) 

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, Targowa 20 



telefon/fax: 44 633 60 08 

www.soswbelchatow.szkolnastrona.pl 

sekretariat@soswbelchatow.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła 
Specjalna I Stopnia 

kucharz angielski 

2. 
Szkoła 
Przysposabiająca 
do Pracy 

Program szkoły obejmuje 
przysposobienie do pracy 
w różnych obszarach: kuchnia, 
gospodarstwo domowe, biuro, 
ogród, szycie i tkactwo. 

- 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 17 

telefon/fax: 44 635 07 61 

www.zak.edu.pl 

belchatow@zak.edu.p.pl 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów ul. Lipowa 11 

telefon/fax: 44 631 15 04 

www.szkołygabor.pl 

belchatow@szkolygabor.pl 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

97-400 Bełchatów, ul. Słowackiego 8 

telefon/fax: 505 041 528 

www.szkolalider.eu 

szkolalider@gmail.com 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 72 

telefon : 44 633 18 59 

www.cosinus.pl 

belchatow@cosinus.pl 

mailto:belchatow@szkolygabor.pl


Niepubliczne technika dla młodzieży 

Technikum Teb Edukacja w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 13 

telefon/fax: 44 715 23 80 

www.technikum.pl 

belchatow@teb-edukacja.pl 

zawód: technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii 

cyfrowej, technik usług fryzjerskich, technik weterynarii 

Publiczne policealne szkoły 

Publiczna Policealna Szkoła Florystyki „Żak” w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 17 

telefon/fax: 44 635 07 61 

www.zak.edu.pl 

belchatow@zak.edu.pl 

zawód: florysta 

forma kształcenia: zaoczna 

Publiczna Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Edwardów 5 

telefon/fax: 44 633 18 59 

www.cosinus.pl 

belchatow@cosinus.pl 

zawód: opiekunka dziecięca (forma kształcenia zaoczna, 2 lata), technik usług 

kosmetycznych (forma kształcenia zaoczna, 2 lata), florysta (forma kształcenia 

zaoczna, 1 rok), terapeuta zajęciowy (forma kształcenia stacjonarna, 2 lata) 

Niepubliczne policealne szkoły 

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 17 

telefon/fax: 44 635 07 61 

mailto:belchatow@cosinus.pl


www.zak.edu.pl 

belchatow@zak.edu.pl 

zawód: technik bhp, technik administracji, technik usług kosmetycznych, opiekunka 

środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, technik turystyki wiejskiej, 

asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, technik ochrony fizycznej 

osób i mienia, florysta 

Szkoła Policealna Opieki Medycznej  „Żak” w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 17 

telefon/fax: 44 635 07 61 

www.zak.edu.pl 

belchatow@zak.edu.pl 

zawód: opiekun medyczny. 

Szkoła Policealna Medyczna  „Żak” w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 17 

telefon/fax: 44 635 07 61 

www.zak.edu.pl 

belchatow@zak.edu.pl 

zawód: technik masażysta 

Policealna Szkoła w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 11 

telefon/fax: 44 631 15 04 

www.szkolygabor.pl 

belchatow@szkolygabor.pl 

zawód: technik bhp, technik administracji, technik archiwista, technik usług 

kosmetycznych, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun 

osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa 

Zaoczna Szkoła Policealna Lider w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Słowackiego 8 

telefon/fax: 505 041 528 

www.szkolalider.eu 

mailto:belchatow@zak.edu.pl


szkolalider@gmail.com 

zawód: technik administracji, technik bhp, opiekun medyczny 

Szkoła Policealna “ Cosinus Plus” w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 72 

telefon /fax: 44 633 18 59 

www.cosinus.pl, belchatow@cosinus.pl 

zawód: technik administracji, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, technik 

bhp, technik ochrony fizycznej osób i mienia 

Policealna Szkoła Teb Edukacja w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 13 

telefon/fax: 44 715 23 80 

www.teb.pl, belchatow@teb-edukacja.pl 

zawód: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, 

opiekunka środowiskowa, technik administracji, technik masażysta, technik usług 

kosmetycznych, opiekunka dziecięca 

Niepubliczna Szkoła Policealna Teb Edukacja w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 13 

telefon/fax: 44 715 23 80 

www.teb.pl 

belchatow@teb-edukacja.pl 

zawód: technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, technik dentystyczny, opiekun 

medyczny, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik 

elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej, technik elektroniki i informatyki 

medycznej, opiekunka środowiskowa, technik masażysta, technik administracji, 

technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 96 

telefon/fax: 44 632 28 74 

mailto:szkolalider@gmail.com
mailto:belchatow@cosinus.pl


www.pppbelchatow.pl 

ppp_belchatow111@wp.pl 

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Gabinety Terapeutyczne „NeuroCentrum” Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 14 

telefon/fax: 531 487 061, 725 555 425 

www.neuro-centrum.com.pl 

neuro.centrum1@gmail.com 

Bursy i internaty 

Bursa Szkolna w Bełchatowie 

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66 

telefon/fax: 44 63212 52 

www.bursa.powiat-belchatowski.pl 

bursa.belchatow@wp.pl 

Internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego 

w Zelowie 

97-425 Zelów, ul. Kilińskiego 5 

telefon/fax: 44 634 10 70 

www.kilinski-zelow.edu.pl 

zsp.kilinski.zelow@gmail.com 

Internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie 

97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8 

telefon/fax: 44 731 65 63 

www.zspkleszczow.pl 

zspkleszczow@zspkleszczow.pl 

  

mailto:bursa.belchatow@wp.pl


Powiat opoczyński 

26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a 

telefon/fax: 44 741 49 00/ 44 741 49 01 

www.opocznopowiat.pl  

powiat@opocznopowiat.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie 

26-300 Opoczno, ul. Żeromskiego 3 

telefon/fax: 044 736-11-01 

www.lozeromski.opoczno.pl  

lozeromski@poczta.onet.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski 
historia 
wos 

A 1 

angielski 
niemiecki 
włoski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
historia 
wos 

2. 
język polski 
historia 
język angielski 

A 2 

angielski 
niemiecki 
włoski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
historia 
język angielski 

3. 
język polski 
biologia 

B 1 

angielski 
niemiecki 
włoski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
wf 

4. 

B2- oddział 
mistrzostwa 
sportowego w piłka 
siatkowa, piłka nożna, 
lekkoatletyka 

B 2 

angielski 
niemiecki 
włoski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
wf + testy sprawnościowe 

5. 
matematyka 
geografia 
język angielski 

C 1 

angielski 
niemiecki 
włoski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

6. 
matematyka 
geografia 
informatyka 

C 2 

angielski 
niemiecki 
włoski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia 
informatyka 

mailto:powiat@opocznopowiat.pl
mailto:lozeromski@poczta.onet.pl


Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

7. 
matematyka 
fizyka 
geografia 

D 1 

angielski 
niemiecki 
włoski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
geografia 

8. 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

D 2 

angielski 
niemiecki 
włoski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

9. 
biologia 
chemia 
matematyka 

F 1 

angielski 
niemiecki 
włoski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

10. 
biologia 
chemia 
geografia 

F 2 

angielski 
niemiecki 
włoski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
geografia 

11. 

geografia 
język angielski 
język niemiecki  
lub język włoski  
lub język rosyjski 

G 

angielski 
niemiecki 
włoski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Opocznie 

26-300 Opoczno, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 

telefon/fax: 44 755 26 40/ 44 755 09 95 

www.loopoczno.pl 

zss1@opoczno.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 

język polski 
język angielski 
historia 
wos/ biologia 

A 

angielski  
niemiecki/ 
francuski/ 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
historia 
wos/ biologia 

2. 

matematyka 
fizyka 
język angielski  
chemia/ 
język obcy nowożytny 

B 

angielski  
niemiecki/ 
francuski/ 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

3. 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

C 

angielski  
niemiecki/ 
francuski/ 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

4. 

biologia 
chemia 
matematyka 
fizyka 

D 

angielski  
niemiecki/ 
francuski/ 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie 

ul. Kossaka 1a; 26-300 Opoczno 

telefon/fax: 44 755 29 98 

www.zspnr1.pl 

sekretariat@zspnr1.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
II Liceum 
Ogólnokształcące 

LO 

język polski 
biologia  
lub geografia 
lub wos 
(sportowo-
obronny) 
(humanistyczno-) 
36 osób 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

2. Technikum HTH 

geografia 
matematyka 
technik 
handlowiec  
(12 osób) 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

3. Technikum HTH 

matematyka 
geografia 
technik 
organizacji  
turystyki 
(12 osób) 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

4. Technikum HTH 

matematyka 
geografia 
technik 
hotelarstwa  
(12 osób) 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka, 
język obcy 
informatyka 

mailto:sekretariat@zspnr1.pl


Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

5. Technikum EEM 

fizyka  
matematyka 
technik 
elektroenergetyk 
transportu 
szynowego 
(12 osób) 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

6. Technikum EEM 

fizyka  
matematyka 
technik elektryk 
(12 osób) 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

7. Technikum EEM 

fizyka 
matematyka 
technik 
mechanik 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

8. Technikum AMT 

matematyka 
fizyka 
technik 
automatyk  
(18 osób) 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

9. Technikum ATM 

matematyka 
fizyka 
technik 
mechatronik 
(18 osób) 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

10. Technikum EKI 

matematyka 
geografia  
lub informatyka 
technik 
ekonomista  
(18 osób) 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

11. Technikum EKI 

matematyka 
geografia  
lub informatyka 
technik 
informatyk  
(18 osób) 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

12. Technikum AŻC 

matematyka 
chemia  
lub biologia 
technik analityk  
(12 osób) 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

13. Technikum AŻC 

matematyka 
chemia  
lub biologia  
technik 
technologii 
żywności  
(12 osób) 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

14. Technikum AŻC 

matematyka, 
chemia  
lub biologia 
zawód: technik 
ceramik  
(12 osób) 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka  

15. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia nr 1 

BS 
(36 
osób) 

magazynier-
logistyk 
fryzjer 
kucharz 
murarz-tynkarz 
piekarz 
cukiernik 
monter sieci 
i instalacji 
sanitarnych 
sprzedawca 
krawiec 
elektryk 
przetwórca mięsa 
ślusarz 
stolarz 
blacharz 
samochodowy 
lakiernik 
operator 
obrabiarek 
skrawających 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
wos 

16. 
Branżowa Szkoła 
II stopnia 

BSII 
(24 
osoby) 

technik 
handlowiec 
technik technologii 
żywności 
technik usług 
fryzjerskich 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy 

26-340 Drzewica, ul. Staszica 5 



telefon/fax: 48 375 60 89, 514 075 760 

www.liceumdrzewica.com.pl  

liceum.drzewica@wp.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LO A 

policyjna 

geografia 
wos 
język angielski 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LO B 

przyrodniczo- 
matematyczna 

biologia 
geografia 
matematyka 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
biologia 

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LO C 

dziennikarsko- 
językowa 

wos 
język angielski 
język polski 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
wos 
język angielski 

4. Technikum T A 

do wyboru: 
język angielski 
geografia 
matematyka 
informatyka 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

5. Technikum T B 

do wyboru: 
język angielski 
geografia 
matematyka 
informatyka 
technik logistyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

6. Technikum T C 

do wyboru: 
język angielski 
geografia 
matematyka 
informatyka 
technik 
transportu 
kolejowego 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

7. Technikum T D 

do wyboru: 
język angielski 
geografia 
matematyka 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

informatyka 
technik urządzeń 
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

8. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

B A 

Klasa 
wielozawodowa: 
fryzjer, operator 
obrabiarek 
skrawających, 
sprzedawca, 
mechanik 
pojazdów 
samochodowych, 
kucharz, piekarz, 
mechanik-monter 
maszyn 
i urządzeń, 
stolarz, monter 
sieci instalacji 
i urządzeń 
sanitarnych, 
monter konstrukcji 
budowlanych, 
dekarz, monter 
zabudowy i robót 
wykonywanych 
w budownictwie, 
blacharz, 
cukiernik, 
przetwórca mięsa, 
elektryk, murarz-
tynkarz, 
magazynier-
logistyk 

angielski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

9. 
Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

- - - zaoczne 

10. Szkoła Policealna - opiekun medyczny - - 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie 

Gościnnym 

26-300 Opoczno, Mroczków Gościnny 8 



telefon/fax: 44 745 13 20 

www.pckziu-mroczkow.pl, zstmroczkow@wp.pl   

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

A 
matematyka 
język obcy 
geografia 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

2. Technikum B1 technik mechanik 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
fizyka 

3. Technikum B1 
technik 
budownictwa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
fizyka 

4. Technikum B1 technik spedytor 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
fizyka 

5. Technikum B1 
technik budowy 
dróg 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
fizyka 

6. Technikum B2 
technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy  
fizyka 

7. Technikum B3 technik rolnik 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 

8. Technikum B3 
technik 
agrobiznesu 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 

9. Technikum B3 
technik 
technologii 
żywności 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
chemia 

10. Technikum B4 
technik inżynierii 
środowiska 
i melioracji 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
geografia 

11. Technikum B4 technik elektronik 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
fizyka 

12. Technikum B4 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
fizyka 

13. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

A1 
mechanik-operator 
pojazdów i maszyn 
rolniczych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

14. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

A1 
mechanik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

15. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

A1 kierowca mechanik 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

16. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

A1 
mechanik 
motocyklowy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

17. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

A2 
blacharz 
samochodowy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

18. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

A2 
elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

19. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

A2 
lakiernik 
samochodowy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

20. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

A3 murarz-tynkarz 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

21. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

A3 
monter sieci 
i instalacji 
sanitarnych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

22. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

A3 betoniarz-zbrojarz 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

23. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

A3 
monter izolacji 
budowlanych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

24. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

A3 

monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

25. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

A4 ślusarz 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

26. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

A4 stolarz 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

27. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

A4 piekarz 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

28. 
Branżowa Szkoła 
II stopnia 

D1 technik mechanik 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka  
fizyka 

29. 
Branżowa Szkoła 
II stopnia 

D1 
technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka  
fizyka 

30. 
Branżowa Szkoła 
II stopnia 

D1 
technik 
budownictwa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

31. Szkoła Policealna - 

technik 
administracji 
technik ochrony 
fizycznej osób 
i mienia 
technik bhp 

- zaoczna 

Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie 

26-330 Żarnów, ul. 17-go Stycznia 15 

telefon/fax: 44 757 80 83 

www.zspzarnow.pl 

zszzarnow@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LO 
język polski 
historia 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
historia 

2. Technikum TE 

matematyka 
język angielski 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

3. Technikum TI 
matematyka 
informatyka 
technik informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

4. Technikum TŻUG 

chemia 
język angielski 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
chemia 

5. Technikum TOT 

geografia,  
język angielski 
technik 
organizacji 
turystyki 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

6. Technikum TUF  

chemia 
język angielski 
technik usług 
fryzjerskich  

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
chemia 

7. Technikum TOR  
informatyka 
język angielski  
technik reklamy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

8. Technikum TH  

matematyka 
język angielski 
technik 
handlowiec 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

9. Technikum TTW  

geografia 
matematyka 
technik turystyki 
na obszarach 
wiejskich 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
chemia 

10. Technikum TM  
fizyka 
matematyka 
technik mechanik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
chemia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

11. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

Bsis 
mechanik pojazdów 
samochodowych 

angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
chemia 

12. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

Bsis fryzjer angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
chemia 

13. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

Bsis cukiernik angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
chemia 

14. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

Bsis kucharz angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
chemia 

15. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

Bsis piekarz angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
chemia 

16. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

Bsis 
operator urządzeń 
przemysłu 
ceramicznego 

angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
chemia 

17. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

Bsis murarz-tynkarz angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
chemia 

18. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

Bsis sprzedawca angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
chemia 

19. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

Bsis elektryk angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
chemia 

20. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

Bsis stolarz angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
chemia 

21. 
Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

- - - zaoczne 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

22. Szkoła Policealna - 

technik 
administracji 
opiekun w domu 
pomocy społecznej 
technik bhp 
technik 
rachunkowości 
technik kosmetyki 
florysta 

- zaoczna 

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" 

im. św. Jana Pawła II w Opocznie 

26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 61 

telefon/fax: 44/736 14 55; 44/736 14 56 

www.ceir.opoczno.pl, ceir.opoczno@gmail.com 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła 
Specjalna I Stopnia 
nr 2  

ślusarz, fryzjer, 
elektromechanik, cukiernik, 
stolarz, kucharz, murarz-
tynkarz, piekarz, wędliniarz, 
krawiec, mechanik pojazdów 
samochodowych, asystent 
fryzjera, pracownik pomocy 
krawca, pracownik pomocniczy 
mechanika, pracownik 
pomocniczy stolarza, 
pracownik pomocniczy 
ślusarza 

angielski 

2.  
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy  

- - 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Opocznie 

26-300 Opoczno ul. Partyzantów 1A 



telefon/fax: 44 755 52 76 

www.zsprywopoczno.pl  

poczta@zsprywopoczno.pl  

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Łodzi z siedzibą 

w Opocznie  

26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 9a  

telefon/fax: 502 394 084/ 44 755 35 28  

www.zdz.lodz.pl  

szkolyopoczno@zdz.lodz.pl / zdzopoczno@interia.pl  

Publiczne szkoły branżowe I stopnia dla młodzieży 

Zespół Szkół Samorządowych  

26-332 Sławno, Prymusowa Wola nr 6  

telefon/fax: 44 755 18 66  

http://prymusowa.szkoly.lodz.pl 

zss.prymusowa.wola@gmail.com 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

IIA 

klasa 
wielozawodowa: 
fryzjer 
sprzedawca 
mechanik pojazdów 
samochodowych 
elektryk 
monter sieci 
i instalacji 
sanitarnych 

angielski 

język polski 
matematyka 
historia 
język 
nowożytny 

mailto:poczta@zsprywopoczno.pl


Niepubliczne szkoły branżowe I stopnia dla młodzieży 

Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ-u w Łodzi z siedzibą w Opocznie 

26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 9a 

telefon/fax: 502 394 084/ 44 755 35 28 

www.zdz.lodz.pl  

szkolyopoczno@zdz.lodz.pl zdzopoczno@interia.pl  

zawód: kucharz  

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie 

26-300 Opoczno, ul. Armii Krajowej 2 

telefon/fax: 44/741-64-62 

www.pppopoczno.pl 

sekretariat@pppopoczno.pl 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Filia w Drzewicy 

26-340 Drzewica, ul. Staszica 1  

telefon/fax: 44 741-65-54, kom. 726 336 330 

sekretariat.filia@pppopoczno.pl  

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pleciuga” w Opocznie 

26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 73 lok. 3 

telefon/fax: 501 585 003 

pleciuga_opoczno@onet.pl 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Opocznie 

26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 65 

telefon/fax: 789 048 376 

mailto:szkolyopoczno@zdz.lodz.pl
mailto:zdzopoczno@interia.pl
mailto:sekretariat@pppopoczno.pl
mailto:sekretariat.filia@pppopoczno.pl
mailto:pleciuga_opoczno@onet.pl


Bursy i internaty 

Bursa nr 1 w Opocznie 

26-300 Opoczno ul. Armii Krajowej 2 

telefon/fax: 44 755 32 46 

www.zspnr1.pl 

sekretariat@zspnr1.pl  

Bursa Szkolna w Opocznie 

26-300 Opoczno ul. Sportowa 1 

telefon/fax: 607 180 760 

www.zsprywopoczno.pl  

poczta@zsprywopoczno.pl 

mailto:sekretariat@zspnr1.pl
mailto:poczta@zsprywopoczno.pl


Powiat piotrkowski 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 7 

telefon/fax: 44 732 88 00 

www.powiat-piotrkowski.pl 

starosta@powiat-piotrkowski.pl 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego w Wolborzu 

97-320 Wolbórz, ul. Modrzewskiego 107 

telefon/fax: 44 616 43 51 

www.zswolborz.pl 

info@zswolborz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LO 
biologia 
geografia 
język angielski 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia 

2. Technikum tmra 

matematyka 
biologia  
technik 
mechanizacji 
rolnictwa 
i agrotroniki 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
biologia 

3. Technikum tps 

matematyka 
fizyka  
technik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
biologia 

4. Technikum thk 

biologia 
język angielski 
technik hodowli 
koni 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
biologia 

5. Technikum tl 

geografia 
język angielski  
technik 
logistyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
biologia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

6. Technikum ti 

matematyka 
informatyka 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
biologia 

7. Technikum th 

geografia 
język angielski 
technik 
hotelarstwa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
biologia 

8. Technikum ta 
biologia 
chemia 
technik analityk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
biologia 

9. Technikum tp 

biologia  
język angielski  
technik 
pszczelarz 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
biologia 

10. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia nr 1 

Bm 

mechanik 
operator 
pojazdów 
i maszyn 
rolniczych 

niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
technika 

11. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia nr 1 

Bs 
mechanik 
pojazdów 
samochodowych 

niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
technika 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego 

w Czarnocinie 

97-318 Czarnocin, ul. Juliusza Poniatowskiego 5 

telefon/fax: 44 616 51 23 

www.zscku.czarnocin.edu.pl 

www@czarnocin.edu.p 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LO 

o nachyleniu  
sportowo obronnym 

biologia 
język angielski 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

2. Technikum TR 
biologia 
matematyka 
technik rolnik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
biologia 
matematyka 

3. Technikum TŻ 

biologia 
matematyka 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
biologia  
lub chemia 
matematyka 

4. Technikum TI 

fizyka 
matematyka 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
informatyka 
matematyka 

5. Technikum TAK 

biologia 
matematyka 
technik 
architektury 
krajobrazu 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
informatyka 
matematyka 

6. 
Branżowa 
Szkoła I Stopnia 

R rolnik angielski 

język polski 
język obcy 
biologia  
matematyka 

7. 
Branżowa 
Szkoła I Stopnia 

K kucharz angielski 

język polski 
język obcy 
biologia  
matematyka 

8. 
Branżowa 
Szkoła I Stopnia 

F fryzjer angielski 

język polski 
język obcy 
biologia  
matematyka 

9. 
Branżowa 
Szkoła I Stopnia 

MT murarz-tynkarz angielski 

język polski 
język obcy 
biologia  
matematyka 

10. 
Branżowa 
Szkoła I Stopnia 

BZ betoniarz-zbrojarz angielski 

język polski 
język obcy 
biologia  
matematyka 

11. 
Branżowa 
Szkoła I Stopnia 

D dekarz angielski 

język polski 
język obcy 
biologia  
matematyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

12. 
Branżowa 
Szkoła I Stopnia 

MZ 

monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

angielski 

język polski 
język obcy 
biologia  
matematyka 

13. 
Branżowa 
Szkoła I Stopnia 

E elektryk angielski 

język polski 
język obcy 
biologia  
matematyka 

14. 
Branżowa 
Szkoła I Stopnia 

EP 
elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 

język polski 
język obcy 
biologia  
matematyka 

15. 
Branżowa 
Szkoła I Stopnia 

C cukiernik angielski 

język polski 
język obcy 
biologia  
matematyka 

16. 
Branżowa 
Szkoła I Stopnia 

P piekarz angielski 

język polski 
język obcy 
biologia  
matematyka 

17. 
Branżowa 
Szkoła I Stopnia 

KR krawiec angielski 

język polski 
język obcy 
biologia  
matematyka 

18. 
Branżowa 
Szkoła I Stopnia 

MO 
mechanik-operator 
pojazdów i maszyn 
rolniczych 

angielski 

język polski 
język obcy 
biologia  
matematyka 

19. 
Kwalifikacyjne 
kursy 
zawodowe 

- 

technik rolnik 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 
technik ekonomista 
technik handlowiec 
florysta 
technik 
administracji 
technik usług 
kosmetycznych 

  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie 

97-330 Sulejów, ul. Milejowska 21 

telefon/fax: 44 616 21 99 



www.zsckuwsulejowie.pl 

sekreatriat@zsckuwsulejowie 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum 1tpm 
technik przemysłu 
mody 

angielski 
niemiecki 

język obcy 
wos 

2. Technikum 1tps 
technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język obcy 
wos 

3. Technikum 1tg technik geodeta 
angielski 
niemiecki 

język obcy 
geografia  

4. Technikum 1tl technik logistyk 
angielski 
niemiecki 

język obcy 
geografia 

5. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

1a, 1b 

piekarz 
kucharz 
cukiernik 
sprzedawca 
murarz-tynkarz 
elektryk 
stolarz 
mechanik 
pojazdów 
samochodowych 
elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 
monter sieci 
i instalacji 
sanitarnych 
ślusarz 
fryzjer 
krawiec 

angielski 
język obcy 
geografia 

6. 
Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

1 lod 
biologia 
język angielski 

angielski - 

7. Szkoła Policealna 1 sp technik bhp - - 

8. 
Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe 

- 

pszczelarz 
technik pszczelarz 
rolnik 
technik rolnik 
technik weterynarii 
krawiec 
technik przemysłu 
mody 

- - 



Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie 

97-306 Grabica, Szydłów 57 

telefon/fax: 44 617 14 01 

www.zspckuszydlow.pl 

zspszydlow@op.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum 1 tps 
język angielski 
technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
wos 
technika 

2. Technikum 1tż 

język angielski 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych  

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
wos 
technika 

3. Technikum 1tr 
język angielski 
technik rolnik  

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
wos 
technika 

4. Technikum 1ti 
język angielski 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
wos 
technika 

5. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 

1Zm kierowca mechanik angielski 

język polski 
matematyka 
technika 
wf 

6. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 

1Zo 
operator obrabiarek 
skrawających 

angielski 

język polski 
matematyka 
technika 
wf 

7. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 

1Zc cukiernik angielski 

język polski 
matematyka 
technika 
wf 

8. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 

1Zp piekarz angielski 

język polski 
matematyka 
technika 
wf 

9. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 

1Zr rolnik angielski 

język polski 
matematyka 
technika 
wf 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

10. 
Szkoła 
Policealna 

1bhp 
technik bhp 

angielski - 

11. 
Szkoła 
Policealna 

1adm 
technik 
administracji 

angielski - 

12. 
Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe 

- 

prowadzenie 
produkcji rolniczej 
organizacja 
i nadzorowanie 
produkcji rolniczej 
przygotowywanie 
i wydawanie dań 

- - 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Zawodowego 

im. Wincentego Witosa w Bujnach 

97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Piotrkowska 30 

telefon/fax: 44 647 25 59 

www.zsckpbujny.pl 

sekretariat@zsrckpbujny.com 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LOp 

klasa policyjna 

fizyka 
geografia 
język angielski 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia  
lub fizyka 

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

Lopw 

oddział 
przygotowania 
wojskowego 
pod patronatem  
MON 

język polski 
geografia  
lub wos 

angielski 
niemiecki  

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia  
lub wos 
próba 
sprawności 
fizycznej 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

Lor 

klasa 
ratowniczo 
medyczna 

biologia 
chemia 
język angielski 

angielski 
niemiecki  

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia  
lub chemia 

4. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

Los 

klasa strażacka 

język angielski 
historia 
wos 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
historia  
lub wos 

5. Technikum TR 
biologia 
chemia  
technik rolnik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia  
lub chemia 
lub fizyka 

6. Technikum TŻ 

chemia 
język angielski 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia  
lub chemia 
lub fizyka 

7. Technikum TO 

biologia 
chemia  
technik 
ogrodnik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia  
lub chemia 
lub fizyka 

8. Technikum TLg 

język angielski 
matematyka 
technik 
logistyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia  
lub chemia 
lub fizyka 

9. Technikum TS 

język angielski 
matematyka 
technik 
spedytor 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia  
lub chemia 
lub fizyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

10. Technikum TW 

biologia 
chemia 
technik 
weterynarii  

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia  
lub chemia 
lub fizyka 

11. Technikum TL 
biologia 
matematyka 
technik leśnik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia  
lub chemia 
lub fizyka 

12. Technikum TA 

biologia 
język niemiecki 
technik 
architektury 
krajobrazu 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia  
lub chemia 
lub fizyka 

13. 
Branżowa Szkoła I 
stopnia 

SBo ogrodnik angielski 

język polski 
matematyka 
chemia 
biologia 

14. 
Branżowa Szkoła I 
stopnia 

SBoos 
operator 
obrabiarek 
skrawających 

niemiecki 

język polski 
matematyka 
chemia 
biologia 

15. 
Branżowa Szkoła I 
stopnia 

SBr rolnik angielski 

język polski 
matematyka 
chemia 
biologia 

16. 
Branżowa Szkoła I 
stopnia 

SBk kucharz niemiecki 

język polski 
matematyka 
chemia 
biologia 

17. 
Branżowa Szkoła I 
stopnia 

SBm 
mechanik 
pojazdów 
samochodowych 

niemiecki 

język polski 
matematyka 
chemia 
biologia 

18. 
Branżowa Szkoła I 
stopnia 

SBI 
operator 
maszyn leśnych 

angielski 

język polski 
matematyka 
chemia 
biologia 

19. 
Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe 

- 
technik 
architektury 
krajobrazu 

- - 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

20. 
Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe 

- kucharz - - 

21. 
Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe 

- ogrodnik - - 

22. 
Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe 

- rolnik - - 

23. 
Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe 

- florysta - - 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych 

Publiczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzkowicach 

97-350 Gorzkowice, ul. Warszawska 22a  

telefon/fax: 798 827 872 

liceumgorzkowice@interia.pl 

Zaoczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Moszczenicy 

97-310 Moszczenica, Gazomia Stara 29 

telefon/fax: 44 647 88 32 

biuroszkoly@wp.pl 

Niepubliczne policealne szkoły 

Prywatna Szkoła Policealna w Moszczenicy 

97-310 Moszczenica, Gazomia Stara 29 

telefon/fax: 44 647 88 32 

biuroszkoly@wp.pl 

zawód: technik bhp, technik administracji 

Publiczna Szkoła Policealna w Gorzkowicach 

97-350 Gorzkowice, ul. Warszawska 22a  

telefon/fax: 798 827 872 

policealnagorzkowice@interia.pl 



zawody: technik administracji, technik usług kosmetycznych, opiekunka 

środowiskowa, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekun medyczny, terapeuta 

zajęciowy, technik sterylizacji medycznej. 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sienkiewicza 16a 

telefon/fax: 44 732 78 40 

www.bip.poradniapiotrkow.wikom.pl 

poradnia@powiat-piotrkowski.pl 

Bursy i internaty 

Internat w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja 

Frycza Modrzewskiego w Wolborzu 

97-320 Wolbórz, ul. Modrzewskiego 107 

telefon/fax: 44 616 44 51 

www.zswolborz.pl  

info@zswolborz.pl 

Internat w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego 

Witosa w Bujnach 

97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Piotrkowska 30 

telefon/fax: 44 647 25 59 

www.zsckpbujny.pl 

sekretariat@zsrckpbujny.com 

Internat w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza 

Poniatowskiego w Czarnocinie 

97-318 Czarnocin, ul. Poniatowskiego 5 

telefon/fax: 44 616 51 23 

www.zscku.czarnocin.edu.pl 

zscku@czarnocin.edu.pl  



Powiat radomszczański 

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 

telefon/fax: 44 683 45 09  fax. 44 683 43 35  

www.radomszczanski.pl 

starostwo@radomszczanski.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku 

97-500 Radomsko, Armii Krajowej 30 

telefon/fax: 44 683 09 41 

www.fabiani.edu.pl  

sekretariat@fabiani.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
język angielski 

A 
angielski 
niemiecki/ 
włoski* 

język polski 
matematyka 
język angielski 
chemia 

2. 
język polski 
język angielski  
historia 

B 
angielski 
niemiecki/ 
francuski* 

język polski 
matematyka 
język angielski 
historia 

3. 
biologia 
chemia 
matematyka 

C 
angielski 
niemiecki/ 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4. 
matematyka 
język angielski 
geografia 

D 
angielski 
niemiecki/ 
rosyjski* 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

5. 
język angielski 
geografia  
wos 

E 
angielski 
niemiecki/ 
francuski* 

język polski 
matematyka 
wos 
geografia 

6. 
biologia 
chemia 

F 
angielski 
niemiecki/ 
francuski* 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

*w zależności od chętnych uczniów  

mailto:starostwo@radomszczanski.pl


II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Bugaj 3 

telefon/fax: 44 683 26 53 

www.lo2.radomsko.pl 

sekretariat@lo2.radomsko.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1. 
język polski 
język angielski 
geografia 

IA 
I-angielski  
II-niemiecki  
lub francuski* 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

2. 
biologia 
chemia 

IB 
I-angielski  
II-niemiecki  
lub francuski* 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

3. 
język polski 
historia 
język angielski 

IC 
I-angielski  
II-niemiecki  
lub francuski* 

język polski 
matematyka 
historia 
język obcy 

4. 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

ID 
I-angielski  
II-niemiecki  
lub francuski* 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język obcy 

5. 
matematyka  
geografia 
język angielski 

IE 
I-angielski  
II-niemiecki  
lub francuski* 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

6. 
biologia 
chemia 
matematyka 

IF 
I-angielski  
II-niemiecki  
lub francuski* 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

*w zależności od chętnych uczniów  

III Liceum Ogólnokształcące w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 20 

telefon/fax: 44 682 21 56 

www.radomsko.edu.pl, zsp1@radomsko.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język angielski 
wos 
geografia 

I LM 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

2. 
język angielski 
biologia  
matematyka 

I LZ 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia 

Liceum Ogólnokształcące w Przedborzu 

97-570 Przedbórz, ul. Piotrkowska 1 

telefon/fax: 44 781 20 32 

www.zsp-przedborz.edu.pl  

liceump@poczta.onet.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski  
język angielski  
wos 

I A 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
wos 

2. 
biologia 
chemia 
geografia 

I B 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

3. 
matematyka 
język angielski 
geografia 

I C 
angielski 
niemiecki 

matematyka 
język polski 
język angielski 
geografia 

4. 
biologia 
język angielski 
geografia 

I D 
angielski 
niemiecki 

matematyka 
język polski 
biologia  
język angielski 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 20 

telefon/fax: 44 682 21 56 

www.radomsko.edu.pl  

zsp1@radomsko.edu.pl  

mailto:zsp1@radomsko.edu.pl


Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
III Liceum 
Ogólnokształcące 

I LM 
angielski 
wos  
geografia 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

2. 
III Liceum 
Ogólnokształcące 

I LZ 
angielski  
biologia 
matematyka 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia 

3. 
Technikum 
Mechaniczno-
Budowlane 

I TMS 

matematyka 
fizyka 
technik 
mechanik 
(14 uczniów) 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

4. 
Technikum 
Mechaniczno-
Budowlane 

I TMS 

matematyka 
fizyka 
technik 
pojazdów 
samochodowych 

(18 uczniów ) 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

5. 
Technikum 
Mechaniczno-
Budowlane 

I TBG 

chemia 
matematyka 
technik 
budownictwa 
(16 uczniów) 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
chemia 

6. 
Technikum 
Mechaniczno-
Budowlane 

I TBG 

matematyka, 
fizyka 
technik geodeta 
(16 uczniów) 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

7. 
Technikum 
Mechaniczno-
Budowlane 

I TE 

matematyka 
fizyka 
technik urządzeń 
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

8. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia Nr 4 

I ZSE 

mechanik 
pojazdów 
samochodowych 
(20 uczniów) 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

9. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia Nr 4 

I ZSE 

elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 
(12 uczniów) 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka  



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

10. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia Nr 4 

I ZMO 

mechanik-
monter maszyn  
i urządzeń 
(20 uczniów) 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

11. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia Nr 4 

I ZMO 

operator 
obrabiarek 
skrawających 
(12 uczniów) 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 22 

telefon/fax: 44 682 23 78, 44 682 23 95 

www.drzewniak.pl  

z_s_d@wp.pl   

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 

Technikum 
Drzewne 
i Ochrony 
Środowiska 

I C 

fizyka 
matematyka  
technik 
technologii 
drewna  

angielski 
niemiecki 
lub 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

2. 

Technikum 
Drzewne 
i Ochrony 
Środowiska 

I A 

geografia 
matematyka  
technik logistyk 
z innowacją 
wojskową 

angielski 
niemiecki 
lub 
rosyjski  

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

3. 

Technikum 
Drzewne 
i Ochrony 
Środowiska 

I B 

biologia 
język obcy 
nowożytny  
technik usług 
fryzjerskich 
- z innowacją 
wizaż i kreowanie 
wizerunku 

angielski 
niemiecki 
lub 
rosyjski  

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 

4. 

Technikum 
Drzewne 
i Ochrony 
Środowiska 

I D 

chemia 
język obcy 
nowożytny  
technik żywienia 
i usług 

angielski 
niemiecki 
lub 
rosyjski  

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

gastronomicznych 

5. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia nr 3 

I a fryzjer angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

6. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia nr 3 

I b stolarz angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

7. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia nr 3 

I c 

Kasa 
wielozawodowa: 
kucharz, 
cukiernik, 
piekarz, 
sprzedawca, 
krawiec, 
przetwórca mięsa, 
ślusarz,  
fotograf,  
blacharz 
samochodowy, 
elektromechanik, 
elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych, 
monter sieci 
i instalacji 
sanitarnych, 
obuwnik,  
kaletnik,  
tapicer,  
kamieniarz 
kuśnierz,  
operator procesów 
introligatorskich, 
drukarz 
fleksograficzny, 
drukarz offsetowy, 
zdun,  
murarz-tynkarz, 
monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie, 
złotnik-jubiler, 

angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

zegarmistrz,  
mechanik- operator 
pojazdów i maszyn  
rolniczych,  
operator maszyn 
i urządzeń 
metalurgicznych, 
operator maszyn 
i urządzeń 
odlewniczych,  
optyk-mechanik, 
operator urządzeń 
przemysłu 
szklarskiego, 
kominiarz,  
modelarz 
odlewniczy, 
kowal,  
lakiernik 

8. 
Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

I la 
I lb 

język obcy 
geografia 

angielski 
lub  
niemiecki 

 

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. dr. inż. Janusza 

Groszkowskiego w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 12 

telefon/fax: 44 683 26 73 / 44 683 79 55 

www.zse-e.edu.pl  

elektryk@zse-e.edu.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Technikum 
Elektryczno-
Elektroniczne 

1a 
matematyka 
technik 
elektronik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
fizyka 

2. 
Technikum 
Elektryczno-
Elektroniczne 

1c 
matematyka 
technik elektryk 

angielski, 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
fizyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

3. 
Technikum 
Elektryczno-
Elektroniczne 

1g 
matematyka 
technik 
informatyk 

angielski, 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
informatyka 

4. 
Technikum 
Elektryczno-
Elektroniczne 

1f 
geografia  
technik reklamy 

angielski, 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
geografia 

5. 
Technikum 
Elektryczno-
Elektroniczne 

1l 
matematyka  
technik 
programista 

angielski, 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
informatyka 

6. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia nr 1 

1d 
elektryk 
/elektronik 

angielski 

język polski 
język angielski 
matematyka 
technika 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Przedborska 39/41 

telefon/fax: 44 682 12 09, fax. 44 682 13 59 

www.zseradomsko.edu.pl  

sekretariat@zseradomsko.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum 1a 

język angielski 
i do wyboru 
spośród: geografia 
lub matematyka 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki  
lub francuski 

język polski 
matematyka  
język obcy 
geografia 

2. Technikum 1b 

język angielski  
i do wyboru 
spośród: geografia 
lub matematyka 
technik 
rachunkowości 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka  
język obcy 
geografia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

3. Technikum 1c 

język angielski 
geografia  
technik fotografii 
i multimediów 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka  
język obcy 
geografia 

4. Technikum 1d 

język angielski 
geografia  
technik 
hotelarstwa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka  
język obcy 
geografia 

5. Technikum 1e 

język angielski 
geografia  
technik grafiki 
i poligrafii 
cyfrowej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

6. Technikum 1f 

język angielski 
geografia  
technik 
handlowiec 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka  
język obcy 
geografia 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu  

97-570 Przedbórz, ul. Piotrkowska 1 

www.zsp-przedborz.edu.pl  

liceump@poczta.onet.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

I A 
język polski 
język angielski 
wos 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
wos 

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

I B 
biologia 
chemia 
geografia 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia  
chemia 

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

I C 
matematyka 
język angielski 
geografia 

angielski 
niemiecki 

matematyka 
język polski 
język angielski 
geografia 

4. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

I D 
biologia 
język angielski 
geografia 

angielski 
niemiecki 

matematyka 
język polski 
biologia  
język angielski 

mailto:liceump@poczta.onet.pl


Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

5. 
Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

I A 
język polski 
wos 

angielski 
język polski 
matematyka 
wos 

6. Szkoła Policealna  I TA 
technik 
administracji 

- - 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława 

Reymonta w Dobryszycach  

97-505 Dobryszyce, ul. Szkolna 4 

telefon/fax: 44 681 11 91, 44 681 11 82 

www.zsckrdobryszyce.pl 

zsr_dobryszyce@pro.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum  HT 

biologia/ 
technik 
architektury 
krajobrazu 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
biologia 
matematyka 

2. Technikum LT 
biologia/ 
technik 
weterynarii 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
biologia 
matematyka 

3. Technikum PT 

matematyka/ 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
biologia 
matematyka 

4. Technikum BT 

matematyka/ 
technik 
mechanizacji 
rolnictwa i 
agrotroniki 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
biologia 
matematyka 

5. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 

AG kucharz niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
zajęcia 
techniczne 

mailto:liceump@poczta.onet.pl


Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

6. 
Branżowa 
Szkoła I stopnia 

BG 
mechanik-operator 
pojazdów i maszyn 
rolniczych 

niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
zajęcia 
techniczne 

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku  

97-360 Kamieńsk, ul. Szkolna 4 

telefon/fax: 44 681 75 26 

www.zspkamiensk.pl 

zsp_kamiensk@oswiata.org.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące  

Ia 

policyjno- 
wojskowa 

geografia 
wos 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
lub  
język niemiecki 
geografia 

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

Ib 

matematyczno- 
informatyczna 

matematyka 
informatyka 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
lub  
język niemiecki 
matematyka/ 
informatyka 

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

Ic 

biologiczno- 
chemiczna 

biologia 
chemia 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
lub  
język niemiecki 
matematyka 
biologia 

4. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

Id 

europejska 

geografia 
wos 
język angielski 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
lub  
język niemiecki 
matematyka 
geografia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

5. Technikum Ia 

matematyka 
technik 
górnictwa 
odkrywkowego 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
lub  
język niemiecki 
geografia 

6. Technikum Ib 
matematyka 
technik elektryk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
lub  
język niemiecki 
fizyka 

7. Technikum Ic 
matematyka 
technik geodeta 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
lub  
język niemiecki 
geografia 

8. Technikum Id 

matematyka 
technik 
mechanik 
w zakresie 
produkcji 
i naprawy 
maszyn 
i urządzeń 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
lub  
język niemiecki 
fizyka 

9. Technikum Ie 
matematyka 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
lub  
język niemiecki 
geografia 

10. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

Ia elektryk 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
zajęcia 
techniczne 

11. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

Ib elektromechanik 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
zajęcia 
techniczne 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

12. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

Ic 

monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
lub  
język niemiecki 

13. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

Id 
mechanik-monter 
maszyn 
i urządzeń 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy 

14. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

Ie 
górnik 
odkrywkowej 
eksploatacji złóż 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

15. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

If sprzedawca 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

16. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

Ig fryzjer 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

Publiczne szkoły dla dorosłych 

Publiczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukacja” 

w Radomsku 

97-500 Radomsko, Aleje Jana Pawła II 3/4 

telefon/fax: 666 538 041   

www.szkoly-edukacja.pl  

radomsko@szkoly-edukacja.pl  

forma kształcenia: zaoczna  

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego 

w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Piastowska 12 



telefon/fax: 44 683 46 82 

www.soswradomsko.pl  

soswradomsko@poczta.fm  

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy  

Dla uczniów niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu: umiarkowanym, 
znacznym,  
z występującymi przy tym sprzężeniami: 
autyzmem, niepełnosprawnością 
ruchową, słabowidzeniem, 
słabosłyszeniem. 
Możliwość pobytu ucznia w internacie. 

