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ŁÓDŹ – MIASTO NA PRAWACH POWIATU 

Urząd Miasta Łodzi 
Wydział Edukacji 

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

edukacja@uml.lodz.pl 

 

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

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

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
geografia 

matematyka 
j. angielski 

IA 
 j. angielski 

 j. niemiecki/ 
 j. francuski 

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

2. 

matematyka 
fizyka 

informatyka 

IB 
Gr I 

j. angielski 
j. niemiecki/ 
 j. francuski 

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

chemia 
fizyka 

matematyka 

IB 
Gr II 

j. angielski 
j. niemiecki/ 
 j. francuski 

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

3. 
biologia 
chemia  

matematyka 
ID 

j. angielski 
j. niemiecki/ 
 j. francuski 

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

4. 
biologia 
chemia 

matematyka 
IE 

j. angielski 
j. niemiecki/ 
 j. francuski 

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

 

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

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

lo2@szkoly.lodz.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

j. angielski 
wos 

geografia 

IA 
gr 1 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski,matematyka, j. angielski, geografia  

j. angielski 
wos 

geografia 

IA 
gr 2 

j. angielski 
j. francuski 

j. polski,matematyka, j. angielski, geografia 

2. 

j. angielski 
biologia 
chemia 

I C 
gr 1 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski,matematyka, j. angielski, biologia 

j. angielski 
biologia 
chemia 

I C 
gr 2 

j. angielski 
j. francuski 

j. polski,matematyka, j. angielski, biologia 

3. 

j. angielski 
j. polski 

historia sztuki 

ID 
gr 1 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski,matematyka, j. angielski, historia 

j. angielski 
j. polski 

historia sztuki 

ID 
gr 2 

j. angielski 
j. francuski 

j. polski,matematyka, j. angielski, historia 

 

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

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

kontakt@lo3.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

geografia 
Ia 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
lub j. hiszpański 

j. polski,matematyka, historia, geografia 

2. 
biologia 
chemia 

matematyka 
Ib 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
lub j. hiszpański 

j. polski,matematyka, chemia, biologia 

3. 
biologia 

geografia 
matematyka 

Ic 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
lub j. hiszpański 

j. polski,matematyka, j. biologia, geografia 

4. 
j. angielski 

fizyka 
matematyka  

Id 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
lub j. hiszpański 

j. polski,matematyka, j. angielski, fizyka 

 

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

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

sekretariat@lo4.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
1A 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. francuski 
lub j. niemiecki 

j. polski,matematyka, fizyka, j. angielski 

2. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

1A preIB 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. francuski 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

3. 
j. polski 
historia 

1B preIB 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. francuski 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, historia, j. angielski 

4. 
j. polski 

geografia 
1C preIB 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. francuski 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

5. 
biologia 
chemia 

1D 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. francuski 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

6. 
biologia 
chemia 

1D preIB 

j. angielski 
j. hiszpański 

lub j. francuski 
lub j. niemiecki 

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

 

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

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

kontakt@lo6.elodz.edu.pl 

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

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
geografia 
j. angielski 

1a 

j. angielski 
kontynuacja 
j. hiszpański  
od podstaw 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

2. 
j. polski 
historia 

1b 

j. angielski 
kontynuacja 
j. francuski  
od podstaw 

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

3. 
j. polski 

j. angielski 
1f 

j. angielski 
kontynuacja 

j. włoski  
od podstaw 

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

4. 
biologia 

j. angielski 
1z 

j. angielski 
kontynuacja 
j. hiszpański  
od podstaw 

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

 

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

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

osemka@8lolodz.eu 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. niemiecki dwujęzyczny 
wybór bloków rozszerzeń 

po klasie wstępnej 
Ow 

j. niemiecki 
j. angielski 

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

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

2. 
j. angielski 
j. niemiecki 
geografia 

1B 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

3. 
j. polski 

j. angielski 
historia 

1C 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, historia 

4. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1D 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia 

 

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

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

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
informatyka 
j. angielski 

1A 
j. angielski 

j. hiszpański 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski 

2. 
biologia 
chemia 

j. angielski 
1B 

j. angielski 
j. hiszpański 

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

3. 
j. polski 

wos 
j. angielski 

1C 
j. angielski 

j. hiszpański 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, wos, j. angielski 

4. 
geografia 
j. angielski 

j. hiszpański 
1D 

j. angielski 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

 

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

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

11liceumlodz@wikom.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

geografia 
IAH  

j. angielski – 
poziom 

dwujęzyczny  
j. hiszpański  

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

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

 
matematyka 

biologia 
chemia 

IAM  

j. angielski – 
poziom 

dwujęzyczny  
j. niemiecki  

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

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

2. 
j. angielski 

historia 
geografia 

IC 

j. angielski  
do wyboru  

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

j. polski, matematyka, historia, geografia 

3. 
matematyka 

biologia 
chemia 

ID 

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

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 
klasa wstępna  
z j. francuskim 

Ow 
j. francuski  
(18 godz. 

tygodniowo) 

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

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

 