- 

2.  
Branżowa Szkoła 
Specjalna I stopnia 

Dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim. 
Proponowane zawody: 
- krawiec, praktyki odbywają się 
w porozumieniu ucznia z wybranym 
pracodawcą; 
- kucharz, praktyki odbywają się 
w porozumieniu ucznia z wybranym 
pracodawcą;  
- cukiernik, praktyki odbywają się 
w porozumieniu ucznia z wybranym 
pracodawcą; 
Możliwość pobytu ucznia w internacie. 

niemiecki 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Radomsku 

97-500 Radomsko ul. Metalurgii 1 

telefon/fax: 44 685 20 56 

www.zak.edu.pl  

radomsko@zak.edu.pl 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sokrates” w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 49 

telefon/fax: 530 653 049 

www.szkola-sokrates.pl  

radomsko@szkola-sokrates.pl  

mailto:soswradomsko@poczta.fm
mailto:radomsko@zak.edu.pl
mailto:radomsko@szkola-sokrates.pl


Publiczne policealne szkoły 

Publiczna Szkoła Policealna „Edukacja” w Radomsku  

97-500 Radomsko, Aleje Jana Pawła II 3/4  

telefon/fax: 666 538 041  

www.szkoly-edukacja.pl   

radomsko@szkoly-edukacja.pl  

zawód: terapeuta zajęciowy  

forma kształcenia: stacjonarna  
 

zawód: technik bhp, technik administracji, opiekun medyczny, opiekunka 

środowiskowa 

forma kształcenia: zaoczna 

Niepubliczne policealne szkoły 

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu Żak w Radomsku 

97-500 Radomsko ul. Metalurgii 1 

telefon/fax: 46 852056 

www.zak.edu.pl 

radomsko@zak.edu.pl 

zawód: technik usług kosmetycznych, technik bhp, technik administracji, florysta 

Szkoła Policealna i Medyczna Żak w Radomsku 

97-500 Radomsko ul. Metalurgii 1 

telefon/fax: 46852056 

www.zak.edu.pl  

radomsko@zak.edu.pl  

zawód: technik masażysta 

Szkoła Policealna Opieki Medycznej Żak w Radomsku 

97-500 Radomsko ul. Metalurgii 1 

telefon/fax: 46852056 

www.zak.edu.pl  

mailto:radomsko@zak.edu.pl
mailto:radomsko@zak.edu.pl


radomsko@zak.edu.pl  

zawód: opiekun medyczny 

Szkoła Policealna „Sokrates” w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 49 

telefon/fax: 530 653 049 

www.szkola-sokrates.pl  

radomsko@szkola-sokrates.pl  

zawód: florysta, technik usług kosmetycznych, technik bhp, technik administracji, 

technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekun w domu pomocy społecznej, 

opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, 

technik rachunkowości, technik informatyk 

Medyczna Szkoła Policealna „Sokrates” w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 49 

telefon/fax: 530 653 049 

www.szkola-sokrates.pl  

radomsko@szkola-sokrates.pl  

zawód: higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik 

sterylizacji medycznej, opiekun medyczny, asystentka stomatologiczna 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Piastowska 21  

telefon/fax: 44 683 41 14, 530 618 146  

www.ppp.radomsko.pl  

sekretariat@ppp.radomszczanski.pl  

Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

„Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka” w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 3/3  

telefon/fax: 44 741 31 22  

mailto:radomsko@zak.edu.pl
mailto:radomsko@szkola-sokrates.pl
mailto:radomsko@szkola-sokrates.pl
mailto:sekretariat@ppp.radomszczanski.pl


Bursy i internaty 

Bursa Szkolna Nr 1 w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Piastowska 21 

telefon/fax: 44 683 44 95  

www.zpow.radomsko.pl  

bursa.radomsko@wp.pl 

  

mailto:bursa.radomsko@wp.pl


Powiat tomaszowski 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 41  

telefon/fax: 44 724 21 27 

www.powiat-tomaszowski.pl 

starostwo@powiat-tomaszowski.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie 

Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Prez. I. Mościckiego 22/24 

telefon/fax: 44 724 52 34, fax: 44 724 43 43 

www.1lotomaszow.wikom.pl/ 

1lo@1lo-tomaszow.com.pl 

Lp. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

politechniczna 

I angielski 
II do wyboru: 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
informatyka 
język obcy 

2. 
język polski 
język angielski 
język niemiecki 

lingwistyczna 
I angielski 
II niemiecki 

język polski 
matematyka 
historia 
język obcy 

3. 
biologia 
chemia 
język angielski 

medyczna 
z elementami 
matematyki 

I angielski 
II do wyboru: 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
język obcy 

4. 
wos 
geografia 
język angielski 

prawno- 
dyplomatyczna 

I angielski 
II do wyboru: 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
wos 
geografia 

5. 
matematyka 
geografia 
język angielski 

ekonomiczna 

I angielski 
II do wyboru: 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy 

mailto:1lo@1lo-tomaszow.com.pl


II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie 

Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jałowcowa 10 

telefon/fax: 44 724 56 42 

www.2liceum.pl 

secretariat@2liceum.pl 

Lp. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol oddziału Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
informatyka 
matematyka  
fizyka 

(i-f) 
informatyczno-
matematyczna 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
informatyka lub fizyka 
język obcy 

2. 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

(m-f) 
matematyczno-
fizyczna 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
fizyka lub informatyka 
język obcy 

3. 
język polski 
historia 
język angielski 

(hum) 
humanistyczna 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
historia lub wos 
język obcy 

4. 
biologia 
chemia 
język angielski 

(b-ch) 
biologiczno-
chemiczna 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
chemia lub biologia 
język obcy 

5. 
matematyka 
geografia 
język angielski 

(men) 
menedżerska 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy 

6. 
matematyka 
chemia 
język angielski 

(m-ch) 
matematyczno-
chemiczna 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
chemia lub biologia 
język obcy 

Publiczne szkoły artystyczne dla młodzieży 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. prof. Tadeusza Wrońskiego 

w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Zapiecek 8 

telefon/fax: 44 724 42 10 

www.psm-tm.edupage.org 

sekretariat@psmtm.edu.pl, psm-sekretariat@wp.pl 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. PSM II st. - - - 
instrument główny 
kształcenie słuchu 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 

w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 29 

telefon: 44 724 55 15/ fax: 44 724 24 75 

www.zsp1.edu.pl 

zsp1.sekretariat@onet.eu 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. Technikum MEt 

fizyka 
matematyka/ 
technik 
mechanik 
technik 
elektronik 

angielski/ 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy nowożytny 
fizyka 

2. Technikum Iw 

matematyka 
fizyka/  
technik 
informatyk 
oddział 
przygotowania 
wojskowego 

angielski/ 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy nowożytny 
fizyka 

3. Technikum H 

geografia 
język angielski/ 
technik 
hotelarstwa 

angielski/ 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy nowożytny 
geografia 

4. Technikum E 
fizyka 
matematyka/ 
technik elektryk 

angielski/ 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy nowożytny 
fizyka 

5. Technikum I 

matematyka 
fizyka/  
technik 
informatyk 

angielski/ 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy nowożytny 
fizyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

6. Technikum Mt 

matematyka 
fizyka/  
technik 
mechatronik 

angielski/ 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy nowożytny 
fizyka 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie 

Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 57/61 

telefon/fax: 44 724 43 36/ 44 724 29 89 

www.zsp2tm.pl 

zsz2tom@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
Technikum 
Nr 2 

Trach. 
wos 
technik 
rachunkowości 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
wos 

2. 
Technikum 
Nr 2 

TE 
geografia 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

3. 
Technikum 
Nr 2 

TT 

język angielski 
technik 
organizacji 
turystyki 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

4. 
Technikum 
Nr 2 

TH 
język angielski 
technik 
handlowiec 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

5. 
Technikum 
Nr 2 

TR 
język angielski 
technik reklamy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

6. 
Technikum 
Nr 2 

TG 

biologia 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

7. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

B 

klasa 
wielozawodowa: 
kucharz 
cukiernik 
piekarz 
sprzedawca 

niemiecki biologia 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie 

Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 47 

telefon: 44 724 56 41 

www.zsp3.tm.pl 

zsp3tm@op.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Technikum 
Nr 3 

T 

fizyka/ 
technik pojazdów 
samochodowych 
specjalność 
pożarnicza 

niemiecki 
angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

2. 
Technikum 
Nr 3 

T 
fizyka/ 
technik 
spawalnictwa 

niemiecki 
angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

3. 
Technikum 
Nr 3 

T 

fizyka/  
technik 
mechanizacji 
rolnictwa 
i agrotroniki 

niemiecki 
angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

4. 
Technikum 
Nr 3 

T 
fizyka/ 
technik mechanik 

niemiecki 
angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

5. 
Technikum 
Nr 3 

T 

matematyka/ 
technik robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

niemiecki 
angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

6. 
Technikum 
Nr 3 

T 
język angielski/ 
technik logistyk/ 

niemiecki 
angielski 

język polski 
język obcy 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

specjalność 
pożarnicza 

geografia 
matematyka 

7. 

Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 
nr 3 

BS 

klasy 
wielozawodowe / 
dowolny zawód  
m.in. 
mechanik pojazdów 
samochodowych 
kierowca mechanik, 
murarz-tynkarz, 
monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie, 
monter konstrukcji 
budowlanych, 
monter izolacji 
budowlanych, 
stolarz, blacharz, 
blacharz 
samochodowy, 
betoniarz-zbrojarz, 
elektromechanik, 
elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych, 
elektryk, elektronik, 
dekarz, fotograf, 
fryzjer, kominiarz, 
lakiernik 
samochodowy, 
magazynier-logistyk, 
mechanik -monter 
maszyn i urządzeń, 
monter-elektronik, 
mechatronik, monter 
sieci i instalacji 
sanitarnych, operator 
maszyn i urządzeń 
do robót ziemnych 
i drogowych, 
operator obrabiarek 
skrawających, 
tapicer, sprzedawca, 
pracownik 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

pomocniczy 
ślusarza, ślusarz, 
automatyk i inne 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Strefowa 6 

telefon/fax: 44 723 77 19, 44 723 64 57 

http://zsp6tom.pl 

zsp6tomaszow@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum Sztuk 
Plastycznych 

1LSP 
historii sztuki 
i język angielski/  
plastyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
plastyka 
informatyka 

2. 
Technikum 
nr 5 

1F 

język angielski 
technik usług 
fryzjerskich 
o profilu 
kosmetycznym 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
plastyka 

3. 
Technikum 
nr 5 

1G 

język angielski 
technik grafiki 
i poligrafii 
cyfrowej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
plastyka 

4. 
Technikum 
nr 5 

1Fo 

język angielski 
technik 
fotografii 
i multimediów 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
plastyka 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki,  ul. Nadrzeczna 17/25 

telefon/fax: 44 724 53 08 

www.zsp8.eu 

zsp8tomaszow@wikom.pl 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzony
m programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
III Liceum 
Ogólnokształcące 

1 C 

chemia 
biologia 
język angielski/ 

klasa 
przyrodnicza 
z elementami 
ratownictwa 
medycznego 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia 
język obcy 

2. 
III Liceum 
Ogólnokształcące 

1 A 

wos 
geografia 
język angielski/ 

klasa 
europejska 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy 

3. 
III Liceum 
Ogólnokształcące 

1 B 

język polski 
historia 
język angielski/ 

klasa medialna 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
historia 
język obcy 

4. 
III Liceum 
Ogólnokształcące 

1 P 

geografia 
matematyka 
język angielski/  

klasa 
policyjna 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy 

5. Technikum nr 6 1 TA 

biologia 
matematyka/ 
technik 
architektury 
krajobrazu 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia 
język obcy 

6. Technikum nr 6 1TA 

fizyka 
matematyka/ 
technik 
urządzeń 
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język obcy 

7. Technikum nr 6 1 TA 

chemia 
matematyka/ 
technik 
analityk 

angielski 
włoski 

język polski 
matematyka 
chemia 
język obcy 



Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej 

w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Majowa 1/13 

telefon/fax: 44 724 50 66 

sekretariat@soswtomaszow.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła I 
Stopnia 

Klasa wielozawodowa: kucharz, stolarz, 
monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 

angielski 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale 

97-215 Inowłódz, ul. Mościckiego 6 

telefon/fax: 44 710 15 82 

www.smsspala.pl 

smsspala@pzps.pl 

Liceum Ogólnokształcące Thomas w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sosnowa 62/70 

telefon/fax: 44 710 01 23 

www.proemedu.pl 

biuro@proemedu.pl 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 95/97 

telefon/fax: 44 723 77 77 

www.szkoly.katolickie.info 

gimkatm@gmail.com 



Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 29 

telefon/fax: 603 893 853 

www.szkolyzaoczne.edu.pl 

szkolyzaoczne1996@interia.pl 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Plac Kościuszki 19 

telefon/fax: 44 726 00 78 

www.zak.edu.pl 

tomaszow@zak.edu.pl 

Niepubliczne szkoły branżowe I stopnia dla młodzieży 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Tkacka 11 

telefon/fax: 44 734 60 00 

www.szkolykomed.pl 

bnskomed@o2.pl 

zawód: wielozawodowa 

Publiczne policealne szkoły 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie 

Mazowieckim/ 

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie 

Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 47 

telefon/fax: 44 724 27 43  

www.ckutomaszow.com.pl  

sekretariat@ckutomaszow.com.pl  

mailto:sekretariat@ckutomaszow.com.pl


technik masażysta, technik usług kosmetycznych**, opiekun osoby starszej**, 

opiekunka dziecięca**, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa**, asystent 

osoby niepełnosprawnej**, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, 

terapeuta zajęciowy, technik sterylizacji medycznej, technik bhp, technik ochrony 

fizycznej osób i mienia**, technik elektroniki i informatyki medycznej, prowadzenie 

rachunkowości*, prowadzenie produkcji rolniczej*, organizowanie i nadzorowanie 

produkcji rolniczej*. 

* kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

**możliwość kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

Niepubliczne policealne szkoły 

Szkoła Policealna w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 29 

telefon/fax: 44 726 05 38 

www.mrowinski.edu.pl 

szkolymrowinski@poczta.onet.pl 

zawód: technik bhp, technik administracji, asystent osoby niepełnosprawnej, technik 

masażysta, technik informatyki i elektroniki medycznej. 

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Plac Kościuszki 19 

telefon/fax: 44 726 00 78 

www.zak.edu.pl 

tomaszow@zak.edu.pl 

zawód: technik administracji, technik bhp, technik usług kosmetycznych, opiekunka 

środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, technik archiwista, technik 

ochrony fizycznej osób i mienia, florysta 

Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Plac Kościuszki 19 

telefon/fax: 44 726 00 78 

www.zak.edu.pl 



tomaszow@zak.edu.pl 

zawód: opiekun medyczny 

Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Plac Kościuszki 19 

telefon/fax: 44 726 00 78 

www.zak.edu.pl 

tomaszow@zak.edu.pl 

zawód: technik masażysta 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Majowa 1/13 

telefon/fax: 44 723 34 86 

www.ppptm.pl 

sekretariat@ppptm.pl 

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Anima w Tomaszowie 

Mazowieckim  

97-200 Tomaszów Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 97 

telefon/fax: 881 591 691 

animaporadnia@gmail.com 

Bursy i internaty 

Bursa w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II 

w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 37 

telefon/fax: 44 724 56 41 

www.zsp3.tm.pl 

abursa.zsp3.tm@gmail.com 



Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 47 

telefon/fax: 44 724 27 43 

www.ckutomaszow.com.pl  

sekretariat@ckutomaszow.com.pl 

  

mailto:sekretariat@ckutomaszow.com.pl


Placówki objęte nadzorem Delegatury Kuratorium Oświaty 

w Sieradzu: 

Powiat łaski 

Powiat pajęczański 

Powiat poddębicki 

Powiat sieradzki 

Powiat wieluński 

Powiat wieruszowski 

Powiat zduńskowolski 



Powiat łaski 

98-100 Łask, ul. Południowa 1 

telefon/fax: 43 675 68 00 fax: 43 675 68 09 

www.lask.com.pl 

sekretariat@lask.com.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku 

98-100 Łask, ul. Mickiewicza 1 

telefon/fax: 43 675 35 26 

www.1lo-lask.pl 

sekretariat@1lo-lask.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski  
język angielski 
historia 

A 
angielski 
hiszpański 

język polski 
język obcy 
matematyka 
historia 

2. 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

B 
angielski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
chemia 
fizyka 

3. 
język angielski 
chemia 
biologia 

C 
angielski 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
chemia 
biologia 

Zespoły szkół ogólnokształcących 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łasku 

Liceum Ogólnokształcące 

98-100 Łask, ul. Toruńska 1 

telefon/fax: 43 675 46 60 

www.kolumnazso.pl 

kolumnazso@poczta.onet.pl  



Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 1A 
język polski  
język angielski 
biologia lub wos 

angielski 
niemiecki 
hiszpański 

język polski 
język angielski 
biologia 
matematyka 

2 1B 
matematyka 
biologia  
chemia  

angielski 
niemiecki 
hiszpański 

język polski 
chemia 
biologia 
matematyka 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku 