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

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

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

1A 

I język: j. angielski 
II język 

międzyoddziałowo
pod warunkiem,  

że zbierze się 
grupa, do wyboru 

spośród: 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. hiszpański 

j. rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

2. 
matematyka 

fizyka 
1B 

I język: j. angielski 
II język 

międzyoddziałowo
pod warunkiem,  

że zbierze się 
grupa, do wyboru 

spośród: 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. hiszpański 

j. rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy 

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

biologia 
chemia 

1C 

I język: j. angielski 
II język 

międzyoddziałowo
pod warunkiem,  

że zbierze się 
grupa, do wyboru 

spośród: 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. hiszpański 

j. rosyjski 

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

4. 
matematyka 

geografia 
j. angielski 

1D 

I język: j. angielski 
II język 

międzyoddziałowo
pod warunkiem,  

że zbierze się 
grupa, do wyboru 

spośród: 
j. niemiecki 
j. francuski 
j. hiszpański 

j. rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

 

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

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

kontakt@lo13.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

rozszerzenia po klasie 
wstępnej: 

1gr. –j. polski 
historia 

j. francuski  
2gr. – biologia 

chemia 
j. francuski  

0W 

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

dwujęzyczny  
od podstaw. 

Pozostałe języki 
nauczane od klasy 

pierwszej: 
1gr. – j. włoski  

od podstaw 
2gr.- j. angielski 

kontynuacja  

1 gr. i 2gr.:  
j. polski 

matematyka 
j. obcy 

historia albo biologia 
+ obowiązuje sprawdzian predyspozycji językowych  

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

II termin  - 16.06.2020 g. 13.00 

2. 
biologia 
chemia 

1B 

1gr. i 2gr.  
j. angielski 

kontynuacja 
II język do wyboru: 

j. niemiecki 
kontynuacja/  

włoski  
od podstaw/  
j. francuski  

od podstaw (wg 
kolejności zgłoszeń 

do wyczerpania 
limitu wolnych 

miejsc w grupie) 

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

fizyka 
informatyka 

1C 

1gr. i 2gr. 
j. angielski 

kontynuacja 
II język do wyboru: 

j. niemiecki 
kontynuacja/  

j. włoski  
od podstaw/  

j. francuski od 
podstaw  

(wg kolejności 
zgłoszeń  

do wyczerpania 
limitu wolnych 

miejsc w grupie) 

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

 

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

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

kontakt@lo15.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 

j. angielski 
historia 

1 a 

j. angielski 
do wyboru: 

j. włoski  
lub j. niemiecki 

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

2. 
matematyka 
j. angielski 
geografia 

1 b 

j. angielski 
do wyboru 

j. włoski  
lub j. rosyjski 

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

3. 
j. angielski 

biologia 
chemia 

1 c 

j. angielski 
do wyboru: 
j, rosyjski  

lub j. niemiecki 

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

 

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

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

sekretariat@liceum18lodz.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
geografia 

wos lub matematyka 

1a policyjna  

z elementami 
kryminalistyki 

j. angielski 
drugi: 

j. niemiecki 
lub j. rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, wos 

2. 
j. polski 

wos lub j. angielski 

1b 
policyjno-

prawna 

j. angielski 
drugi: 

j. niemiecki 
lub j. rosyjski  

j.polski, matematyka, j. angielski, wos 

3. 
chemia 

biologia lub matematyka 

1c 
ratowniczo-

strażacka 

j. angielski 
drugi: 

j. niemiecki 
lub j. rosyjski  

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

 

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

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

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

j. angielski 
geografia 

A 

j. angielski  
i do wyboru :  
j. niemiecki 

lub j. rosyjski  
lub j. hiszpański  

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

2. 
biologia 
chemia 

j. angielski 
B 

j. angielski  
i do wyboru :  
j. niemiecki 

lub j. rosyjski  
lub j. hiszpański 

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

3. 
j. polski 
historia 

wos 
C 

j. angielski 
 i do wyboru : 

j. niemiecki  
 lub j. rosyjski  

 lub j. hiszpański   

j. polski, matematyka, j. obcy, historia 

 

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

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

sekretariat@lo21.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

j. angielski 
1A 

j. angielski 
(rozszerzony) 

oraz do wyboru 
kontynuacja 

języków 
niemieckiego, 
francuskiego  

i hiszpańskiego 
oraz od podstaw  

j. francuski  
i hiszpański* 

j. polski, matematyka, historia, j. angielski 

2. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1B 

j. angielski  
oraz do wyboru 

kontynuacja 
języków 

niemieckiego, 
francuskiego  

i hiszpańskiego 
oraz od podstaw 

 j. francuski  
i hiszpański* 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

3. 
geografia 

matematyka 
j. angielski 

1C 

j. angielski 
(rozszerzony) 

oraz do wyboru 
kontynuacja 

języków 
niemieckiego, 
francuskiego  

i hiszpańskiego 
oraz od podstaw  

j. francuski  
i hiszpański* 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

4. 
matematyka 

fizyka 
chemia 

1D 

j. angielski 
oraz do wyboru 

kontynuacja 
języków 

niemieckiego, 
francuskiego  

i hiszpańskiego 
oraz od podstaw  

j. francuski  
i hiszpański* 

j. polski, matematyka, fizyka, chemia 

 

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

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

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
biologia 
chemia 

1P1 
(przyrodnicza  

z biologią  
i chemią) 

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

lub j. włoski  
lub j. rosyjski 

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

2. 
biologia 

geografia 

1P2 
(przyrodnicza  

z biologią  
i geografią) 

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

lub j. włoski 
 lub j. rosyjski 

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

3. 
wos 

 geografia 

1S1 
(społeczna  

z wos  
i geografią) 

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

lub j. włoski 
lub j. rosyjski 

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

 
wos 

j. angielski 

1S1 
(społeczna  

z wos  
i angielskim) 

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

lub j. włoski 
lub j. rosyjski 

j. polski, matematyka, wos, j. obcy 

 
j. polski 
historia 

1M  
(medialna 
 z polskim  
i historią) 

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

lub j. włoski 
lub j. rosyjski 

j. polski, matematyka, historia, j. obcy 

 

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

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

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

geografia 
1A 

j. angielski  
oraz drugi język 

 do wyboru: 
j.niemiecki 
j. rosyjski  

lub j. hiszpański 

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

2. 

matematyka 
biologia 
chemia  

1B gr1 

j. angielski  
oraz drugi język 

 do wyboru: 
j.niemiecki 
j. rosyjski  

lub j. hiszpański 

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

matematyka 
biologia 
fizyka 

1B gr2 

j. angielski  
oraz drugi język 

 do wyboru: 
j.niemiecki 
j. rosyjski  

lub j. hiszpański 

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

3. 
matematyka 
j. angielski 

chemia  
1C gr1 

j. angielski  
oraz drugi język 

 do wyboru: 
j.niemiecki 
j. rosyjski  

lub j. hiszpański  

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

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

fizyka 
1 C gr2 

j. angielski  
oraz drugi język 

 do wyboru: 
j.niemiecki 
j. rosyjski  

lub j. hiszpański 

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

 

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

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

kontakt@lo25.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
geografia 
j. angielski  

1a 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
lub j. hiszpański 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

2. 
matematyka 

fizyka 
1b 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
lub j. hiszpański 

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

3. 
biologia 
chemia 

1c 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
lub j. hiszpański 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 
j. polski 
historia 

1d 

j. angielski 
j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
lub j. hiszpański 

j. polski, matematyka, historia, wos 

 

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

tel. 42 686 86 15  
www.lo26.pl 

kontakt@lo26.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 
historia 

geografia 
1A 

j. angielski 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, historia oraz geografia 

2. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

1B 
j. angielski 
j. rosyjski 

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

3. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1C 

j. angielski 
j. niemiecki  

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

4. 
matematyka 

geografia 
j. angielski 

1D 
j. angielski 
j. francuski 

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

5. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1E 

j. angielski 
j. rosyjski  

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

 

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

tel. 42 678 94 82  
www.bytnarowka.pl 

kontakt@lo29.elodz.edu.pl  

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

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

matematyka 
 fizyka 

Ia 

j. angielski 
oraz do wyboru 

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

(hiszpański tylko 
kontynuacja) 

j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka 

2. 
j. polski 

j. angielski 
historia 

Ib 

j. angielski 
oraz do wyboru 

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

(hiszpański tylko 
kontynuacja) 

j. polski, j. angielski, matematyka, historia 

3. 
j. angielski 

j. hiszpański 
geografia 

Ic 
j. angielski 

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

4. 
biologia 
chemia 

matematyka 
Id 

j. angielski 
oraz do wyboru 

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

(hiszpański tylko 
kontynuacja) 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

 

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

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

www.liceumnasowinskiego.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. angielski 

j. polski 
historia  

1a 

j. angielski  
poziom 

rozszerzony 
wybór:  

j. niemiecki  
j. hiszpański  
j. francuski  

lub j. rosyjski 

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

2. 

j. angielski 
matematyka 

fizyka 
1bm 

j. angielski  
poziom 

rozszerzony 
wybór:  

j. niemiecki  
j. hiszpański  
j. francuski  

lub j. rosyjski 

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

j. angielski 
biologia 

geografia 
I bp 

j. angielski  
poziom 

rozszerzony 
wybór:  

j. niemiecki  
j. hiszpański  
j. francuski  

lub j. rosyjski 

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

3. 
j. angielski 
geografia 

wos 
1c 

j. angielski  
poziom 

rozszerzony 
wybór:  

j. niemiecki  
j. hiszpański  
j. francuski  

lub j. rosyjski 

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

mailto:liceumnasowinskiego@op.pl


KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
Łódź 2020/2021 

 

S t r o n a  | 16 

 

XXXI Liceum Ogólnokształcące im. L. Zamenhofa w Łodzi 
93-236 Łódź, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5 B 

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

kontakt@lo31.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 

fizyka 
informatyka 

I Ai 
j. angielski  
j. niemiecki  

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

2. 
matematyka 

fizyka 
j. angielski 

I Aa 
j. angielski  
j. niemiecki  

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

3. 
biologia 
chemia 

matematyka 
I B 

j. angielski  
j. niemiecki  

lub j. hiszpański 
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 
matematyka 

geografia 
j. angielski 

I C 

j. angielski  
j. niemiecki  

lub j. hiszpański 
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

5. 
j. polski 
historia 

geografia 
I D 

j. angielski  
j. niemiecki  

lub j. hiszpański 
lub j. francuski 

j. polski, matematyka, historia, geografia 

 