98-100 Łask, ul. 9 Maja 28 

telefon/fax: 43 675 21 03 

www.ekonomik1.pl 

ekonomik1@ekonomik1.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

- - - - 

2. Technikum I TE 
matematyka/ 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

3. Technikum I TL 
matematyka/ 
technik logistyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

4. Technikum I TS 
geografia/  
technik spedytor 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

5. Technikum I TI 
informatyka/ 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

6. Technikum I TR 
geografia/ 
technik reklamy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

7. 
Branżowa Szkoła 
I Stopnia 

IW 

klasa 
wielozawodowa/ 
sprzedawca, 
kucharz, fryzjer, 
piekarz, cukiernik, 
wędliniarz, 
elektromechanik, 
elektryk, stolarz, 
mechanik 
pojazdów 
samochodowych, 
blacharz 
samochodowy, 
ślusarz, monter 
sieci i instalacji 
sanitarnych, 
dekarz, murarz-
tynkarz, drukarz, 
introligator, 
tapicer, fotograf, 
monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych  
w budownictwie, 
monter izolacji 
budowlanych, 
kamieniarz, 
monter 
konstrukcji 
budowlanych, 
elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 
oraz pozostałe 
ujęte 
w klasyfikacji 
zawodów 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie 

98-100 Łask, Ostrów ul. Dworska 2 

telefon/fax: 43 675 34 61 

www.zsostrow.wikom.pl 

zsoostrow_mw@pro.onet.pl 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

I LO 
policyjna 

język polski 
język angielski 
historia 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
historia 

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

I LO 
wojskowa 

język polski 
język angielski 
geografia 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

I LO 
strażacka 

język angielski 
matematyka 
geografia 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

4. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

I LO 
mistrzostwa  
sportowego 
(SMS) 
dziewczęta – 
piłka 
siatkowa 
chłopcy – 
piłka nożna 

język polski 
język angielski 
biologia 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia 

5. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

I oos/om/ 
mmm/map/ 
mp/m 

operator 
obrabiarek 
skrawających, 
operator 
maszyn 
i urządzeń 
do przetwórstwa 
tworzyw 
sztucznych, 
mechanik-
monter maszyn 
i urządzeń, 
mechanik 
automatyki 
przemysłowej 
i urządzeń 
precyzyjnych, 
mechanik 
precyzyjny, 
mechatronik 

angielski/ 
niemiecki 
język obcy 
zawodowy 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach 

98-160 Sędziejowice, Sędziejowice Kolonia 10 

telefon/fax: 43 677 10 04 



www.zsrgrabski.pl 

sekretariat@zsrgrabski.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum I TŻiUG 

język angielski 
matematyka/ 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia 

2. Technikum I TR 
matematyka 
biologia/ 
technik rolnik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia 

3. Technikum I TA 

język angielski 
matematyka/ 
technik 
agrobiznesu 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia 

4. Technikum I TAK 

język angielski 
matematyka/ 
technik 
architektury 
krajobrazu 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia 

5. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

SB 
I stopnia 

kucharz 
mechanik-operator 
pojazdów i maszyn 
rolniczych 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia 

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku 

98-100 Łask, ul. Mickiewicza 6 

telefon: 43 675 26 37, fax: 43 676 33 26 

www.soszwl.pl 

sekretariat@soszwl.com 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 



Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 

Branżowa Szkoła I 
stopnia nr 3  
(dla uczniów  
z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
lekkim) 

cukiernik, piekarz, wędliniarz, tapicer, 
blacharz samochodowy, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych  
w budownictwie, kucharz, 
sprzedawca, pracownik pomocniczy 
stolarza, pracownik pomocniczy 
mechanika, pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej 

angielski 

2. 

Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy (dla młodzieży 
z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym 
i znacznym oraz 
z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi) 

pracownik gospodarstwa domowego - 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łasku 

98-100 Łask, ul. Batorego 31 

telefon/fax: 43 675 20 46 

www.ppplask.wikom.pl 

ppplask@wikom.pl 

Bursy i internaty 

Internat przy Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie 

98-100 Łask, Ostrów ul. Dworska 2  

telefon/fax: 43 675 34 61 

www.zsostrow.wikom.pl 

zsoostrow_mw@pro.onet.pl 

Internat przy Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego 

w Sędziejowicach 

98-160 Sędziejowice, Sędziejowice Kolonia 10  

telefon/fax: 43 677 10 04 

sekretariat@zsrgrabski.pl 

mailto:sekretariat@zsrgrabski.pl


Internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku 

98-100 Łask, ul. Mickiewicza 6 

telefon/fax: 43 675 26 71 fax: 43 676 33 26 

www.soszwl.pl 

kierownik.inter@soszwl.com  



Powiat pajęczański 

98-330 Pajęczno, ul. Kościuszki 76 

telefon/fax: 34 311 31 20 

www.powiatpajeczno.pl  

edukacja@powiatpajeczno.pl 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie 

98-355 Działoszyn, ul. Grota Roweckiego 5 

telefon/fax: 43 841 37 12 

www.curie.pl  

szkola@curie.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

I a 

humanistyczny 

język polski 
historia 
język obcy  

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski/ 
język niemiecki 
matematyka 
historia 

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

I b 

biologiczno-  
chemiczny 

biologia 
chemia 
j. obcy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski/ 
język niemiecki 
matematyka 
biologia 

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

I c 

matematyczno- 
geograficzny 

matematyka 
geografia 
j. obcy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski/ 
język niemiecki 
matematyka 
geografia 

4. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

I d 

europejska 

język obcy 
wos 
geografia 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski/ 
język niemiecki 
matematyka 
wos 

mailto:edukacja@powiatpajeczno.pl
mailto:szkola@curie.pl


Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

5. Technikum I Ti 

matematyka 
informatyka/fizyka 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski/ 
język niemiecki 
matematyka 
fizyka 

6. Technikum I Tb 

matematyka 
chemia/fizyka 
technik 
budownictwa 

angielski 
niemiecki  

język polski 
matematyka 
język angielski/ 
język niemiecki 
chemia 

7. Technikum I T log 
język angielski 
geografia 
technik logistyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
geografia 

8. Technikum I T prog 

matematyka 
informatyka/fizyka 
technik 
programista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski/ 
język niemiecki 
informatyka 

9. 
Szkoła Branżowa 
I stopnia 

I wz 
klasa 
wielozawodowa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski/ 
język niemiecki 
technika 

10. 
Szkoła Branżowa 
I stopnia 

I m 

monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski/ 
język niemiecki 
technika 

11. 
Szkoła Branżowa 
I stopnia 

I śl ślusarz 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski/ 
język niemiecki 
technika 

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie 

98-330 Pajęczno, ul. Sienkiewicza 5 

telefon/fax: 34 311 26 29  

www.zspajeczno.pl 

zespolszkol-sekretariat@wp.pl 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

A 
matematyka 
fizyka 
język obcy 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
francuski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język obcy 

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

B 

biologia 
chemia 
matematyka 
lub język obcy 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
francuski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

C 

język polski 
język obcy 
biologia  
lub historia  
lub geografia 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
francuski 

język polski 
matematyka 
język obcy  
historia 

4. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

D 
język polski 
historia 
wos 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
francuski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
historia 

5. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

E 
matematyka 
geografia 
język obcy 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
francuski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

6. Technikum F 
technik 
ekonomista  

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

7. Technikum G 
technik 
handlowiec  

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

8. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

K wielozawodowa 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
historia 

9. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

L 
klasa 
patronacka 
PGEGiEK 

mechanik 
i elektryk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
historia 

10. 
Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

Lod  
język polski 
geografia 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
historia 



Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Działoszynie 

98-355 Działoszyn, ul. Grota-Roweckiego 2 

telefon/fax: 43 841 43 50 lub 797 193 553, fax: 43 841 43 50 

www.sosw-dzialoszyn.cba.pl  

soszw@onet.eu  

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz dla uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

ogólny - 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pajęcznie 

98-330 Pajęczno, ul. Wiśniowa 34/38 

telefon/fax: 34 311 24 71 

www.pppp.pajeczno.pl  

poradniapajeczno@op.pl  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pajęcznie Filia 

w Działoszynie 

98-355 Działoszyn, ul. Grota-Roweckiego 7 

telefon/fax: 43 84 10 883 

www.pppp.pajeczno.pl  

poradniapsychped@poczta.onet.pl 

Bursy i internaty 

Internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie 

98-355 Działoszyn, ul. Grota-Roweckiego 2 

telefon/fax: 43 841 43 50 lub 797 193 553 

www.sosw-dzialoszyn.cba.pl  

soszw@onet.eu   

mailto:soszw@onet.eu
mailto:poradniapajeczno@op.pl
mailto:poradniapsychped@poczta.onet.pl
mailto:soszw@onet.eu


Powiat poddębicki 

99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16 

telefon/fax: 43 678 78 00, 43 678 78 78, 43 678 28 05/06  

www.poddebicki.pl  

powiat@poddebicki.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach 

99-200 Poddębice, Łęczycka 13/15 

telefon: 43 678 30 47, 509 342 034 

www.lo-poddebice.pl 

liceum@lo-poddebice.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 

matematyka 
fizyka 
informatyka 
lub matematyka 
fizyka 
język obcy 

I a 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
lub informatyka/ 
język obcy 

2. 

matematyka 
fizyka 
geografia 
lub matematyka 
geografia 
język obcy 

I b 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
geografia 
lub język obcy 

3. 

biologia 
chemia 
matematyka 
lub język obcy 

I c 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4. 

język polski 
historia 
lub wos 
język obcy 

I d 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
historia 
lub wos 
język obcy 



Publiczne szkoły artystyczne dla młodzieży 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie 

99-210 Uniejów, ul. Targowa 21 

telefon/fax: 63 288 81 64 

www.smuniejow.poddebiceserwer.pl 

smuniejow@wp.pl 

Lp. 
Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
Szkoła 
muzyczna 

SM 

puzon 
tuba 
trąbka 
sakshorn 
klarnet 
saksofon 
flet 
perkusja 
gitara 
fortepian 

- 
słuch, poczucie rytmu, 
pamięć muzyczna 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach 

99-200 Poddębice, ul. Polna 13/15 

telefon/fax: 43 678 31 13 

www.zsppoddebice.pl 

zsz_poddebice@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum  TE 
matematyka/ 
technik 
ekonomista 

niemiecki 
angielski 

język polski 
matematyka  
wos 
geografia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

2. Technikum  TI 
język angielski/ 
technik 
informatyk 

niemiecki 
angielski 

język polski 
matematyka  
wos 
geografia 

3. Technikum THT 
język angielski/ 
technik 
hotelarstwa 

niemiecki 
angielski 

język polski 
matematyka  
wos 
geografia 

4. Technikum TL 
geografia/  
technik logistyk 

niemiecki 
angielski 

język polski 
matematyka  
wos 
geografia 

5. Technikum TEL 
matematyka/ 
technik elektryk 

niemiecki 
angielski 

język polski 
matematyka  
wos 
geografia 

6. Technikum TŻiUG 

biologia/  
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

niemiecki 
angielski 

język polski 
matematyka  
wos 

geografia 

7. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

I A wielozawodowa 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka  
informatyka 
wos 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych 

Liceum Ogólnokształcące „Prymus” w Poddębicach 

99-200 Poddębice, ul. Polna 34 

telefon/fax: 43 678 35 21 

www.ckprymus@op.pl  

ckprymus@op.pl 

Niepubliczne szkoły branżowe II stopnia 

Branżowa Szkoła II stopnia „Prymus” w Poddębicach  

99-200 Poddębice, ul. Polna 34 

telefon/fax: 43 678 35 21 

mailto:ckprymus@op.pl


www.ckprymus.pl  

ckprymus@op.pl 

zawód: technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, 

technik mechatronik, technik budowy dróg, technik pojazdów samochodowych, 

technik usług fryzjerskich, technik rolnik, technik automatyk, technik agrobiznesu, 

technik budownictwa, technik elektryk, technik inżynierii sanitarnej, technik mechanik  

Niepubliczne policealne szkoły 

Szkoła Policealna „Prymus” w Poddębicach 

99-200 Poddębice, ul. Polna 34 

telefon/fax: 43 678 35 21 

www.ckprymus.pl  

ckprymus@op.pl  

zawód: technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun 

medyczny, technik administracji, technik bhp, florysta, technik usług kosmetycznych, 

opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa. 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicach 

99-200 Poddębice, ul. Narutowicza 13 

telefon/fax: 43 678 29 77 

www.ppppoddebice.pl/ 

ppppoddebice@wp.pl 

Bursy i internaty 

Internat  przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach 

99-200 Poddębice, ul. Polna 9 

telefon/fax: 43 678 27 55  

www.zsppoddebice.pl 

zsz_poddebice@poczta.onet.pl 

  

mailto:ckprymus@op.pl
mailto:ckprymus@op.pl


Powiat sieradzki 

98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 3 

telefon/fax : 43 822 05 01, 43 822 78 61 

www.powiat-sieradz.pl/ 

starostwo@powiat-sieradz.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 3 

telefon/fax: 43 827 14 25, 501 192 842 

www.lojagiellonczyk.pl 

lojagiellonczyk@gmail.com 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
geografia  
język angielski 

I a 
angielski 
hiszpański 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

2. 
język polski 
historia 

I b 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
historia 

3. 
biologia 
chemia 

I c 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia 

4. 
matematyka 
fizyka 

I d 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Stefana 

Żeromskiego w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Żeromskiego 8 

telefon/fax: 43 822 42 87 

www.zeromski.edu.pl 

sieradzlo2@poczta.onet.pl 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język angielski 
język polski 
wos 

I a 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
wos 

2. 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

I b 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język angielski 
fizyka 

3. 
biologia 
chemia 
matematyka 

I c 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka  
biologia 
chemia 

4. 
geografia 
matematyka 
język angielski 

I d 
angielski 
francuski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu (od 1 września 2021 roku 

Powiatowy Zespół szkół Nr 1 w Sieradzu) 

98-200 Sieradz, ul. Piłsudskiego 5 

telefon/fax: 43 827 17 85 

zspnr1sieradz.edu.pl 

zspnr1@vp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Technikum 
nr 1 

Ti 
matematyka/ 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

2. 
Technikum 
nr 1 

Ti 
matematyka/ 
technik 
programista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

3. 
Technikum 
nr 1 

Tbm 
matematyka/ 
technik 
budownictwa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

4. 
Technikum 
nr 1 

Tbm 
matematyka/ 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

5. 
Technikum 
nr 1 

Tse 
matematyka/ 
technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

6. 
Technikum 
nr 1 

Tse 
matematyka/ 
technik elektryk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

7. 
Technikum 
nr 1 

Tse 

matematyka/ 
technik urządzeń 
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

8. 
Technikum 
nr 1 

Tag 

matematyka/ 
technik 
architektury 
krajobrazu 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia 

9. 
Technikum 
nr 1 

Tag 
matematyka/ 
technik geodeta 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

10. 

Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 
nr 1 

a 
mechanik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

11. 

Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 
nr 1 

a 
elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

12. 

Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 
nr 1 

a 
mechanik 
motocyklowy 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

13. 

Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 
nr 1 

b fryzjer angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

14. 

Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 
nr 1 

b elektryk angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

15. 

Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 
nr 1 

b 

monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

16. 

Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 
nr 1 

b 
monter sieci 
i instalacji 
sanitarnych 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

17. 

Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 
nr 1 

b 
blacharz 
samochodowy 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu 

(od 1 września 2021 roku Powiatowy Zespół szkół Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej 

w Sieradzu) 

98-200 Sieradz, ul. Zamkowa 15 

telefon/fax: 43 827 15 36, 43 822 40 40 

www.zamkowa15.edu.pl  

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 

IA 

matematyka 
geografia 
technik 
rachunkowości 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
wiodący 
matematyka 
geografia 

2. 
Technikum 
Nr 2 

IA 
matematyka 
geografia/ 
technik logistyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
wiodący 
matematyka 
geografia 

3. 
Technikum 
Nr 2 

IB 

matematyka 
biologia/ 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
wiodący 
matematyka 
biologia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

4. 
Technikum 
Nr 2 

IB 

matematyka 
biologia/ 
technik usług 
fryzjerskich 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
wiodący 
matematyka 
biologia 

5. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia nr 2 

Id wielozawodowa angielski 

język polski 
język obcy 
wiodący 
matematyka 
geografia 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie (od 1 września 2021 roku 

Powiatowy Zespół Szkół w Warcie) 

98-290 Warta, ul. 3 Maja 29 

telefon/fax: 43 829 41 21 

www.liceumwarta.home.pl  

liceumwarta@home.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

1A 

geografia 
język angielski/ 
oddział 
przygotowania 
wojskowego 

angielski 
niemiecki 

geografia 
język angielski 
wf 

2. Technikum 1TA 

technik 
informatyka 

technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 

matematyka 
język obcy 

3. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

1B wielozawodowa 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach (od 1 września 2021 roku 

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach) 

98-235 Błaszki, plac Leona Sulwińskiego 31 

telefon/fax: 43 829 20 88 

www.zsp-blaszki@wp.pl, loblaszki@wp.pl 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

1A 

klasa 
biologiczno-
chemiczna:  
język angielski 
chemia 
biologia 

angielski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia  
lub chemia 

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

1A 

klasa 
ekonomiczna: 
język angielski 
geografia 
wos  
lub matematyka 

angielski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 
lub wos 

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

1A 

klasa 
mundurowa: 
język angielski 
geografia 

angielski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
historia 

4. Technikum  1T 

matematyka 
informatyka 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

5. Technikum 1T 

matematyka 
geografia 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

6. Technikum 1T 

matematyka 
geografia 
technik 
handlowiec 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

7. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

1Z 

oddział 
wielozawodowy. 
przedmioty 
zawodowe 
w Centrum 
Edukacji 
Zawodowej 
w Sieradzu, 
praktyki 
zawodowe 
w Centrum 
Edukacji 
Zawodowej 
w Sieradzu  
lub pracodawców 
prywatnych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
historia 
geografia  
lub wos 



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie (od 1 września 2021 roku 

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie) 

98-270 Złoczew, ul. Szeroka 1/7 

telefon/fax: 43 820 22 12; 43 820 20 35 

zspzloczew.weebly.com/  

lozloczew@tlen.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

Ia 

klasa 
biologiczno-
chemiczna:  
język angielski 
biologia 
chemia 

1 angielski 
2 rosyjski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
biologia  

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

Ia 

klasa 
geograficzno-
europejska/ 
pożarnicza 
język angielski 
geografia 
wos 

1 angielski 
2 rosyjski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
geografia 

3. Technikum It 

język angielski 
matematyka 
technik 
informatyk 

1 angielski 
2 rosyjski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
informatyka 

4. Technikum It 

język angielski 
matematyka 
technik 
ekonomista/ 
rachunkowości 

1 angielski 
2 rosyjski 
lub 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
matematyka 
informatyka 

5. 
Szkoła 
Branżowa I 
stopnia 

Iz 

wielozawodowa: 
sprzedawca, 
kucharz, fryzjer, 
murarz, 
elektryk, dekarz, 
mechanik i in. / 
przedmioty 
zawodowe  
w Centrum 
Edukacji 
Zawodowej 
w Sieradzu, 
praktyki 
zawodowe  

angielski 

język polski 
język angielski 
matematyka 
informatyka 

mailto:lozloczew@tlen.pl


Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

w Centrum 
Edukacji 
Zawodowej 
w Sieradzu  
lub 
pracodawców 
prywatnych 

Publiczne szkoły dla dorosłych 

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Leszka Czarnego 2 

telefon/fax: 43 822 40 24 

www.cezsieradz.com.pl 

cezsieradz@op.pl 

forma kształcenia: zaoczna 

1. 4-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

2. Branżowa Szkoła II Stopnia: technik budownictwa, technik handlowiec, technik 

robót wykończeniowych w budownictwie, technik spawalnictwa, technik usług 

fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych 

3. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

zawody: florysta, rolnik, fryzjer, archiwista, magazynier-logistyk, opiekun medyczny, 

opiekun w domu pomocy społecznej, technik rachunkowości, elektryk, mechanik 

pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik 

informatyk, technik usług kosmetycznych 

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 58 

tel. 43 822 45 63, fax +48 822 00 87 

www.sosw-sieradz.webd.pl, specsier@pro.onet.pl 

mailto:cezsieradz@op.pl


Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia Nr 3 

kucharz, mechanik pojazdów 
samochodowych, fryzjer, stolarz, 
elektromechanik pojazdów 
samochodowych, ślusarz, murarz- 
tynkarz, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, 
lakiernik, sprzedawca, monter sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych, tapicer 

niemiecki 
niemiecki-
zawodowy 
angielski-
zawodowy 

2. 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy  

- - 

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 

98-290 Warta, ul. 3 Maja 29 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

telefon/fax: 43 829 46 15 

www.zsswarta.pl 

zsswarta29@wp.pl 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Bohaterów Września 61 

telefon/fax: 43 827 37 46 

www.lo.spoleczne.com.pl 

liceum@spoleczne.com.pl 

Ogólnokształcące Liceum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. 

Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 123a 

telefon/fax: 793 236 846, fax. 43 827 48 20 

www.zsksieradz.com 

sekretariat@zsksieradz.com 

mailto:zsswarta29@wp.pl


Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych 

Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych przy Parafii 

Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 123a 

telefon/fax: 793 236 846, fax 43 827 48 20 

www.zsksieradz.com 

sekretariat@zsksieradz.com 

Szkoły Parva-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu 

98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 3 

telefon/fax: 515 11 56 56 

www.szkolyparva.com.pl 

sekretariat_szkolyparva@wp.pl 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Rynek 15 

telefon/fax: 43 822 52 89 

www: sieradz.zak.edu.pl 

sieradz@zak.edu.pl 

Niepubliczne technika dla młodzieży 

Technikum Informatyki Edukacji Innowacyjnej w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Mickiewicza 6 

telefon/fax: 603 095 991 

www.sei.edu.pl 

ksadowska@ahe.lodz.pl 

zawód: technik informatyk, technik agrobiznesu  

Publiczne policealne szkoły 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu/ 

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu 

mailto:sekretariat@zsksieradz.com


adres: 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 

telefon/fax: 43 822 44 12 

www.edukacja.sieradz.pl  

kontakt@edukacja.sieradz.pl  

zawód: opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej**, opiekun osoby 

starszej**, asystent osoby niepełnosprawnej**, asystentka stomatologiczna, 

higienistka stomatologiczna, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekunka 

dziecięca**, technik sterylizacji medycznej, opiekunka  środowiskowa**, technik 

administracji**, technik usług kosmetycznych**, technik bhp, technik ochrony 

fizycznej osób i mienia** 

*kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

**możliwość kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

Niepubliczne policealne szkoły 

Szkoła Policealna Służb Ochrony Osób i Mienia „Guard” w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Rycerska 4 

telefon/fax: 792 801 255, 695 999 877 

szkolaochronyguard@gmail.com 

zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia 

Szkoły Parva-Szkoła Policealna w Sieradzu 

98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 3  

telefon/fax: 515 11 56 56 

www.szkolyparva.com.pl 

sekretariat_szkolyparva@wp.pl 

zawód: technik administracji, technik bhp 

Szkoła Policealna Edukacji Innowacyjnej w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Mickiewicza 6 

telefon/fax: 603 095 991 

www.sei.edu.pl 

ksadowska@ahe.lodz.pl 

zawód: florysta, technik bhp, technik administracji 

mailto:kontakt@edukacja.sieradz.pl


Szkoła Policealna Lider w Złoczewie 

98-270 Złoczew, ul. Szeroka 1/7 

telefon/fax: 43 820 22 12; 43 820 20 35 

zspzloczew.weebly.com 

lozloczew@tlen.pl 

zawód: florysta 

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Rynek 15 

telefon/fax:43 822 52 89 

www.sieradz.zak.edu.pl 

sieradz@zak.edu.pl 

zawód: technik administracji, technik bhp, technik usług kosmetycznych, technik 

ochrony fizycznej osób i mienia, technik archiwista, florysta 

Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Rynek 15 

telefon/fax: 43 822 52 89 

www: sieradz.zak.edu.pl 

sieradz@zak.edu.pl 

zawód: opiekun medyczny 

Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Rynek 15 

telefon/fax: 43 822 52 89 

www.sieradz.zak.edu.pl 

sieradz@zak.edu.pl 

zawód: technik masażysta 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie 

98-290 Warta, ul. 3-go Maja 29  

telefon/fax: 43 829 47 34 

www.poradniawarta.pl, poradniawarta@interia.pl 

https://zspzloczew.weebly.com/
mailto:lozloczew@tlen.pl
mailto:poradniawarta@interia.pl


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu 

98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 3 

telefon/fax: 43 822 42 70 

http://bip-poradnia.spsieradz.finn.pl 

porped@poczta.onet.pl  

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Sarańska 6 J/K,  

telefon/fax: 511 010 322 

www.fundacjasemafor.pl 

biuro@fundacjasemafor.pl 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI Nr 2 Niepubliczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Warcka 3 

telefon/fax: 43 656 95 63, 789 057 557 

www.ami.org.pl 

sieradz.ami@ami.org.pl 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dary Losu w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Władysława Warneńczyka 1 

telefon/fax: 502 240 354 

www.darylosu.org 

stowarzyszenie@darylosu.org 

Bursy i internaty 

Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Polna 26 

telefon/fax: 43 822 15 64 

www.zspnr1sieradz.edu.pl, internatzspnr1@onet.pl 

mailto:sieradz.ami@ami.org.pl


Internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza 

Korczaka w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 58 

telefon/fax: 43 822 45 63,fax 822 00 87 

www.sosw-sieradz.webd.pl 

specsier@pro.onet.pl 

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu 

98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 

telefon/fax: 43 822 44 12 

www.edukacja.sieradz.pl  

kontakt@edukacja.sieradz.pl  

mailto:specsier@pro.onet.pl
mailto:kontakt@edukacja.sieradz.pl


Powiat wieluński 

98-300 Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 2 

telefon/fax: 43 843 42 80 43 843 42 63 

www.powiat.wielun.pl 

starostwo@powiat.wielun.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu 

98-300 Wieluń, ul. Nadodrzańska 4 

telefon/fax: 43 886 04 64, 43 886 04 65, faks 43 886 04 67 

www.lowielun.eu 

sekretariat@1.lowielun.eu 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 

matematyka 
fizyka 
informatyka / 
język angielski 

a 
angielski + 
niemiecki/  
rosyjski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
wybrany język obcy 

2. 

matematyka 
fizyka 
informatyka / 
język angielski 

f 
angielski + 
niemiecki/  
rosyjski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
wybrany język obcy 

3. 
biologia 
chemia 

b 
angielski + 
niemiecki /  
francuski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4. 
biologia 
chemia 

c 
j angielski + 
niemiecki/  
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

5. 
język polski 
język angielski 
biologia 

d 
angielski + 
niemiecki/  
francuski 

j język polski 
matematyka 
biologia 
wybrany język obcy 

6. 
geografia 
język angielski 
historia 

e 
angielski + 
niemiecki/  
hiszpański 

język polski 
matematyka 
geografia 
wybrany język obcy 



II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu 

98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6 

telefon/fax: 43 843 04 75 

www.korczak.wielun.pl 

sekretariat@korczak.wielun.pl 

Lp. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski 
język angielski 
biologia 

a 
angielski 
niemiecki 
lub francuski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia 

2. 
język angielski 
geografia 
wos 

b 
angielski 
niemiecki 
lub francuski 

język polski 
matematyka 
wybrany język obcy 
geografia 

3. 
język polski 
wos 
historia 

c 
angielski 
niemiecki 
lub francuski 

język polski 
matematyka 
wybrany język obcy 
wos 

4. 
biologia 
chemia 

d 
angielski 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

5. 
matematyka 
język angielski 
geografia 

e 
angielski 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

6. 

matematyka 
fizyka 
język angielski 
lub informatyka 

f 
angielski 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
wybrany język obcy 
informatyka 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich im. bp. Teodora Kubiny w Wieluniu 

98-300 Wieluń, ul. Śląska 23 

telefon/fax: 43 843 55 76, 512 328 860 

www.klowielun.pl 

klo@wielun.spsk.pl 

Lp. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

mailto:sekretariat@korczak.wielun.pl


Lp. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język angielski 
geografia 
biologia 

a 

angielski 
niemiecki 
hiszpański/ 
francuski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy nowożytny 
(język angielski/ 
język niemiecki) 

2. 

język polski 
wos/ 
biologia 
język angielski 

b 
angielski 
niemiecki/ 
hiszpański 

język polski 
matematyka 
wos 
język obcy nowożytny 
(język angielski/ 
język niemiecki) 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu 

98-300 Wieluń ul. Wojska Polskiego 32 

telefon/fax: 43 843 35 56 

www.zs1.wielun.pl 

zs1@zs1.wielun.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum TA 

biologia 
technik 
architektury 
krajobrazu 

angielski/ 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
wybrany język obcy 
matematyka 
plastyka 

2. Technikum TRW 

matematyka 
technik robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

angielski/ 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
wybrany język obcy 
matematyka 
informatyka 

3. Technikum TB 
matematyka 
technik 
budownictwa  

angielski/ 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
wybrany język obcy 
matematyka 
informatyka 

4. Technikum TE 

język angielski  
lub język niemiecki 
technik 
ekonomista 

angielski/ 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
wybrany język obcy 
matematyka 
informatyka 

mailto:zs1@zs1.wielun.pl


Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

5. Technikum TR 
matematyka 
technik 
rachunkowości 

angielski/ 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
wybrany język obcy 
matematyka 
informatyka 

6. Technikum TL 
geografia 
technik logistyk 

angielski/ 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
wybrany język obcy 
matematyka 
informatyka 

7. Technikum TZ 

biologia 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski/ 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
wybrany język obcy 
matematyka 
informatyka 

8. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

Bc cukiernik niemiecki 

język polski 
wybrany język obcy 
matematyka 
informatyka 

9. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

Bk kucharz niemiecki 

język polski 
wybrany język obcy 
matematyka 
informatyka 

10. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

Bm 

monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

niemiecki 

język polski 
wybrany język obcy 
matematyka 
informatyka 

11. 
Branżowa 
Szkoła II 
stopnia 

a 
technik robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

niemiecki 

język polski 
wybrany język obcy 
matematyka 
technologia robót 
wykończeniowych 

12. 
Branżowa 
Szkoła II 
stopnia 

b 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

niemiecki 

język polski 
wybrany język obcy 
matematyka 
technologia 
gastronomiczna 

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu 

98-300 Wieluń, ul. Traugutta 12 

telefon/fax: 43 843 49 80, fax 43 843 49 80 w. 32 

www.dlugosz.wielun.pl 

dlugosz.wielun@wp.pl 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. Technikum Tg 

informatyka 
technik grafiki 
i poligrafii 
cyfrowej 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
wybrany język obcy 

2. Technikum Te 
fizyka 
technik elektryk  

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
wybrany język obcy 

3. Technikum Ti 
informatyka 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
wybrany język obcy 

4. Technikum Tm 
matematyka 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
wybrany język obcy 

5. Technikum Ts 
fizyka 
technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
wybrany język obcy 

6. Technikum Td 
język angielski 
technik transportu 
drogowego 

angielski 
niemiecki 

język polski, 
matematyka 
geografia 
wybrany język obcy 

7. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

Bk kierowca mechanik angielski 

język polski 
matematyka 
technika 
wybrany język obcy 

8. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

Bm 
mechanik monter 
maszyn i urządzeń  

angielski 

język polski 
matematyka 
technika 
wybrany język obcy 

9. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

Bo 
operator obrabiarek 
skrawających 

angielski 

język polski 
matematyka 
technika 
wybrany język obcy 

10. 
Branżowa 
Szkoła II 
stopnia 

BBm 
technik mechanik 
(system zaoczny) 

angielski 

język polski 
matematyka 
wybrany język obcy 
informatyka 

Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu 

98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 54 

telefon/fax: 43 843 46 32 



www.kopernik.wielun.pl 

szkola@kopernik.wielun.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. Technikum Tp 
matematyka 
technik 
programista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
język angielski 

2. Technikum Tsp 
geografia 
technik spedytor 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
język angielski 

3. Technikum Th 
język angielski 
technik 
handlowiec 

angielski 

język polski 
matematyka 
informatyka 
język angielski 

4. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

a 

wielozawodowa 
kucharz, 
sprzedawca, 
cukiernik, piekarz, 
przetwórca mięsa, 
elektryk, krawiec, 
stolarz, ślusarz, 
cieśla 

angielski 

język polski/ 
matematyka 
informatyka 
edukacja dla 
bezpieczeństwa 

5. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

b 

wielozawodowa 
fryzjer, blacharz 
samochodowy, 
elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 

język polski/ 
matematyka 
informatyka 
edukacja dla 
bezpieczeństwa 

6. 
Liceum dla 
Dorosłych 

- 
język angielski 
geografia 

angielski 

przyjęcie 
na podstawie 
świadectwa 
ukończenia ZSZ 
lub BSI 

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu 

98-300 Wieluń, ul. Traugutta 12 

telefon/fax: 43 821 89 86 

www.zsswielun.szkolnastrona.pl, zs5wielun@op.pl 



Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Szkoła 
Podstawowa 
Specjalna nr 3 

dla uczniów 
z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
lekkim, umiarkowanym 
lub znacznym oraz 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 

angielski dla ucznia 
z niepełnosprawnością w 
stopniu lekkim 

2. 
Branżowa Szkoła 
Specjalna I 
stopnia 

kucharz, cukiernik, piekarz, 
fryzjer, blacharz 
samochodowy, 
elektromechanik pojazdów 
samochodowych, stolarz, 
ślusarz 

angielski 

3. 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy 

dla uczniów 
z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym 
lub znacznym, 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 

- 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach 

98-310 Czarnożyły, Gromadzice 49 

telefon/fax: 43 841 62 92 

www.soszgromadzice.edupage.org 

sekretariat@gromadzice.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Szkoła 
Podstawowa 
Specjalna 

dla uczniów 
z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym 
lub znacznym, 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 

- 

2. 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy 

dla uczniów 
z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym 
lub znacznym, 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 

- 



Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” w Wieluniu 

98-300 Wieluń, ul. 18 Stycznia 24 

telefon/fax:43 659 54 17, kom. 606 246 740 

www.szkolyedukator.pl, wielun@szkolyedukator.pl 

Niepubliczne technika dla młodzieży 

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu 

98-300 Wieluń, ul. Śląska 23 

telefon/fax: 43 843 55 76, 512 328 860 

www.klowielun.pl 

tech@wielun.spsk.pl 

zawód: technik analityk, technik ochrony środowiska 

Niepubliczne policealne szkoły 

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” w Wieluniu 

98-300 Wieluń, ul. 18 Stycznia 24 

telefon/fax: tel.: 43 659 54 17, kom. 606 246 740 

www.szkolyedukator.pl 

wielun@szkolyedukator.pl 

zawód: technik administracji, technik bhp, technik sterylizacji medycznej, technik 

usług pocztowych i finansowych, technik florysta, opiekun medyczny, opiekunka 

dziecięca, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, opiekun w domu 

pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, technik usług kosmetycznych 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu 

98-300 Wieluń, ul. Śląska 23a 

telefon/fax: 43 843 45 20 

www.poradnia.wielun.pl, pppwielun@op.pl 



Bursy i internaty 

Międzyszkolna Bursa w Wieluniu 

98-300 Wieluń, ul. Traugutta 12 

telefon/fax: 43 843 99 32, 843 99 27 

www.bursawielun.cba.pl 

bursa.wielun@poczta.fm 

  



Powiat wieruszowski 

98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7 

telefon/fax: 62 781 33 70/ fax 62 783 19 63 

www.powiat-wieruszowski.pl 

starostwo@powiat-wieruszowski.pl 

Zespoły szkół ogólnokształcących 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie 

98-400 Wieruszów , ul. Mikołaja Kopernika 2a  

telefon/fax: 62 784 11 68 

www.lowier.eu 

zso-kopernik@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

1A 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

1B 
biologia 
matematyka 
chemia 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

1C 
geografia 
wos 
język obcy 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

4. 
Liceum 
Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 

- - - zaoczna 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie 

98-400 Wieruszów, ul. Szkolna 1-3 

telefon/fax: 62 784 13 21/fax 62 784 17 71 



www.zsp.wieruszow.pl 

poczta@zsp.wieruszow.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. Technikum 1 Tt 

matematyka 
fizyka 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

2. Technikum 1 Tb  

matematyka 
fizyka 
technik 
budownictwa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

3. Technikum 1 Ti 

matematyka 
informatyka 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

4. Technikum 1 Tek 

język angielski 
geografia 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
informatyka 

5. Technikum 1 Th 

język angielski 
geografia 
technik 
handlowiec 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy 

6. Technikum  1 Tl 

język angielski 
geografia 
technik 
logistyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy 

7. Technikum 1 Tho 

język angielski 
geografia 
technik 
hotelarstwa 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy 

8. 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia 

1 d wielobranżowa angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

9. 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia 

1 r wielobranżowa angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

10. 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia 

1 s wielobranżowa angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

11. 
Branżowa 
Szkoła II 
Stopnia 

1 B 
technik 
handlowiec 

angielski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
wos 

12. 
Szkoła 
Policealna 

1 P 
opiekun 
medyczny  

niemiecki  - 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie 

98-360 Lututów, ul. Klonowska 3 

telefon/fax: 43 87 14 047, 43 87 14 133 

www.zsrlututow.internetdsl.pl  

zsrlut-sekretariat@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum BT 

matematyka  
fizyka/  
technik 
mechanizacji 
rolnictwa 
i agrotroniki 

angielski 
niemiecki 
rosyjski  

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

2. Technikum HT 

matematyka, 
biologia/  
technik 
architektury 
krajobrazu 

angielski 
niemiecki 
rosyjski  

język polski 
język obcy 
matematyka 
biologia  

3. Technikum MT 

matematyka 
geografia 
/technik 
agrobiznesu 

angielski 
niemiecki 
rosyjski  

język polski 
język obcy 
matematyka 
geografia  

4. Technikum  FT 
matematyka 
biologia / 
technik rolnik 

angielski 
niemiecki 
rosyjski  

język polski  
język obcy 
matematyka 
biologia  

5. Technikum  PT 

matematyka 
język angielski/ 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski  

język polski 
język obcy  
matematyka 
biologia  



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

6. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

BB 
mechanik- operator 
pojazdów i maszyn 
rolniczych 

angielski/ 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
obowiązkowy 
w szkole 
podstawowej 
matematyka 

7. 
Branżowa 
Szkoła II 
stopnia 

BS 

technik 
mechanizacji 
rolnictwa 
i agrotroniki 

angielski/ 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
fizyka 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie  

98-400 Wieruszów, ul. Waryńskiego 14  

telefon/fax: 62 784 12 95  

www.bip-poradnia.powiat-wieruszowski.pl 

pppwieruszow@vp.pl  

Bursy i internaty 

Internat przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie 

98-360 Lututów, ul. Klonowska 3 

telefon/fax: 43 87 14 085 

www.zsrlututow.internetdsl.pl  

internatzsr@wp.pl  

  

mailto:internatzsr@wp.pl


Powiat zduńskowolski 

98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25 

telefon/fax: 43 824 42 10, 824 42 10 fax 43 824 42 50  

www.powiatzdunskowolski.pl 

starostwo@powiatzdunskowolski.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Dąbrowskiego 6 

telefon/fax: 43 823 42 74 

www.pierwszelozdwola.ksiezyc.pl 

lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl  

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski 
historia 
wos 

1A 
angielski 
niemiecki  
lub włoski 

język polski 
matematyka 
historia  
wos 

2. 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

1B 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka  
język angielski 

3.  
biologia 
chemia 
matematyka  

1C 
angielski 
francuski  
lub niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4.  
matematyka  
geografia  
język angielski 

1D 
angielski 
francuski  
lub niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6  

telefon/fax: 43 823 61 94, 797 009 105 

www.2lo-zdwola.pl/ 

sekretariat@2lo-zdwola.edu.pl 

mailto:starostwo@powiatzdunskowolski.pl


Lp. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
język angielski 
fizyka 

A 
matematyczna 

angielski 
niemiecki/ 
rosyjski* 

język polski 
matematyka  
język angielski 
fizyka 

2. 
język polski 
język angielski 
geografia 

B 
europejska 

angielski 
niemiecki/ 
rosyjski* 

język polski 
matematyka 
język angielski  
geografia 

3. 
język angielski 
biologia 
chemia 

C 
medyczna 

angielski 
niemiecki/ 
rosyjski* 

język polski 
matematyka  
biologia 
chemia 

4. 
język polski 
język angielski 
wos 

D 
humanistyczna 

angielski 
niemiecki/ 
rosyjski* 

język polski 
matematyka  
język angielski 
wos 

* do wyboru  

Publiczne szkoły artystyczne dla młodzieży 

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Sieradzka 29 

telefon/fax: 43 823 67 81, 43 823 64 29 

www.lpzdwola.pl 

kontakt@lpzdwola.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 

Pięcioletnie 
Państwowe 
Liceum Sztuk 
Plastycznych  

Kl. 1 

historia sztuki 
(obowiązkowo) 
do wyboru: 
język polski 
język angielski 
język rosyjski 
Specjalność/ 
specjalizacja: 
aranżacja przestrzeni 
-aranżacja wnętrz 
formy rzeźbiarskie-
ceramika artystyczna 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

egzamin 
praktyczny 
z rysunku, 
malarstwa, 
kompozycji 

mailto:kontakt@lpzdwola.pl


Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

formy użytkowe 
wzornictwo-
projektowanie ubioru 
techniki graficzne- 
projektowanie 
graficzne 
zawód: plastyk 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, Al. Kościuszki 3 

tel./fax: 43 823 34 77 

www.psmzw.pl 

sekretariat@psmzw.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 

Państwowa 
Szkoła 
Muzyczna II 
stopnia 
(sześcioletnia 
szkoła 
muzyczna 
stopnia 
średniego) 