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

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. polski 

j. angielski 
historia 

1a 

j. angielski 
j. hiszpański 

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

2. 
j. polski 

geografia 
wos 

1b 
(integracyjna) 

j. angielski 
j. hiszpański 

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

3. 
matematyka 

chemia 
j. angielski 

1c 
j. angielski 

j. hiszpański 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, chemia 

4. 
matematyka 

geografia 
wos 

1d 
j. angielski 

j. hiszpański 
lub j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia 

5. 
biologia 
chemia 

matematyka 
1e 

j. angielski 
j. hiszpański 

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

 

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

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

kontakt@lo34.elodz.edu.pl 

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. angielski 

j. włoski/j. francuski 
geografia 

1A 
j. angielski 
j. włoski/ 

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

2. 
j. angielski 

 biologia/chemia 
1B 

j. angielski 
j. niemiecki/ 

j. włoski/  
j. francuski 

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

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

j. angielski/j .niemiecki 
historia 

1C 

j. angielski 
j. niemiecki/ 

j. włoski/  
j. francuski 

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

 

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

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

kontakt@zso4.elodz.edu.pl  

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. angielski 

wos 
geografia 

I a 
straż graniczna 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, wos, j. angielski 

2. 
j. angielski 

wos 
biologia 

I b  
służba 

policyjna 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, wos, wf 

3. 

j. polski 
j. angielski 

informatyka 

I c 
dziennikarska 
patronat TVP3 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka 

j. polski 
matematyka 

historia 

I c  
ogólna 

patronat UŁ 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, wos, historia 

 

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

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

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

j. polski 
j. angielski 

historia lub wos 
(integracyjna) 

A 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

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

2. 

j. polski 
j. angielski 
geografia 
(ogólna) 

B 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia 

3. 

j. polski 
j. angielski 

informatyka 
(integracyjna) 

C 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

4. 

geografia 
matematyka 
j. angielski 

lub j. niemiecki 
(sportowa – 
piłka nożna) 

D 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy 

5. 

biologia 
chemia 

do wyboru: 
j. angielski 

lub j. niemiecki 
(sportowa – lekkoatletyka, 

piłka ręczna) 

E 
j. angielski 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

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

 

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

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

kontakt@lo44.elodz.edu.pl  

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
j. angielski 

biologia 
I a 

j. angielski 
j. niemiecki 

klasa terapeutyczna 

2. 
j. angielski 

j. polski 
I b 

j. angielski 
j. niemiecki 

klasa terapeutyczna 

3. 
j. angielski 
geografia 

I c 
j. angielski 
j. niemiecki 

klasa terapeutyczna 

4. 
j. angielski 

historia 
I d 

j. angielski 
j. niemiecki 

klasa terapeutyczna 

5. 
j angielski 

wos 
I e 

j. angielski 
j. niemiecki 

klasa terapeutyczna 

6. 
j. angielski 

matematyka 
I db 

j. angielski 
j. niemiecki 

klasa terapeutyczna 

 
XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Łodzi 

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

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

Lp. 
Przedmioty  

z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
matematyka 
j. angielski 

robotyka z e-sportem 
1A 

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

j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski 

2. 

SPORTOWA 
piłka siatkowa dziewcząt  

i chłopców 
j. angielski 

biologia 
geografia lub chemia 

(do wyboru) 

1B 

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

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

3. 
j. polski 

geografia 
wos 

1C 

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

j. polski, matematyka, wos, j. angielski 

4. 

SPORTOWA 
piłka nożna 

strzelectwo sportowe 
j. angielski 

biologia 
geografia lub chemia 

(do wyboru) 

1D 

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

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

 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  

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

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

 

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

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

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

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

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

 
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Bosko w Łodzi 

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

szkola@salezjanie.lodz.pl 

ZESPOŁY SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

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

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

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

Lp. 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym 

programem nauczania 
Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 0H 

j. hiszpański 
dwujęzyczny 

rozszerzenia po klasie 
wstępnej  

(geografia, historia) 

I j. hiszpański 
II j. angielski 

(od klasy 
pierwszej) 

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

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

2. 1A 

matematyka 
fizyka 

j. angielski  
albo informatyka 

I j. angielski 
II j. do wyboru 

spośród: 
j. francuski 

j. hiszpański, 
j. niemiecki 
j. rosyjski 

j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

3. 1B 

biologia 
chemia 

matematyka  
albo j. angielski 

I j. angielski 
II j. do wyboru 

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

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

4. 1C 
j. polski 
historia 

wos 

I j. angielski 
II j. do wyboru 

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

j. polski, matematyka, historia, wos 

5. 1D 
geografia 

matematyka 
j. angielski 

I j. angielski 
II j. do wyboru 

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

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

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

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

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

sekretariat_baletowa@idsl.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

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

- 

 
Szkoła Muzyczna I stopnia Towarzystwa Oświatowego „EDUKACJA” w Łodzi 

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

biuro@to.edu.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Szkoła 

Muzyczna I 
stopnia 

I/6 
I/4 

- nie dotyczy 

elementy kształcenia słuchu i rytmiki 

aparat i warunki fizyczne kandydata, do gry na danym 
instrumencie 

koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa, 

umiejętność gry na dowolnie wybranym instrumencie, 
warunki głosowe 

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

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

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

Lp. Typ szkoły Symbol oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 

W OSM I stopnia 
realizowany jest 
program szkoły 

muzycznej I 
stopnia i szkoły 
podstawowej  

w zakresie klas 
1-6 

W OSM II 
stopnia 

realizowany jest 
program szkoły 

muzycznej II 
stopnia 

zakończony 
egzaminem 

dyplomowym  
w klasie 1 i 2 

program klasy 7  
i 8 szkoły 

podstawowej 
zakończony 
egzaminem 

ósmoklasisty,  
w klasach 3-6 

- 
nauka na wydziale 
instrumentalnym 

 i na wydziale rytmiki 

j. angielski 
j. niemiecki 

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

kształcenia słuchu i zasad muzyki 
na wydział rytmiki badanie predyspozycji ruchowych 

kandydatów 

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

zakończony 
maturą 

 
Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława. Moniuszki w Łodzi 

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

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

Lp. Typ szkoły Symbol oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Szkoła 

Muzyczna II 
stopnia 

- muzyk - 
egzamin wstępny z wybranej specjalności instrumentalnej 

lub wokalnej 
egzamin wstępny z kształcenia słuchu (ogólnomuzyczny) 

PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

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

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

sekretariat@cez.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1TPS 

j. angielski 
technik programista  

j. angielski/ 
j. niemiecki 

j. polski, j. angielski, informatyka, matematyka 

geografia 
technik spedytor 

j. niemiecki 
j. angielski 

j. polski, j. obcy, geografia, matematyka 

TWA 

matematyka 
technik analityk 

j. angielski/ 
j. niemiecki 

j polski, j. obcy chemia, matematyka 

matematyka 
technik włókiennik 

j. niemiecki 
j. angielski 

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

matematyka 
technik włókienniczych 

wyrobów 
dekoracyjnych 

j. niemiecki 
j. angielski 

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

1TF 
fizyka 

technik fotografii  
i multimediów 

j. niemiecki 
j. angielski 

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

1TI 
fizyka 

technik informatyk 
j. niemiecki 
j. angielski 

j. polski, j. obcy, fizyka, informatyka 

1TL 
geografia 

technik logistyk 
j. niemiecki 
j. angielski 

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

1TWE 
biologia 

technik weterynarii 
j. niemiecki 
j. angielski 

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

2. Szkoła Branżowa 1BFR 

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

rękodzielnik 
włókienniczych 

wyrobów 
dekoracyjnych 

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

3. 
Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 
- profil ogólny - zaoczna 

4. 
Szkoła Podstawowa  

dla Dorosłych 
- - - zaoczna 

5. Szkoła Policealna  
technik administracji 

technik archiwista 
technik bhp 

- zaoczna 

 

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

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

kontakt@zseth.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 1 

Ia 
geografia 

technik ekonomista 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, wos, informatyka 

Ib 

geografia 
technik rachunkowości 

**uruchomienie 
kierunku technik 
rachunkowości 

możliwe będzie po 
uzyskaniu zgody 

Wojewódzkiej Rady 
Rynku Pracy w Łodzi 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, wos, informatyka 

Ic 
matematyka 

technik hotelarstwa 
j. angielski 
j. francuski 

j. polski, matematyka, geografia, wf 

Id 
matematyka 

technik hotelarstwa 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, geografia, wf 

Ie 
matematyka 

technik organizacji 
turystyki 

j. angielski 
j. francuski 

j. polski, matematyka, geografia, informatyka 

If 
matematyka 

technik eksploatacji 
portów i terminali 

j. angielski 
j. francuski 

j. polski, matematyka, geografia, informatyka 

 

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

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

kontakt@zseiu.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1 a TE 
technik ekonomista 

matematyka 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. angielski 
zawodowy 

j. polski, matematyka, informatyka, geografia 

1 b TL 
technik logistyk 

j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. angielski 
zawodowy 

język polski, matematyka, informatyka, geografia 

1 c TOR 
technik reklamy 

j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 
j. angielski 
zawodowy 

język polski, matematyka, informatyka, plastyka 

1 d TOT 

technik organizacji 
turystyki 

j. angielski 
geografia 

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

j. polski, matematyka, informatyka, geografia 

 

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

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

kontakt@zsg.elodz.edu.pl 

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

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 4 

I A 

technik usług 
kelnerskich/ 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

(rozszerzenie: 
 j. angielski) 

j. angielski  
j. francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

I B 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

(rozszerzenie: 
matematyka) 

j. angielski  
j francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

I C 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
(rozszerzenie: biologia) 

j. angielski  
j francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

I D 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
(rozszerzenie: wos) 

j. angielski  
j francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, wos 

I E 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

(rozszerzenie:  
j. angielski) 

j. angielski  
j francuski 

j. polski, matematyka, j. angielski, biologia 

2. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia Nr 4 

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

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

3. 