- 

Przedmiot główny, 
historia muzyki/ 
muzyk  
(w specjalnościach: 
instrumentalistyka, 
wokalistyka, 
rytmika) 

- 

Przedmioty 
kierunkowe  
(gra na wybranym 
instrumencie  
w specjalności 
instrumentalistyka; 
śpiew  
w specjalności 
wokalistyka; 
rytmika, 
improwizacja, 
fortepian  
w specjalności 
rytmika); 
Kształcenie słuchu 
dla wszystkich 
specjalności 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 61 



telefon/fax: 43 823 31 59, fax. 43 823 93 77 

www.zse-zdwola.pl 

sekretariat@zse-zdwola.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
Technikum 
nr 2 

1aTI 

matematyka 
język angielski/ 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
fizyka 
matematyka 
informatyka 

2. 
Technikum 
nr 2 

1bTI 

matematyka 
język angielski/ 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
fizyka 
matematyka 
informatyka 

3. 
Technikum 
nr 2 

1TE 

matematyka 
język angielski/ 
technik 
elektronik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
fizyka 
matematyka 
informatyka 

4. 
Technikum 
nr 2 

1TA 

matematyka 
język angielski/ 
technik 
automatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
fizyka 
matematyka 
informatyka 

5. 
Technikum 
nr 2 

1TP 

matematyka 
język angielski/ 
technik 
programista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
fizyka 
matematyka 
informatyka 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 10 

telefon/fax: 43 823 30 61 

www.zsznr1.pl 

zsznr1zdwola@interia.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Technikum 
Nr 1 

TE 
matematyka/ 
technik ekonomista 

angielski 
i drugi do 
wyboru 
spośród: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 

język polski  
matematyka 
geografia 
język obcy 

mailto:sekretariat@zse-zdwola.pl
mailto:zsznr1zdwola@interia.pl


Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

2. 
Technikum 
Nr 1 

TH 
matematyka/ 
technik handlowiec 

angielski 
i drugi do 
wyboru 
spośród: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy 

3. 
Technikum 
Nr 1 

TM 
matematyka/ 
technik mechanik 

angielski 
i drugi do 
wyboru 
spośród: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

4. 
Technikum 
Nr 1 

TS 
matematyka/ 
technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
i drugi do 
wyboru 
spośród: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

5. 
Technikum 
Nr 1 

TML 
matematyka/ 
technik mechanik 
lotniczy 

angielski 
i drugi do 
wyboru 
spośród: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

6. 
Technikum 
Nr 1 

TL 
język polski/ 
technik logistyk 

angielski 
i drugi do 
wyboru 
spośród: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy 

7. 
Technikum 
Nr 1 

TR 
język polski/ 
technik reklamy 

angielski 
i drugi do 
wyboru 
spośród: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 

język polski 
matematyka 
informatyka 
język obcy 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

8. 

Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 
nr 1 

w wielozawodowa 

1 spośród: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 
angielski 

język polski 
matematyka 
informatyka 
język obcy 

9. 

Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 
nr 1 

b 

mechanik-monter 
maszyn i urządzeń 
operator obrabiarek 
skrawających 

1 spośród: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 
angielski 

język polski 
matematyka 
informatyka 
język obcy 

10. 

Branżowa 
Szkoła II 
stopnia 
nr 1 

W II 

technik pojazdów 
samochodowych  
technik mechanik 
technik handlowiec 

1 spośród: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 
angielski 

język polski 
średnia 
z przedmiotów 
zawodowych 

Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 11 

telefon/fax: 43 657 14 29  

http://zdwola.cba.pl/joomla 

zespol.szkol@onet.com.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
III Liceum 
Ogólnokształcące 

LW 

oddział 
przygotowania 
wojskowego  

język angielski 
język polski 
historia  

angielski- 
kontynuacja 
rosyjski/ 
niemiecki  

język polski 
matematyka  
język obcy 
wychowanie 
fizyczne 

2. Technikum nr 3 TH 
geografia  
technik 
hotelarstwa  

angielski- 
kontynuacja 
rosyjski/ 
niemiecki* 

język polski 
matematyka  
język obcy 
geografia 

3. Technikum nr 3 TŻ 

biologia  
technik żywienia  
i usług  
gastronomicznych  

angielski- 
kontynuacja 
rosyjski/ 
niemiecki* 

język polski 
matematyka  
j. obcy  
biologia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

4. Technikum nr 3 TTK 

geografia 
technik 
transportu 
kolejowego  

angielski- 
kontynuacja 
rosyjski/ 
niemiecki* 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

* do wyboru  

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach 

98-220 Zduńska Wola, Wojsławice 118 

telefon/fax: 43 825 14 91, 43 825 14 90 

www.zsrcku.pl 

sekretariat@zsrcku.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LO 1 

mundurowa 
język angielski 
wos 
biologia 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka  
język obcy 
wos 

2. Technikum T 1 

biologia 
język angielski 
technik 
mechanizacji 
rolnictwa 
i agrotroniki 
technik rolnik 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia 
technika 

3. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

SB 1 

zawody: 
kucharz  
rolnik 
mechanik- 
operator pojazdów 
i maszyn 
rolniczych 

angielski 

język polski 
matematyka 
technika 
edukacja dla 
bezpieczeń-
stwa 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

4. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

SB 2 

wielozawodowa: 
cukiernik 
przetwórca mięsa 
elektromechanik,  
mechanik-monter 
maszyn i urządzeń 
monter zabudowy 
robót 
wykończeniowych 
budownictwie  

angielski 

język polski 
matematyka 
technika 
edukacja dla 
bezpieczeń-
stwa 

5. 
Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe 

- 

rolnik 
technik rolnik 
kucharz 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 
cukiernik 
pszczelarz 
przetwórca mięsa 
kurs kompetencji 
ogólnych 

- zaoczne 

Publiczne szkoły dla dorosłych 

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 

telefon/fax: 43 823 62 13  

www.ckujasna.pl 

jasna6@op.pl  

forma kształcenia: zaoczna 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 

telefon/fax: 43 823 62 13 

www.ckujasna.pl 

jasna6@op.pl  

mailto:jasna6@op.pl
mailto:jasna6@op.pl


zawód: kucharz, wędliniarz, florysta, cukiernik, stolarz, krawiec, technik turystyki 

na obszarach wiejskich, magazynier-logistyk, technik rachunkowości, technik 

programista 

forma kształcenia: kwalifikacyjne kursy zawodowe-zaoczna 

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Zielona 59a 

telefon/fax: 43 823 33 99 

www.grzegorzewskazdw.pl 

sekretariat@grzegorzewskazdw.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła 
Specjalna I stopnia 
nr 5 

piekarz, cukiernik, mechanik 
pojazdów samochodowych, 
fryzjer, blacharz 
samochodowy, stolarz, dekarz, 
krawiec 

angielski 

2. 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy 

- - 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Łodzi z/s w Zduńskiej Woli 

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5 98-220 Zduńska Wola 

telefon/fax: 43 824 74 18 

www.zdz-zdwola.pl 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Dr Piontek” w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. 1 Maja 27 

telefon/fax: 43 824 76 73; 509 681 057 

www.piontek.edu.pl 

zdwola@piontek.edu.pl; dyrekcja@piontek.edu.pl 

mailto:sekretariat@grzegorzewskazdw.pl


Niepubliczne technika dla młodzieży 

Technikum Fryzjerskie ZDZ w Łodzi z/s w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5  

telefon/fax: 43 824 74 18 

www.zdz-zdwola.pl  

zawód: technik usług fryzjerskich 

Technikum Informatyczne ZDZ w Łodzi z/s w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5  

telefon/fax: 43 824 74 18 

www.zdz-zdwola.pl  

zawód: technik informatyk 

Niepubliczne szkoły branżowe I stopnia dla młodzieży 

Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ w Łodzi z siedzibą w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5  

telefon/fax: 43 824 74 18 

www.zdz-zdwola.pl  

zawód: kucharz, fryzjer, sprzedawca, ogrodnik, pszczelarz, rolnik, monter konstrukcji 

budowlanych, zdun, murarz-tynkarz, kamieniarz, betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter 

nawierzchni kolejowej, dekarz, monter izolacji budowlanych, monter izolacji 

przemysłowych, monter systemów rurociągowych, monter sieci i instalacji 

sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik 

samochodowy, kominiarz, blacharz, blacharz samochodowy, kowal, ślusarz, operator 

obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik 

motocyklowy, mechanik-monter maszyn i urządzeń, automatyk, mechanik 

precyzyjny, optyk-mechanik, zegarmistrz, złotnik-jubiler, drukarz fleksograficzny, 

drukarz offsetowy, operator procesów introligatorskich, elektryk, elektromechanik, 

elektromechanik pojazdów samochodowych, elektronik, mechatronik, monter sieci 

i urządzeń telekomunikacyjnych, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec, kuśnierz, 

tapicer, garbarz skór, obuwnik, kaletnik, operator urządzeń przemysłu chemicznego, 

operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn 



w przemyśle włókienniczym, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, 

operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń przemysłu 

szklarskiego, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator maszyn 

i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, mechanik-operator maszyn do produkcji 

drzewnej, fotograf, magazynier-logistyk, kierowca mechanik  

Publiczne policealne szkoły 

Szkoła Policealna nr 4 w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 

telefon/fax: 43 823 62 13 

www.ckujasna.pl 

jasna6@op.pl  

zawód: terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, 

opiekuna środowiskowa 

Szkoła Policealna nr 5 w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Dąbrowskiego 5 

telefon/fax: 607 927 833 

www.policealna5.wp.pl 

szkola@policealna5.pl  

zawód: technik administracji, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, 

opiekunka dziecięca, technik masażysta 

Niepubliczne policealne szkoły 

Prywatna Policealna Szkoła Awangarda w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 6 a 

telefon/fax: 505 719 343 

www.awangarda.edu.pl 

zdunskawola@awangarda.edu.pl  

zawód: technik farmaceutyczny, technik masażysta, higienistka stomatologiczna, 

asystentka stomatologiczna, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny 

mailto:jasna6@op.pl


Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 3A 

telefon/fax: 43 823 36 34 

www.pppzdwola.pl 

poradnia_zdwola@wp.pl; sekretariat@pppzdwola.pl 

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Paka w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Szadkowska 6c 

telefon/fax: 693 149 777 

www.paka.edu.pl  

biuro@paka.edu.pl  

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wyspa w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 23 

telefon/fax: 570 373 005 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ami w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 34 

telefon/fax: 43 656 95 05, 504 204 890 

www.ami.org.pl 

biurofundacjaami@wp.pl 

Bursy i internaty 

Internat w Zespole Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli 

w Zduńskiej Woli 

98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 11 

telefon/fax: 43 823 30 77  

http://zdwola.cba.pl/joomla 

zespol.szkol@onet.com.pl 

mailto:poradnia_zdwola@wp.pl
mailto:sekretariat@pppzdwola.pl
mailto:biurofundacjaami@wp.pl


Internat w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Wojsławicach 

98-220 Zduńska Wola, Wojsławice 118 

telefon/fax: 43 825 14 91, 43 825 14 90 

www.zsrcku.pl 

sekretariat@zsrcku.pl  

  



Placówki objęte nadzorem Delegatury Kuratorium Oświaty 

w Skierniewicach: 

Powiat kutnowski 

Powiat łowicki 

Powiat rawski 

Powiat grodzki skierniewicki 

Powiat ziemski skierniewicki 



Powiat kutnowski 

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16  

telefon: 24 355 47 80, fax: 24 355 47 84  

www.powiatkutno.eu 

starostwo@powiatkutno.eu 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Dąbrowskiego 1 

telefon/fax: 24 355 80 80 

www.dabrowszczak.pl  

dabrowski1@poczta.onet.pl  

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka  
fizyka  
informatyka  

IAB 

angielski  
francuski  
niemiecki  
rosyjski 

język polski  
matematyka  
fizyka  
informatyka  

2. 
matematyka  
geografia  
język angielski  

IAB 

angielski  
francuski 
niemiecki  
rosyjski 

język polski  
matematyka  
geografia  
język obcy  

3. 
biologia  
chemia  
matematyka  

IC 

angielski  
francuski  
niemiecki  
rosyjski 

język polski  
matematyka  
biologia  
chemia  

4. 
język polski  
historia  
język angielski  

ID 

angielski  
francuski  
niemiecki  
rosyjski 

język polski  
matematyka  
historia  
język obcy  

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Okrzei 1a 

telefon/fax: 24 355 74 33, 24 355 74 33 

www.kasprowicz.edu.pl 

kasprowicz@kasprowicz.edu.pl 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
biologia 
chemia 
matematyka  

AC 

angielski  
francuski  
niemiecki  
rosyjski 

język polski  
matematyka  
biologia 
chemia  

2. 
matematyka 
geografia 
informatyka  

AC 

angielski  
francuski  
niemiecki  
rosyjski 

język polski  
matematyka  
geografia 
informatyka  

3. 
historia  
wos 
język angielski  

B 

angielski  
francuski  
niemiecki  
rosyjski 

język polski  
matematyka  
język angielski  
historia  

4. 
język polski  
historia  
wos  

C 

angielski  
francuski  
niemiecki  
rosyjski 

język polski  
matematyka  
wos 
historia  

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. św. Stanisława Kostki w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Reja 6  

telefon/fax: 508 874 759  

www.kutno.spsk.pl 

klo_kutno@op.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski  
historia  
wos  

A 
angielski  
niemiecki 
rosyjski  

język polski  
matematyka 
historia lub wos 
język polski  

2.  
biologia 
chemia  
język angielski  

B 
angielski  
niemiecki 
rosyjski 

język polski  
matematyka  
chemia lub biologia 
język obcy lub geografia  

3. 
geografia  
wos 
język angielski  

C 
angielski  
niemiecki 
rosyjski 

język polski  
matematyka  
wos 
lub geografia  
język obcy  

4.  
geografia  
matematyka  
język angielski  

D 
angielski  
niemiecki 
rosyjski 

język polski  
matematyka  
geografia  
język angielski  



Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach 

99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 17  

telefon/fax: 24 252 30 89  

www.lo.krosniewice.pl 

lokrosniewice@op.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 

język polski 
język angielski 
wos 

(profil prawno-
dziennikarski) 

a (hum) 
angielski 
niemiecki 

język polski 
język angielski 
wos 
matematyka 

2. 

biologia 
chemia 
matematyka 

(profil medyczno-
ratunkowy) 

b (biol-
chem) 

angielski 
niemiecki 

biologia 
chemia 
matematyka 
język angielski 

3. 

informatyka 
matematyka 
język angielski 

(informatyczno-
programistyczny) 

c (inf) 
angielski 
niemiecki 

informatyka 
matematyka 
język angielski 

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Żychlinie 

99-320 Żychlin, ul. Łukasińskiego 21 

telefon/fax: 24 351 20 56 

https://zsnr1-zychlin.edupage.org/ 

liceumzychlin@interia.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
język polski 
historia 
język angielski 

A 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
historia 
wos 
język angielski 

2. 
biologia 
chemia 
język angielski 

B 
niemiecki 
rosyjski 

biologia 
chemia 
język polski 
język angielski 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

3. 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

C 
niemiecki 
rosyjski 

matematyka 
fizyka 
język polski 
język angielski 

Publiczne szkoły artystyczne dla młodzieży 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie 

99-300 Kutno, ul. Pałacowa 10 

telefon/fax: 24 337 18 00 

www.muzycznakutno.pl 

psm.kutno@gmail.com 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. artystyczna - 
przedmiot główny 
-instrument 

- 

szkoła I stopnia-badanie 
predyspozycji do nauki 
w szkole 
szkoła II stopnia- 
egzamin z instrumentu 
oraz kształcenia słuchu 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Oporowska 7  

telefon/fax: 24 254 23 97, 24 253 36 37  

www.staszickutno.pl, zs1_kutno@interia.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

IAD 
matematyka  
geografia  
język angielski 

angielski  
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański  
francuski 

język polski  
matematyka 
język obcy  
geografia  



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

IAD 
polski  
historia  
wos 

angielski  
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański  
francuski 

język polski  
matematyka  
język obcy  
historia  

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

IE 
biologia 
chemia 
matematyka 

angielski  
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański  
francuski 

język polski  
matematyka  
chemia  
biologia  

4. Technikum IE/i 

technik  
elektronik 

technik 
informatyk 

angielski  
niemiecki  
rosyjski 

język polski 
matematyka  
język obcy 
informatyka  

5. Technikum Ii 
technik 
informatyk 

angielski  
niemiecki  
rosyjski 

język polski 
matematyka  
język obcy 
informatyka 

6. Technikum Im/s 

technik 
mechanik  

technik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski  
niemiecki  
rosyjski 

język polski 
matematyka  
język obcy 
informatyka 

7.  
Szkoła Branżowa 
I stopnia  

Ik/s 

mechanik 
pojazdów 
samochodowych 

operator 
obrabiarek 
skrawających 

angielski  

język polski 
matematyka  
język obcy 
informatyka 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 11  

telefon/fax: 24 355 59 61, 24 253 30 67  

www.troczewski.pl 

zsz.troczewski@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum TT/TH 

technik 
eksploatacji 
portów i terminali 

technik 
hotelarstwa 

angielski 
niemiecki 
rosyjski  

język polski  
język obcy 
matematyka 
geografia 

2. Technikum TŻUG/TTŻ 
technik żywienia  
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski  

język polski  
matematyka 
język obcy 
biologia 

3. Technikum TŻUG/TTŻ 
technik 
technologii 
żywności 

angielski 
niemiecki 
rosyjski  

język polski  
matematyka 
język obcy 
chemia  

4. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

BS 
kucharz 
przetwórca mięsa 

angielski 
niemiecki 
rosyjski  

język polski  
matematyka  
język obcy  
biologia  

5. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

BS 
magazynier-
logistyk 

angielski 
niemiecki 
rosyjski  

język polski  
matematyka  
język obcy  
informatyka 

Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 24  

telefon/fax: 24 355 78 79, 24 355 78 81  

www.grabski.edu.pl  

sekretariat@grabski.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum TE 
technik 
ekonomista  

angielski  
niemiecki  
rosyjski 

język polski  
matematyka  
język obcy  
geografia  

2. Technikum TL 
technik 
logistyk  

angielski  
niemiecki  
rosyjski 

język polski  
matematyka  
język obcy  
geografia  

mailto:sekretariat@grabski.edu.pl


Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

3. Technikum TR/TOS 
technik 
reklamy  

angielski  
francuski 

język polski  
matematyka  
język obcy  
historia  

4. Technikum TR/TOS 
technik 
ochrony 
środowiska 

angielski  
niemiecki  

język polski  
matematyka  
język obcy  
biologia  

5. Technikum 
TP/ 
TGPC 

technik 
programista  

technik grafiki 
i poligrafii 
cyfrowej 

angielski  
niemiecki  

język polski  
matematyka  
język obcy  
fizyka  

Zespół Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach  

99-300 Kutno, Kutno-Azory  

telefon/fax: 24 254 73 09, 518 836 380  

www.azory.org 

zs4kutno@op.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum  ITP 

technik 
informatyk  

technik transportu 
kolejowego  

technik fotografii  
i multimediów 

angielski 
niemiecki  

język polski  
matematyka 
informatyka 
geografia  

2.  
Szkoła 
Branżowa I 
stopnia  

Iwa  

odział wielozawodowy: 
elektromechanik, 
operator obrabiarek 
skrawających, monter 
sieci i instalacji 
sanitarnych, mechanik 
pojazdów 
samochodowych, monter 
zabudowy i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie, murarz-
tynkarz, elektryk, 

- - 

mailto:zs4kutno@op.pl


Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

cukiernik, sprzedawca, 
przetwórca mięsa, 
piekarz, fryzjer, dekarz, 
stolarz, kierowca-
mechanik, mechanik-
monter maszyn 
i urządzeń, magazynier-
logistyk, ślusarz, 
lakiernik samochodowy, 
kucharz, cieśla  