Branżowa Szkoła II 
stopnia Nr 4** 

** - po uzyskaniu zgody 
na utworzenie 

1 
technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
j. angielski 

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

 

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

tel. 42 654 03 71  
www.zsp5lodz.pl 

sekretariat@zsp5lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 5 

1a 

j. polski 
technik transportu 

kolejowego 
technik budownictwa 

kolejowego 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1b 
j. polski 

technik ekonomista 
j. angielski 
j. francuski 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1c 
j. polski 

technik rachunkowości 
j. angielski 
j. francuski 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1d 
j. polski 

/technik handlowiec 
j. angielski/ 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

2. 
Szkoła Branżowa 

I stopnia Nr 5 
1e 

monter nawierzchni 
kolejowej 

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

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

 

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

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

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

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

technik technologii 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, technika 

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

  1tb2 

j. angielski 
technik kontroli jakości 

i bezpieczeństwa 
żywności* - pod 

warunkiem uzyskania 
zgody MEN 

j. angielski 
j.niemiecki 

j. polski, matematyka, biologia, technika 

2. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia Nr 6 
1a, 1b 

cukiernik 
piekarz 

przetwórca mięsa 
operator maszyn  

i urządzeń przemysłu 
spożywczego 

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

3. 

Branżowa Szkoła II 
stopnia Nr 6** 

** - po uzyskaniu zgody 
na utworzenie 

1s 
technik technologii 

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

 

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

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

kontakt@zss.elodz.edu.pl  

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1a 

matematyka 
fizyka 

technik pojazdów 
samochodowych 

specjalność naprawy 
mechatroniczne 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1b 

matematyka 
fizyka 

technik pojazdów 
samochodowych 

specjalność naprawy 
mechaniczne 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1c 
matematyka 

 fizyka 
technik mechatronik 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1d 

matematyka 
geografia  

technik transportu 
drogowego 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

2. 
Branżowa Szkoła 

 I stopnia 

1 blm 
mechanik pojazdów 

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

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

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

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

1 bek 
elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych 

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

3. 

Branżowa Szkoła 
 II stopnia 

(po uzyskaniu zgody na 
utworzenie) 

1Bs2 

technik pojazdów 
samochodowych 

specjalność naprawy 
mechaniczne 

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

1Bs2 

technik pojazdów 
samochodowych 

specjalność naprawy 
mechatroniczne 

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

1Bs2 
technik transportu 

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

 

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

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

kontakt@zsp9.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 9 

I A/1 
technik elektronik 

matematyka i fizyka 
j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

I A/2 
technik automatyk 

matematyka i fizyka 
j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

I B/1 
technik energetyk 

matematyka i fizyka 
j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

I B/2 
technik elektryk 

matematyka i fizyka 
j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

I C 
technik mechatronik 
matematyka i fizyka 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

I D 
technik informatyk 
matematyka i fizyka 

lub informatyka 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

2. 
Branżowa Szkoła 

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

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

 

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

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

elektronik@elektronik.lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 10 

1a 
matematyka 

fizyka 
technik informatyk 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1b 
matematyka 

fizyka 
technik informatyk 

j. angielski  
j. francuski 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1e 
matematyka 

fizyka 
technik elektronik 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1m 
matematyka 

fizyka 
technik mechatronik 

j. angielski  
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1t 
matematyka 

fizyka 
technik teleinformatyk 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

 

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

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

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1 A 

biologia lub geografia 
lub j. angielski 

technik przemysłu 
mody 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, plastyka, technika 

1 C 
biologia lub geografia 

lub j. angielski 
technik grafiki 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, plastyka, informatyka 

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

1 F 

biologia lub geografia 
lub j. angielski 

technik fotografii  
i multimediów 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, plastyka, informatyka 

1 C/F 

biologia lub geografia 
lub język angielski 

technik grafiki  
i poligrafii cyfrowej 
technik fotografii  

i multimediów 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, plastyka, informatyka 

2. 
Branżowa Szkoła I 

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

 

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

42 659 82 22 
www.zsbg.org 

kontakt@zsgt.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1A 
technik geodeta 

matematyka 
geografia 

j. angielski 
j. hiszpański 

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

1B 
technik informatyk 

matematyka 
fizyka 

j. angielski 
j. hiszpański 

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

1C 
technik leśnik 
matematyka 

biologia 

j. angielski 
j. hiszpański 

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

 

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

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

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 15 

1a 

technik budownictwa 
rozszerzenia: 
matematyka 

fizyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

1b 

technik renowacji 
elementów 
architektury 
rozszerzenia:  

j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

technik robót 
wykończeniowych  
w budownictwie 

rozszerzenia:  
j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

1c 

technik urządzeń  
i systemów energetyki 

odnawialnej 
 

rozszerzenia:  
j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

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

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

j. angielski 
geografia 

j. niemiecki 

   

technik ochrony 
środowiska 

rozszerzenia:  
j. angielski 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, technika 

2. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia Nr 15 

1a 

monter zabudowy  
i robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

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

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

1b 

monter sieci i instalacji  
sanitarnych 

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

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

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

 

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

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

kontakt@zsti.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum Nr 17 

1 tia 
matematyka 

fizyka 
technik informatyk 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1 tib 
matematyka 

fizyka 
technik informatyk 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1 tm 
matematyka 

fizyka 
technik mechatronik 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 

1 tmm 

matematyka 
fizyka 

technik mechatronik  
technik mechanik 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski,  matematyka, j. obcy, informatyka 

2. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia Nr 17 
1 br 

mechanik-monter 
maszyn i urządzeń 

operator obrabiarek 
skrawających  

ślusarz 

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

 

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

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

sekretariat@poligrafik-lodz.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
Technikum Nr 18 

Poligraficzne 

I ga 

technik grafiki 
 i poligrafii cyfrowej 

j. angielski 
fizyka 

 lub geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, plastyka 

I gi 

technik grafiki  
i poligrafii cyfrowej 
technik procesów 
introligatorskich 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, plastyka 

http://www.zst-i.pl/
http://www.poligrafik-lodz.pl/
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j. angielski 
fizyka  

lub geografia 

  I dr 

technik reklamy 
technik procesów 

drukowania 
j. angielski 

fizyka 
 lub geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, informatyka, plastyka 

2. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia Poligraficzna 
I b 

drukarz offsetowy  
lub fleksograficzny 
operator procesów 

introligatorskich 

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

 

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

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

sekretariat@zsp20.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

inf 
matematyka 
j. angielski 

technik informatyk 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski,  informatyka 

oe 

matematyka 
geografia 
j. angielski 

technik urządzeń 
systemów energetyki 

odnawialnej 
technik elektryk 

j. angielski 
j. niemiecki 

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

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

mt 

matematyka 
fizyka 

j. angielski 
technik mechatronik 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka 

dm 

matematyka 
fizyka 

j. angielski 
technik urządzeń 

dźwigowych 
technik mechanik 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, matematyka, j. angielski, technika 

 

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

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

kontakt@zsr.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

F 
technik usług 
fryzjerskich 

chemia 

j. angielski 
j. niemiecki 

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

HS 
technik hodowca koni   

technik pszczelarz 
biologia 

j. angielski 
j. niemiecki 

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

AO 

technik architektury 
krajobrazu /  

technik ogrodnik  
j. angielski 

j. angielski 
j. niemiecki 

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

FP 
technik usług 
fryzjerskich  

chemia 

j. angielski 
j. niemiecki 

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

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

2. 
Branżowa Szkoła I 

stopnia 

fbj 
fryzjer  

jeździec 
j. angielski 
j. niemiecki 

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

fa fryzjer 
j. angielski 
j. niemiecki 

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

3. 

Branżowa Szkoła II 
stopnia** 

** - po uzyskaniu zgody 
na utworzenie 

ff 
technik usług 
fryzjerskich 

j. angielski 
j. niemiecki 

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

 

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

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

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

1 TPM 
matematyka 

technik mechatronik 
j. angielski              
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1 TPS 
matematyka 

technik pojazdów 
samochodowych 

j. angielski                
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

1TPT 

matematyka 
technik pojazdów 
samochodowych 

technik transportu 
drogowego 

j. angielski                
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka 

2. 
Branżowa Szkoła  

I Stopnia 

1 BPA 

elektromechanik 
pojazdów 

samochodowych 
mechanik motocyklowy 
blacharz samochodowy 

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

1BPB 
kierowca 

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

PUBLICZNE TECHNIKA  

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

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

Lp. Typ szkoły 
Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania 
/ profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum 

A 
technik logistyk               

matematyka 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

B 
technik logistyk               

matematyka 
geografia 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

C 
technik gazownictwa 

matematyka 
fizyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

D 

technik urządzeń  
i systemów energetyki 

odnawialnej 
matematyka, fizyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

E 

technik inżynierii 
sanitarnej 

matematyka 
fizyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

G 
technik chłodnictwa  

i klimatyzacji 
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

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

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE I SOCJOTERAPII 

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

1. 

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

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

sloneczna.kraina@onet.pl   

2. 

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

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

 centrum.lodz@wp.pl  

3. 

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

www.navicula.pl 
szkola@navicula.pl  

 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 w Łodzi 

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

kontakt@mossos1.elodz.edu.pl 

 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 w Łodzi 

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

biuro@mos2lodz.pl 

 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3 w Łodzi 

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

kontakt@mos3.elodz.edu.pl 

 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 4 w Łodzi 

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

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

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 25 

fryzjer 
mechanik pojazdów 

samochodowych 
kucharz 

j. angielski 

 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Łodzi 

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

kontakt@mow3.elodz.edu.pl 

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

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

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

kontakt@sosw1.elodz.edu.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła I stopnia 

Specjalna Nr 22 

kucharz 
fryzjer 

ogrodnik 
monter instalacji i urządzeń 

sanitarnych 
pracownik pomocniczy mechanika 

j. angielski 

2. Technikum Specjalne Nr 24  

technik informatyk 
technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

j. angielski 

3. 
LVII Liceum Ogólnokształcące 

Specjalne 
dla uczniów niesłyszących z afazją, 
autyzmem i zespołem Aspergera 

j. angielski 

4. Szkoła Policealna Specjalna nr 23 
technik informatyk 

florysta 
j. angielski 

 

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

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

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca  

do Pracy Nr 3 

podstawa programowa dla szkół 
specjalnych przyspasabiających  

do pracy 
- 

 

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

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

slabowidz@blind.edu.pl 

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 

LVI Liceum Ogólnokształcące 
Młodzieży Słabo Widzącej, 

Niewidomej, Niepełnosprawnej 
Ruchowo, z autyzmem, w tym  

z zespołem Aspergera 

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

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

Słabo Widzącej, Niewidomej 
 i Niepełnosprawnej Ruchowo 

technik masażysta 
technik prac biurowych 

kurs kwalifikacyjny:  
technik obsługi turystycznej 

j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki 

3. 