Zespół Szkół w Żychlinie  

99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 88  

telefon/fax: 24 285 10 60  

www.zszychlin.eu 

zszychlin@op.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LOB 
biologia  
chemia 
język angielski  

angielski 
niemiecki  
rosyjski 

język polski  
matematyka  
język obcy  
chemia  

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LOH 
język polski  
język angielski  
historia 

angielski 
niemiecki  
rosyjski 

język polski  
matematyka  
język obcy  
historia 

3.  Technikum  
TI/PS/ 
A/G 

technik  
informatyk 

technik pojazdów 
samochodowych 

analityk 

technik grafiki  
i poligrafii 
cyfrowej 

angielski 
niemiecki  
rosyjski  

język polski  
matematyka  
język obcy  
informatyka  

mailto:zszychlin@op.pl


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja 

w Mieczysławowie 

99-314 Krzyżanów, Mieczysławów 2 

telefon/fax: 24 254 20 85 / 24 356 27 48 

www.mieczyslawow.edu.pl 

zsckrmieczyslawow@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum TMRiA 

geografia/ 
technik 
mechanizacji 
rolnictwa  
i agrotroniki 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 

2. Technikum TAK 

geografia/ 
technik 
architektury 
krajobrazu 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 

3. Technikum TŻiUG 

geografia/ 
technik żywienia  
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 

4. Technikum TA 
geografia/ 
technik 
agrobiznesu 

angielski 
niemiecki 

język polski, 
matematyka 
geografia 

5. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

ROL rolnik 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 

6. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

MOMR 
mechanik operator 
maszyn i urządzeń 
rolniczych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Domostwo” w Żychlinie  

99-320 Żychlin, ul. Dobrzelińska 6 

telefon/fax: 24 254 28 23  

www.mos-zychlin.edupage.org 

moszychlin@wp.pl  

program/ profil/ zawód: Branżowa szkoła specjalna I stopnia kształcąca w zawodach: 

elektromechanik, monter sieci i instalacji sanitarnych, mechanik samochodowy, 

mailto:zsckrmieczyslawow@wp.pl


kucharz, cukiernik, stolarz, piekarz, kamieniarz monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 

Publiczne szkoły dla dorosłych 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie 

V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

forma kształcenia: stacjonarna i zaoczna 

Szkoła Policealna nr 5 w Kutnie  

zawód: technik administracji, technik bhp, opiekun medyczny  

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe  

zawód: technik rachunkowości, opiekunka dziecięca, technik logistyk, technik 

programista, technik ochrony środowiska, technik transportu kolejowego, technik 

budownictwa kolejowego, technik automatyka sterowania ruchem kolejowym  

99-300 Kutno, ul. Staszica 27  

telefon/fax: 24 253 35 18  

www.ckukutno.pl  

ckukutno@wp.pl 

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Specjalny Ośrodek Szklono-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej 

w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Przemysłowa 6 

telefon/fax: 24 254 74 39  

www.sosw1kutno.edupage.org  

sosw1kutno@onet.eu 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła 
Specjalna I stopnia 
nr 5 

kucharz 
pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej 
cukiernik 
piekarz  

angielski  

2.  Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy  

rękodzielnictwo artystyczne  
gospodarstwo domowe 
rękodzielnik wyrobów włókienniczych  

- 

mailto:ckukutno@wp.pl


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 24 A 

telefon/fax: 24 355 78 87  

www.surdokutno.pl 

oswkutno@kki.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła 
Specjalna I stopnia 
nr 7 w Kutnie  

kucharz  
fryzjer  

angielski  

2. 
VII Liceum 
Ogólnokształcące 
Specjalne  

język polski  
język angielski  
biologia  

angielski  

Publiczne technika dla młodzieży 

Technikum SPSK w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Reja 6  

telefon/fax: 508 874 759  

www.kutno.spsk.pl 

klo_kutno@op.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1.  Technikum  TL technik logistyk  
angielski 
niemiecki 
rosyjski  

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy  

2. Technikum TI  
technik 
informatyk  

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy 

3. Technikum TR technik reklamy 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia  
lub wos 
język obcy 

4. Technikum TT 
technik 
organizacji 
turystyki  

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski  
matematyka 
język obcy  
geografia  



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

5. Technikum TRACH 
technikum 
rachunkowości  

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski  
matematyka 
język obcy  
geografia  

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Józefów 9  

telefon/fax: 665 603 408 

www.liceum.porfarmex.pl  

liceum@porfarmex.pl 

I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Troczewskiego 2  

telefon/fax: 697 730 760  

www.pulliceum.edu.pl  

pul@pulplock.edu.pl  

Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 10 

telefon/fax: 24 355 38 26 

www.zdz-kutno.pl 

szkola@zdz-kutno.pl 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie Centrum 

Kształcenia w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 10 

telefon/fax: 24 355 38 26 

mailto:liceum@porfarmex.pl


www.zdz-kutno.pl 

szkola@zdz-kutno.pl 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Pascal” w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Plac Wolności 3  

telefon/fax: 531 508 908  

https://pascal.edu.pl/kutno/, kutno@pascal.edu.pl  

Niepubliczne technika dla młodzieży 

Technikum ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 10 

telefon/fax: 24 355 38 26 

www.zdz-kutno.pl 

szkola@zdz-kutno.pl 

zawód: technik usług fryzjerskich, technik mechanik, technik handlowiec, technik 

informatyk  

Niepubliczne szkoły branżowe I stopnia dla młodzieży 

Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 10 

telefon/fax: 24 355 38 26 

www.zdz-kutno.pl 

szkola@zdz-kutno.pl 

zawód: fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, 

tynkarz, ślusarz, operator obrabiarek skrawają, mechanik pojazdów samochodowych, 

sprzedawca, kucharz  

Niepubliczne szkoły branżowe II stopnia 

Branżowa Szkoła II Stopnia ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 10 

telefon/fax: 24 355 38 26 



www.zdz-kutno.pl 

szkola@zdz-kutno.pl 

zawód: technik usług fryzjerskich, technik robót wykończeniowych w budownictwie  

Niepubliczne policealne szkoły 

Szkoła Policealna ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 10 

telefon/fax: 24 355 38 26 

www.zdz-kutno.pl 

szkola@zdz-kutno.pl 

zawód: technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik bhp, florysta, 

opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, opiekun osoby starszej, 

opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, 

technik ochrony fizycznej osób i mienia  

Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna „Pascal” w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Plac Wolności 3  

telefon/fax: 531 508 908  

https://pascal.edu.pl/kutno/ 

kutno@pascal.edu.pl  

zawody: technik masażysta, higienistka stomatologiczna  

Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna „Pascal” w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Plac Wolności 3  

telefon/fax: 531 508 908  

https://pascal.edu.pl/kutno/ 

kutno@pascal.edu.pl  

zawody: opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej 

Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa  „Pascal” w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Plac Wolności 3  

telefon/fax: 531 508 908  

https://pascal.edu.pl/kutno/ 



kutno@pascal.edu.pl  

zawody: florysta, technik bhp, technik usług kosmetycznych, technik administracji 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52   

telefon/fax: 24 355 78 85  

www.pppkutno.pl  

pppkutno@poczta.onet.pl 

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11  

telefon/fax: 604 248 376 

Bursy i internaty 

Bursa nr 1 w Kutnie  

99-300 Kutno, ul. Kościuszki24B 

telefon/fax: 24 355 78 83 

www.bursakutno.pl, bursa1.kutno@op.pl  

Internat przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Kutnie 

99-300 Kutno, ul. Pałacowa 8 

telefon/fax: 24 337 18 01 

www.muzycznakutno.pl, psm.kutno@gmail.com 

Internat przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja 

w Mieczysławowie 

99-314 Krzyżanów, Mieczysławów 2 

telefon/fax: 24 254 20 85/ 24 356 27 48 

www.mieczyslawow.edu.pl, zsckrmieczyslawow@wp.pl  



Powiat łowicki 

99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30 

telefon/fax: 46 811 53 00 

www.powiat.lowicz.pl 

starostwo@powiatlowicki.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu 

99-400 Łowicz, ul. Bonifraterska 3 

telefon/fax: 46 837 42 00 

www.lo1lowicz.pl 

lochelmon1@op.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
biologia 
chemia 

1A 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

2. 

matematyka 
fizyka 
informatyka  
lub język angielski 

1B 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
fizyka  
lub język angielski 

3. 
język angielski 
geografia 
biologia 

1C 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
geografia 

4. 
język polski 
język angielski 
wos  

1D 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
wos 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu 

99-400 Łowicz, ul. Ułańska 2 

telefon/fax: 46 830 08 98 

www.2lolowicz.pl 

liceum@2lolowicz.pl 



Lp. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol oddziału 
Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 

język polski 
wos 
język obcy  
(język angielski 
lub język niemiecki) 

1a 
(humanistyczno-
lingwistyczna) 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy  
(język angielski  
lub język niemiecki) 
wos lub historia 

2. 

matematyka 
chemia 
informatyka  
lub język niemiecki 

1b 
(matematyczna) 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy  
(język angielski  
lub język niemiecki) 
chemia  
lub informatyka) 

3. 

biologia 
chemia 
język obcy  
(język angielski  
lub język niemiecki) 

1c (medyczna) 
angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy  
(język angielski  
lub język niemiecki) 
biologia lub chemia 

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu 

99-400 Łowicz, ul. Pijarska 2 

telefon/fax: 46 837 66 10 

www.pijarska.pl 

szkola@pijarska.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 

matematyka 
fizyka lub geografia  
lub historia 
chemia lub wos  
lub język angielski 

PE 

angielski 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
geografia 

2. 

biologia lub geografia 
chemia lub wos 
lub język angielski 
matematyka 

MP 

angielski 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

język polski  
matematyka 
biologia 
chemia 

3. 

język polski 
historia lub geografia  
lub biologia 
wos lub język angielski 

HL 

angielski 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

język polski  
matematyka 
historia 
wos 



Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu 

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30 

telefon/fax: 46 837 42 01 

www.zspnr1.lowicz.pl 

zspnr1lowicz@o2.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum TM 
matematyka/  
technik mechatronik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka  

2. Technikum TE 
matematyka/  
technik elektryk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

3. Technikum TI 
matematyka/ 
technik informatyk  

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

4. Technikum M 
matematyka/  
technik mechanik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

5. Technikum TS 
matematyka/  
technik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

6. Technikum TL 
matematyka/  
technik mechanik 
lotniczy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

7. 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia 

Ms 
mechanik pojazdów 
samochodowych 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

8. 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia 

Km kierowca mechanik angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

9. 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia 

S sprzedawca angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

10. 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia 

F fryzjer angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

11. 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia 

E elektryk angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 

12. 
Branżowa 
Szkoła I 
Stopnia 

Wz 

klasy wielozawodowe 
monter mechatronik 
monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 
cukiernik 
piekarz 
wędliniarz  
przetwórca mięsa 
lakiernik 
blacharz 
samochodowy 
ślusarz 
elektryk 
operator maszyn 
i urządzeń 
do przetwarzania 
tworzyw sztucznych 
operator obrabiarek 
skrawających 
mechanik 
motocyklowy 
mechanik maszyn 
i urządzeń drogowych 
murarz-tynkarz 
operator maszyn 
i urządzeń przemysłu 
spożywczego 

angielski 

język polski 
język obcy 
matematyka 
informatyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

13. 
Branżowa 
Szkoła II 
stopnia 

1B 

technik pojazdów 
samochodowych 
technik transportu 
drogowego 
technik mechanik 
technik elektryk 
technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki 
technik usług 
fryzjerskich 
technik handlowiec 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego 

im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu 

99-400 Łowicz, ul. Blich 10 

telefon/fax: 46 837 37 07/46 837 33 77  

www.zsp2lowicz.pl 

blich@zsp2lowicz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum TIN 
matematyka/ 
technik informatyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

2. Technikum TPR 
matematyka/ 
technik programista 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język angielski 

3. Technikum TL 
język angielski/ 
technik logistyk 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

4. Technikum TMRiA 

matematyka/ 
technik 
mechanizacji 
rolnictwa 
i agrotroniki 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język angielski 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

5. Technikum TŻiUG 

język angielski/ 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia 
język angielski 

6. Technikum TTŻ 
język angielski/ 
technik technologii 
żywności 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
chemia 
język angielski 

7. Technikum TAG 
matematyka/  
technik agrobiznesu 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia 
język angielski 

8. 

Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 
nr 2 

BS I st. 
mechanik operator 
pojazdów i maszyn 
rolniczych 

angielski 

język polski 
matematyka, 
informatyka 
język angielski 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta 

w Łowiczu 

99-400 Łowicz, ul. Powstańców 1863r. 12 d 

telefon/fax: 46 837 05 87, 664 190 273 

https://zsp3lowicz.wixsite.com 

zsz3lowicz@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum  IA 

język angielski 
matematyka/  
technik 
hotelarstwa 
steward 
stewardesa 
pilot wycieczek 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
nowożytny  
(język angielski 
lub  
język niemiecki) 
matematyka 
geografia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

2. Technikum  IB 

język angielski 
matematyka/ 
technik żywienia  
i usług 
gastronomicznych 
- dietetyka i fitness 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
nowożytny  
(język angielski 
lub  
język niemiecki) 
matematyka 
biologia 

3. Technikum  IC 

język angielski 
matematyka/  
technik usług 
fryzjerskich 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
nowożytny  
(język angielski 
lub  
język niemiecki) 
matematyka 
chemia 

4. Technikum ID 
język angielski 
matematyka/ 
technik reklamy 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
nowożytny  
(język angielski 
lub  
język niemiecki) 
matematyka 
informatyka 

5. Technikum IE 

język angielski 
matematyka/  
technik fotografii 
i multimediów 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
nowożytny  
(język angielski 
lub  
język niemiecki) 
matematyka 
informatyka 

6. Technikum  IF 

język angielski 
matematyka/  
technik 
eksploatacji 
portów i terminali 

angielski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
nowożytny  
(język angielski 
lub  
język niemiecki) 
matematyka 
geografia 

7. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia nr 3 

IG kucharz angielski 
język polski 
język angielski 
plastyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

8. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia nr 3 

IH cukiernik angielski 
język polski 
język angielski 
plastyka 

9. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia nr 3 

II fotograf angielski 
język polski 
język angielski 
plastyka 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu 

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 5a 

telefon/fax: 46 837 49 49, 46 837 37 06 

www.zsp4.lowicz.pl 

poczta@zsp4.lowicz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
IV Liceum 
Ogólnokształcące 

1 LO-A 

język angielski 
geografia 
język polski/ 

klasa 
humanistyczno-
językowa 

angielski 
niemiecki 
lub 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

2. 
IV Liceum 
Ogólnokształcące 

1 LO-B 

matematyka 
fizyka 
informatyka  
lub  
język angielski/ 

klasa 

matematyczno-
informatyczna 

angielski 
niemiecki 
lub 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

3. Technikum Nr 4 1 T-A 

geografia  
lub  
język angielski/ 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 
lub 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

4. Technikum Nr 4 1 T-B 

geografia  
lub  
język angielski/ 
technik spedytor 

angielski 
niemiecki 
lub 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

5. Technikum Nr 4 1 T-C 

geografia lub  
język angielski/  
technik 
rachunkowości 

angielski 
niemiecki 
lub 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

6. Technikum Nr 4 1 T-D 

geografia lub  
język angielski/ 
technik 
handlowiec 

angielski 
niemiecki 
lub 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
geografia 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej 

w Zduńskiej Dąbrowie 

99-440 Zduny, Zduńska Dąbrowa 64 

telefon/fax: 46 838 74 95 

www.zspzd-technikum.pl 

szkola@zspzd-technikum.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum TR 

biologia  
matematyka  
lub geografia  
(do wyboru) 
technik rolnik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka  
biologia  
geografia 

2. Technikum TW 
biologia  
chemia  
technik weterynarii 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

3. Technikum TAK 

biologia  
matematyka 
lub geografia 
(do wyboru) 
technik architektury 
krajobrazu 

angielski 
niemiecki 

język polski  
matematyka  
biologia  
geografia 

4. Technikum THK 

biologia  
matematyka  
lub geografia  
(do wyboru)  
technik hodowca 
koni 

angielski 
niemiecki 

język polski  
matematyka  
biologia  
geografia 

mailto:szkola@zspzd-technikum.pl


Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi 

99-412 Kiernozia, ul. Sobocka 2b 

telefon/fax: 24 277 90 84 

www.moskiernozia.szkolnastrona.pl 

osw.kiernozia@wp.pl 

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu 

99-400 Łowicz, ul. Powstańców 1863r. 12h 

telefon/fax: 46 837 57 72, 46 837 57 12 

www.soswlowicz.szkolnastrona.pl 

sekretariatsoswlowicz@gmail.com 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła 
Specjalna I stopnia 

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 
pracownik pomocniczy gastronomii 
kucharz 
piekarz 
rolnik 

angielski 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu 

99-400 Łowicz, ul. Powstańców 1863r. 12h 

telefon/fax: 46 837 57 72, 46 837 57 12 

www.soswlowicz.szkolnastrona.pl 

sekretariatsoswlowicz@gmail.com 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy 

Program nauczania dostosowany 
do potrzeb uczniów 
z niepełnosprawnością umysłową 
w stopniu umiarkowanym/znacznym 

- 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Łodzi z siedzibą w Łowiczu 



99-400 Łowicz, ul. Zgoda 13 

telefon/fax: 46 830 03 95 

www.zdz.lodz.pl 

zdz_szkoly_lowicz@wp.pl 

Publiczne policealne szkoły 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu/  

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika 

w Łowiczu 

adres: 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 2 

telefon/fax: 46 837 58 85 

www.zespollowicz.pl  

sekretariat@zespollowicz.pl  

zawód: technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych**, 

higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, opiekun 

w domu pomocy społecznej**, koszykarz-plecionkarz*, rękodzielnik wyrobów 

włókienniczych*, technik stylista*, krawiec*, florysta**, fryzjer*, pszczelarz*, podolog 

*kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

**możliwość kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu 

99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 6 

telefon/fax: 46 837 42 71, 46 837 60 65  

www.poradnia.lowicz.pl 

poczta@poradnia.lowicz.pl 

Bursy i internaty 

Bursa dla Dziewcząt przy Klasztorze Sióstr Bernardynek w Łowiczu 

99-400 Łowicz, Al. Sienkiewicza 15  

mailto:sekretariat@zespollowicz.pl


telefon/fax: 46 837 34 63 

www.bursabernardynek.wordpress.com 

bursa.ber@wp.pl 

Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy 

w Łowiczu 

99-400 Łowicz, ul. Powstańców 1863r. 12h 

telefon/fax: 46 837-57-12, 46 837-57-72/ 46 837-57-12 

www.soszw.szkolnastrona.pl 

soszwlowicz@pro.onet.pl 

Internat w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 99-412 Kiernozia, ul Sobocka 2b 

telefon/fax: 24 277 90 84 

www.moskiernozia.szkolnastrona.pl 

oswkiernozia@wp.pl 

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu 

a99-400 Łowicz ul. Ułańska 2 

telefon/fax: 46 837 52 73 

www.zespollowicz.pl  

bursa@zespollowicz.pl  

Internat przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi 

Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 

99-440 Zduny, Zduńska Dąbrowa 64 

telefon/fax: 46 838 74 95 

www.zspzd-technikum.pl 

szkola@zspzd-technikum.pl 

  

mailto:bursa@zespollowicz.pl
mailto:szkola@zspzd-technikum.pl


Powiat rawski 

96-200 Rawa Mazowiecka, Plac Wolności 1 

telefon/fax: 46 814 46 31 

www.powiatrawski.pl 

starostwo@powiatrawski.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 20 

telefon/fax: 46 814 37 45 

www.lorawa.pl 

lorawa@neostrada.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
fizyka 
język obcy 

A 
angielski 
rosyjski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język obcy 

2. 
biologia 
chemia 
język obcy 

B 
angielski 
rosyjski 
niemiecki 

język polski 
chemia 
biologia 
język obcy 

3. 
biologia 
chemia 
matematyka 

C 
angielski 
rosyjski 
niemiecki 

język polski 
chemia 
biologia 
matematyka 

4. 
język polski 
historia lub geografia 
wos lub język angielski 

D 
angielski 
rosyjski 
niemiecki 

język polski 
język obcy 
historia lub geografia 
wos lub język angielski  

5. 
biologia 
geografia 
wos lub język angielski 

E 
angielski 
rosyjski 
niemiecki 

język polski 
biologia 
geografia 
wos lub język angielski 

6. 
matematyka 
geografia 
język obcy 

F 
angielski 
rosyjski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
geografia 
język obcy 

mailto:starostwo@powiatrawski.pl
mailto:lorawa@neostrada.pl


Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

7. 
matematyka 
informatyka 
fizyka 

G 
angielski 
rosyjski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
informatyka 
fizyka 

8. 
geografia 
wos 
język angielski 

H 
angielski 
rosyjski 
niemiecki 

geografia 
wos 
język angielski 
język polski 

Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Rawie 

Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. K. Wielkiego 28 

telefon/fax: 570 130 126 

www.katolik-rawa.pl 

sekretariat@katolik-rawa.pl 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki 
obce 

Przedmioty uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1. 

matematyka 
fizyka 
chemia 
geografia 
biologia 
język angielski 

Ia;Ib;Ic 
angielski 
rosyjski 
niemiecki 

język polski 
matematyka  
oraz oceny z wybranych 
przedmiotów (zgodnie 
z kierunkiem kształcenia): 
fizyka i geografia lub biologia 
i chemia, historia, język 
angielski rozszerzony. 
Wyniki z egzaminu 
ósmoklasisty-język polski, 
matematyka, język obcy 
na poziomie podstawowym 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 

Kopernika w Rawie Mazowieckiej  

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46 

telefon/fax: 46 815 41 41 

www.rawa-kopernik.pl 

zsceziu@hoga.pl 

mailto:zsceziu@hoga.pl


Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum TPS 

fizyka 
matematyka 
technik pojazdów 
samochodowych  

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 
biologia 
chemia 

2. Technikum TH 

matematyka 
język obcy  
technik 
handlowiec 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 
biologia 
chemia 

3. Technikum TŻUG 

biologia 
matematyka 
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 
biologia 
chemia 

4. Technikum THo 

matematyka 
język obcy 
technik 
hotelarstwa 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 
biologia 
chemia 

5. Technikum TB 

matematyka 
chemia  
technik 
budownictwa 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 
biologia 
chemia 

6. Technikum TM 

matematyka 
fizyka  
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 
biologia 
chemia 

7. Technikum TI 

informatyka 
matematyka 
technik 
informatyk  

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 
biologia 
chemia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

8. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

A 

mechanik pojazdów 
samochodowych 

elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

nie dotyczy 

9. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

B 
mechanik monter 
maszyn i urządzeń 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

nie dotyczy 

10. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

C sprzedawca 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

nie dotyczy 

11. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

D kucharz 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

nie dotyczy 

12. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

E wielozawodowa 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

nie dotyczy 

13. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

F 
operator obrabiarek 
skrawających 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

nie dotyczy 

14. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

J 

operator maszyn 
i urządzeń 
przemysłu 
spożywczego 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

nie dotyczy 

15. 
Branżowa 
Szkoła II 
stopnia 

A 
mechanik pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

nie dotyczy 

16. 
Branżowa 
Szkoła II 
stopnia 

B kucharz 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

nie dotyczy 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta 

w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka, ul Władysława Reymonta 14 

telefon/fax: 46 814 46 36 

zspreymont.edu.pl 

zsrrawa@wp.pl 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględnian
e w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

a 

język polski 
język obcy  
historia/ 
wos/ 
geografia 

angielski 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
historia 

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

b 

matematyka 
język obcy  
fizyka/ 
informatyka/ 
geografia 

angielski 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

c 

biologia  
język obcy  
chemia/ 
geografia/ 
matematyka 

angielski 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 

4. Technikum a 
technik 
agrobiznesu 

angielski 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 

5. Technikum b 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia  

6. Technikum c technik rolnik 
angielski 
niemiecki 
lub rosyjski  

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 

7. Technikum d technik logistyk 
angielski 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 

96-230 Biała Rawska, ul. Kolejowa 9 

telefon/fax: 46 815 95 46 

www.zspbr.rawa-maz.pl 

zspbialarawska@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględnian
e w procesie 
rekrutacji 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględnian
e w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LO 

matematyka 
język angielski 
biologia  
geografia 
chemia 

angielski 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
język obcy 
edukacja dla 
bezp. 

2. Technikum TE 

język angielski 
matematyka/ 
geografia 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
historia 
język obcy 

3. Technikum TO 

język rosyjski 
chemia/  
biologia 
technik 
ogrodnik 

angielski 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
język obcy 

4. Technikum TI 

język angielski 
matematyka/ 
geografia 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
informatyka 
język obcy 

5. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

SB sprzedawca rosyjski 

język polski 
matematyka 
historia 
język obcy 

6. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

SB ogrodnik rosyjski 

język polski 
biologia 
historia 
język obcy 

7. 
Branżowa Szkoła 
I stopnia 

SB cukiernik rosyjski 

język polski 
chemia 
historia 
język obcy 

8. 
Kurs 
kwalifikacyjny 

 

zakładanie 
i prowadzenie 
upraw 
ogrodniczych 

- - 

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Przemysłowa 2 

telefon/fax: 46 815 49 15 



https://soswrawa.szkolnastrona.pl/ 

zps.rawamaz@ineria.pl 

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wchodzącym w skład Zespołu 

Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej  

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Przemysłowa 2 

telefon/fax: 46 815 49 15 

https://soswrawa.szkolnastrona.pl/ 

zps.rawamaz@interia.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła 
Specjalna I stopnia 

kucharz angielski 

2. 
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy 

- - 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 10 

telefon/fax: 46 814 53 80 

www.pzszdd.cba.pl 

pzszdd@wp.pl 

Niepubliczne szkoły branżowe I stopnia dla młodzieży 

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 10A 

telefon/fax: 46 815 42 70; 503 627 828; 512 181 862 

www.cechrawa.cba.pl 

cechrawa@wp.pl 

zawód: wielozawodowa 

mailto:zps.rawamaz@ineria.pl


Niepubliczne policealne szkoły 

Szkoła Policealna w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 10 

telefon/fax: 46 814 53 80 

www.pzszdd.cba.pl 

cechrawa@wp.pl 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8 

telefon/fax: 729 292 163; 698 629 223 

www.powiatrawski.pl 

rawa_poradnia@op.pl 

Bursy i internaty 

Internat w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta 

w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Reymonta 14 

telefon/fax: 46 814 46 36 

www.zspreymont.edu.pl 

zsrrawa@wp.pl 

Internat w Zespole Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46 

telefon/fax: 46 815 41 41 

www.rawa-kopernik.pl 

zsceziu@hoga.pl 

Internat w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 

96-230 Biała Rawska, ul. Kolejowa 9 

mailto:rawa_poradnia@op.pl
mailto:zsceziu@hoga.pl


telefon/fax: 46 815 95 46 

www.zspbr.rawa-maz.pl 

zspbialarawska@wp.pl 

Internat w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Przemysłowa 2 

telefon/fax: 46 815 49 15 

https://soswrawa.szkolnastrona.pl/ 

zps.rawamaz@interia.pl 

  

mailto:zspbialarawska@wp.pl


Powiat grodzki skierniewicki 

Urząd Miasta Skierniewice 

96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1 

telefon/fax: 46 834 51 00 

www.skierniewice.eu 

umskier@um.skierniewice.pl 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Henryka Sienkiewicza 10 

telefon/fax: 46 833 31 89 

www.loprus.pl 

lo.prus.skierniewice@interia.eu 

Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 

biologia 
chemia  
do wyboru z n/w: 
język angielski 
informatyka 

1A 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
francuski 

język polski 
matematyka 
dwa języki obce 
nauczane w szkole 
podstawowej 

2. 

historia 
wos 
do wyboru z n/w: 
język angielski 
informatyka 

1B 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
francuski 

język polski 
matematyka 
dwa języki obce 
nauczane w szkole 
podstawowej 

3.  

geografia 
wos 
do wyboru z n/w: 
język angielski 
informatyka 

1C 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
francuski 

język polski 
matematyka 
dwa języki obce 
nauczane w szkole 
podstawowej 

4. 

matematyka 
geografia 
do wyboru z n/w: 
język angielski 
informatyka 

1D 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
francuski 

język polski 
matematyka 
dwa języki obce 
nauczane w szkole 
podstawowej 

5. 

matematyka 
fizyka 
do wyboru z n/w: 
język angielski 
informatyka 

1E 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
francuski 

język polski 
matematyka 
dwa języki obce 
nauczane w szkole 
podstawowej 



Lp. 
Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce 
Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

6. 

język polski 
historia 
do wyboru z n/w: 
język angielski 
informatyka 

1F 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
francuski 

język polski 
matematyka 
dwa języki obce 
nauczane w szkole 
podstawowej 

Publiczne szkoły artystyczne dla młodzieży 

Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Prymasowska 6 

telefon/fax: 46 833 38 28 

www.psmskierniewice.weebly.com 

szkomuz.skierniewice85@wp.pl 

Lp. 
Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce 
Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. 
Szkoła 
muzyczna 

- - - - 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 6 

telefon/fax: 46 833 68 66 

www.budowlanka1.edu.pl 

budowlanka1@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum TB 
matematyka 
technik 
budownictwa 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

2. Technikum TAK 

biologia 
technik 
architektury 
krajobrazu 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
biologia 
informatyka 

3. Technikum TEO 

matematyka 
technik 
urządzeń 
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

4. Technikum TR 
język angielski 
technik reklamy 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
informatyka 

5. Technikum TUF 
język angielski 
technik usług 
fryzjerskich 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
chemia 
plastyka 

6. 
Branżowa 
Szkoła  
I Stopnia 

mz 

monter zabudowy 
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

angielski 

język polski 
matematyka 
technika 
informatyka 

7. 
LO dla 
dorosłych 

- - - - 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego 

w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 15 

telefon/fax: 46 833 32 67 fax. 46 833 23 11 

www.zsz2skc 

sekretariat@zsz2skc.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum 1 fa 
język angielski 
technik fotografii 
i multimediów 

angielski 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język angielski 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

2. Technikum 1 ia 
matematyka 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki/ 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
informatyka 

3. Technikum 1 pa 

matematyka 
technik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
fizyka 
język obcy 

4. Technikum 1 ea 
fizyka 
technik elektryk 

angielski 
niemiecki/ 
rosyjski 

j. polski 
matematyka 
fizyka 
język obcy 

5. Technikum 1 ma 
matematyka 
technik 
mechanik 

angielski 
niemiecki 

język polski 
matematyka 
technika 
język obcy 

6. 
Branżowa 
Szkoła  
I Stopnia 

1 pza 
mechanik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 

język polski 
matematyka 
technika 
informatyka 

7. 
Branżowa 
Szkoła  
I Stopnia 

1 wa 

cukiernik 
fryzjer 
piekarz 
stolarz 
blacharz 
samochodowy 
ślusarz 
elektryk 
krawiec 
kucharz 
sprzedawca 

angielski 

język polski 
matematyka 
technika 
informatyka 

Zespół Szkół Nr 3 w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Działkowa 10 

telefon/fax: 46 833 35 19; 46 833 21 13 

www.ekonomik.edu.pl 

ekon-sk@wp.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
ogólnokształcące 

1A 

profil społeczny 

język angielski 
geografia 
wos 

angielski  
niemiecki 
rosyjski 
francuski 

język angielski 
język polski 
matematyka  
oraz lepszy z: 
geografia  
lub wos 

2. 
Liceum 
ogólnokształcące 

1B 

profil medyczny 

język angielski 
biologia 
chemia 

angielski  
niemiecki 
rosyjski 
francuski 

język angielski 
język polski 
matematyka 
oraz lepszy z: 
biologia  
lub chemia 

3. 
Liceum 
ogólnokształcące 

1C 

profil 
cybernetyczny 

język angielski 
matematyka 
informatyka 

angielski 
niemiecki  
rosyjski 
hiszpański 

język angielski 
język polski 
matematyka 
informatyka 

4. 
Liceum 
ogólnokształcące 

1D 

profil 
politechniczny 

język angielski 
matematyka 
fizyka 

angielski  
niemiecki 
rosyjski 
francuski 

język angielski 
język polski 
matematyka  
fizyka 

5. 
Liceum 
ogólnokształcące 

1J 

profil prawno- 
dziennikarski 

język angielski 
wos oraz 
język polski  
lub historia 

angielski  
niemiecki 
rosyjski 
francuski 

język angielski  
język polski 
matematyka 
oraz lepszy z: 
historia lub 
wos 

6. Technikum 1F 

język angielski 
matematyka 
technik 
ekonomista 

angielski  
niemiecki 
rosyjski 
francuski 

język angielski 
język polski 
matematyka 
geografia 

7. Technikum 1K 

język angielski 
geografia 
technik 
hotelarstwa 

angielski 
niemiecki  
rosyjski 
hiszpański 

język angielski 
język polski 
matematyka 
geografia 

8. Technikum 1L 

język angielski 
geografia 
technik 
eksploatacji 
portów 
i terminali 

angielski  
niemiecki 
rosyjski 

język angielski 
język polski 
matematyka 
geografia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

9. Technikum 1M 

język angielski 
biologia 
technik 
żywienia i usług 
gastronomicznych 

angielski 
niemiecki  
rosyjski 
hiszpański 

język angielski 
język polski 
matematyka 
biologia 

Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Podkładowa 2 

telefon/fax: 46 833 10 20 

www.zs4skierniewice.pl 

zsz4@o2.pl, zs4@zs4skierniewice.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

1La 

klasa wojskowa 

język polski 
historia 
wos 

angielski 
oraz 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
historia  
w-f 

2. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

1Lb 

klasa policyjna 

język polski 
historia 
wos 

angielski 
oraz 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
historia  
w-f 

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

1Lc 

klasa 
kosmetyczna 

język angielski 
biologia  
język polski 

angielski 
oraz 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
plastyka 
biologia 

4. Technikum 1Ta 

język angielski 
geografia  
technik 
logistyk 

angielski 
oraz 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia 
język angielski 

5. Technikum 1Tb 

język angielski 
matematyka 
technik grafiki  
i poligrafii 
cyfrowej 

angielski 
oraz 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
plastyka 
język angielski 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

6. Technikum 1Tc 

geografia 
matematyka 
technik 
transportu 
kolejowego 

angielski 
oraz 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia 
informatyka 

7. Technikum 1Td 

fizyka 
geografia  
technik 
automatyk 
sterowania 
ruchem 
kolejowym 

angielski 
oraz 
niemiecki 
lub rosyjski 

język polski 
matematyka 
geografia 
fizyka 

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka 

w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 100 

telefon/fax: 46 833 96 00 

www.soswskierniewice.pl 

kontakt@soswskierniewice.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła I 
stopnia 

pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej 

angielski 

2.  
Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca 
do Pracy 

nie dotyczy nie dotyczy 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. księdza Stanisława Konarskiego 

w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12 

telefon/fax: 46 832 74 78 

www.klasykskierniewice.pl 

loklasyk@poczta.onet.pl 



Społeczne Liceum Ogólnokształcące Milenium w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Wańkowicza 9 

telefon/fax: 46 833 28 85 lub 46 833 28 85 

www.cemilenium.edu.pl 

milgim@poczta.onet.pl 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus 

w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 8 

telefon/fax: 46 831 22 81 

www.cosinus.pl 

skierniewice@cosinus.pl 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Dworcowa 3/E 

telefon/fax: 46 832 37 38 

www.zak.edu.pl 

skierniewice@zak.edu.pl 

Niepubliczne policealne szkoły 

Szkoła Policealna Cosinus Plus w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 8 

telefon/fax: 46 831 22 81 

www.cosinus.pl 

skierniewice@cosinus.pl 

zawód: technik administracji, technik bhp, florysta,  technik ochrony fizycznej osób 

i mienia, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, 

opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, technik masażysta, 

terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna 



Szkoła Policealna Administracji „Żak” w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Dworcowa 3/E 

telefon/fax: 46 832 37 38 

www.zak.edu.pl 

skierniewice@zak.edu.pl 

zawód: technik administracji 

Szkoła Policealna Kosmetyki „Żak” w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Dworcowa 3/E  

telefon/fax: 46 832 37 38 

www.zak.edu.pl 

skierniewice@zak.edu.pl 

zawód: technik usług kosmetycznych 

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Dworcowa 3/E  

telefon/fax: 46 832 37 38 

www.zak.edu.pl 

skierniewice@zak.edu.pl 

zawód: technik administracji, technik usług kosmetycznych, technik bhp, florysta, 

opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa 

Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Dworcowa 3/E  

telefon/fax: 46 832 37 38 

www.zak.edu.pl 

skierniewice@zak.edu.pl 

zawód: opiekun medyczny 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 6 

telefon/fax: 46 833 28 28  

www.poradnia-skierniewice.pl, sekretariat@poradnia-skierniewice.pl 



Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Łowicka 68A 

telefon/fax: 46 833 50 40, 605 275 296 

www.poradniapsychologiczna.info 

poczta@poradniapsychologiczna.info 

Bursy i internaty 

Bursa Koedukacyjna w Skierniewicach 

96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 100 

telefon/fax: 46 831 88 31 

www.bursaskierniewice.pl 

bursa@bursaskierniewice.pl  



Powiat skierniewicki 

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6  

telefon/fax: 46 834 59 15 

www.powiat-skierniewice.pl 

sekretariat@powiat-skierniewice.pl, oswiata@powiat-skierniewice.pl 

Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

Zespół Szkół w Bolimowie 

97-417 Bolimów, ul. Sokołowska 24 

telefon/fax: 46 838 02 68 

www.zsp-bolimow.pl 

lebol@poczta.onet.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Licem 
Ogólnokształcące 

LO klasa policyjna 

angielski 
niemiecki 
(brany pod 
uwagę język 
z którego 
uczeń ma 
wyższą ocenę) 

język polski, 
matematyka, 
historia lub 
geografia, lub 
wos ( brany 
pod uwagę jest 
ten przedmiot, 
z którego 
uczeń ma 
wyższą ocenę)  

2. 
Licem 
Ogólnokształcące 

LO klasa wojskowa 

angielski 
niemiecki 
(brany pod 
uwagę język 
z którego 
uczeń ma 
wyższą ocenę) 

język polski, 
matematyka, 
historia lub 
geografia, lub 
wos ( brany 
pod uwagę jest 
ten przedmiot, 
z którego 
uczeń ma 
wyższą ocenę) 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

3. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LO 
klasa 
pożarnicza 

angielski 
niemiecki 
(brany pod 
uwagę język 
z którego 
uczeń ma 
wyższą ocenę) 

język polski 
matematyka 
fizyka  
lub chemia  
(brany pod 
uwagę 
przedmiot, 
z którego 
uczeń ma 
wyższą ocenę) 

4. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LO 
klasa zdrowie 
i dietetyka 

angielski 
niemiecki 
(brany pod 
uwagę język 
z którego 
uczeń ma 
wyższą ocenę) 

język polski 
matematyka 
biologia  
lub chemia 
lub geografia  
(brany pod 
uwagę 
przedmiot, 
z którego 
uczeń ma 
wyższą ocenę) 

5. Technikum TH 
technik 
hotelarstwa 

angielski 
niemiecki 
(brany pod 
uwagę język 
z którego 
uczeń ma 
wyższą ocenę) 

język polski 
matematyka 
informatyka  
lub biologia  
lub geografia  
(brany pod 
uwagę 
przedmiot, 
z którego 
uczeń ma 
wyższą ocenę) 

6. Technikum TL 
technik 
logistyk 

angielski 
niemiecki 
(brany pod 
uwagę język 
z którego 
uczeń ma 
wyższą ocenę) 

język polski 
matematyka 
informatyka  
lub geografia  
(brany pod 
uwagę 
przedmiot, 
z którego 
uczeń ma 
wyższą ocenę) 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 
/profil/ zawód 

Języki obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

7. Technikum TG 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 
(brany pod 
uwagę język 
z którego 
uczeń ma 
wyższą ocenę) 

język polski 
matematyka 
informatyka  
lub geografia  
(brany pod 
uwagę 
przedmiot, 
z którego 
uczeń ma 
wyższą ocenę) 

Zespół Szkół w Głuchowie 

96-130 Głuchów, Plac Uniwersytecki 3 

telefon/fax: 46 815 70 79 

www.zsgluchow.pl 

zsgluchow.p 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

1. 
Liceum 
Ogólnokształcące 

LO 
edukacja dla 
bezpieczeństwa 
i historia  

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
edukacja  
dla bezp. 

2. Technikum TŻiUG 

matematyka 
biologia  
technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 
innowacja 
w zakresie dietetyki 
i fitness 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia 

3. Technikum TR 
matematyka 
biologia  
technik rolnik 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia 



Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie 
rekrutacji 

4. Technikum TM 

matematyka 
fizyka 
technik 
mechanizacji 
rolnictwa 
i agrotroniki 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
fizyka 

5. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

R rolnik 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia 

6. 
Branżowa 
Szkoła I 
stopnia 

K kucharz 
angielski 
niemiecki 
rosyjski 

język polski 
matematyka 
język angielski 
biologia 

7. 
Kwalifikacyjne 
kursy 
zawodowe 

- rolnik - - 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach  

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6 

telefon/fax: 46 834 59 66 

www.ppppskierniewice.pl 

ppppce@op.pl 