Szkoła Policealna nr 20  
dla Młodzieży Słabo Widzącej, 

Niewidomej, Niepełnosprawnej 
Ruchowo, z autyzmem, w tym  

z zespołem Aspergera 

technik masażysta 
technik administracji 

technik tyfloinformatyk 
j. angielski 

 
SOSW Nr 4 w Łodzi 

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

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

 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi 

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

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

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy Nr 1 

przysposobienie do pracy w biurze 
przysposobienie do pracy  

w gospodarstwie domowym  
i ogrodnictwie 

przysposobienie do pracy 
wytwórcy pamiątek 

przysposobienie do pracy  
w gastronomii (innowacja) 

przysposobienie do pracy florysty 
(innowacja) 

- 

 
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 w Łodzi 

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

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

Lp. Nazwa szkoły Program/ profil/ zawód Języki obce 

1. 
Branżowa Szkoła I stopnia 

Specjalna nr 24 w Łodzi 

operator maszyn w przemyśle 
włókienniczym 

kucharz 
blacharz samochodowy 

sprzedawca 
monter zabudowy i robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej 

krawiec 
cukiernik 
piekarz 

lakiernik samochodowy 
mechanik monter maszyn  

i urządzeń 
mechanik motocyklowy 

j. angielski 

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

do Pracy nr 2 

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

włókienniczym, cukiernik, kucharz, 
rękodzielnik wyrobów 

dekoracyjnych 

zajęcia rewalidacyjne wyrównujące kompetencje językowe 
dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia 

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

1. 

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

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

2. 

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

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

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

ul. Obywatelska 57 
biuro@aspi-racjami.org 

4. 

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

www.jim.org  
sekretariat@jim.org  

5. 

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

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

szkola@navicula.pl  

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA MŁODZIEŻY 

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

1. 

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

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

lodz@cosinus.pl 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA MŁODZIEŻY 

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

1. 

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

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

liceum@katolik.edu.pl 

2. 

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

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

lout@ipt.pl 

3. 

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

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

szkoly@lomisiak.edu.pl 

4. 
Liceum Ogólnokształcące ,,Anagra” w Łodzi 

91-103 Łódź, ul.Łanowa 4 

5. 

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

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

szkola.bernardyni@wp.pl 

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

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

tel. 42 254 05 70 
sekretariat@smslodz.pl  

7. 

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

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

8. 

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

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

szkolyZNP@poczta.fm 

9. 

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

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

informacje@mikron.edu.pl 

10. 

Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 
Łódź, ul.Klaretyńska 9 

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

sekretariat@liceummundurowe.pl  

11. 

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

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

12. 

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

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

dobreliceumgkj@gmail.com  

13. 

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

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

14. 

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

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

15. 

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

tel. 42 632 52 20 
lodz@cosinus.pl 

16. 

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

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

17. 

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

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

liceum@spoleczna.pl 

18. 

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

tel. 42 732 734 533 
kontakt@fundacjaeis.pl 

19. 

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

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

liceum@akademickielo.com.pl  

20. 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Nowoczesna Edukacja w Łodzi 

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

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

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

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

sekretariat@kokoro.szkola.pl  

22. 
Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży „Cosinus" w Łodzi 

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

23. 
Szkoła Europejska Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

93-020 Łódź, ul. Tuszyńska 31 

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

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

25. 
Liceum Ogólnokształcące "Łódka" w Łodzi 

ul. Rzgowska 17A 

26. 
Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące ABSOLWENT w Łodzi 

ul. Traktorowa 35  
loabsolwentlodz@gmail.com 

27. 
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej w Łodzi 

ul. Sterlinga 26 

28. 
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z ASPI-racjami w Łodzi 

ul. Obywatelska 57 
biuro@aspi-racjami.org 

29. 
Nazaret - Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

ul. Balonowa 1  
info@fundacjafilome.pl 

NIEPUBLICZNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH 

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

1. 

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

tel. 42 636 89 99 
www.szkolyomega.pl 

omega@szkolyomega.pl 

2. 

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

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

dyrekcja@piontek.edu.pl  

3. 

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

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

4. 

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

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

5. 

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

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

dobreliceumgkj@gmail.com  

6. 

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

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

7. 

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

tel. 42 63 15 920  
lout@ipt.pl 

8. 

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

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

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

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

10. 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EDUKATOR" w Łodzi 

91-170 Łódź 
 K.K. Baczyńskiego 156  

NIEPUBLICZNE TECHNIKA DLA MŁODZIEŻY 

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

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

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

technik usług fryzjerskich  
(stara klasyfikacja) 

2. 

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

tel. 42 299 55 18  
lout@ipt.pl 

technik informatyk  
(stara klasyfikacja) 

3. 

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

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

technik usług fryzjerskich 
technik logistyk 

technik weterynarii 
technik organizacji reklamy 

fototechnik 
technik ekonomista 

4. 
Technikum Edukacji Innowacyjnej w Łodzi 

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

technik logistyk 
technik organizacji reklamy 

technik fotografii i multimediów 
technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

technik przemysłu mody 
technik programista 

5. 

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

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

technik optyk 

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

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

technik technologii odzieży 
technik przemysłu mody 

7. 

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

tel. 42 652 17 66  
biuro@anagra.pl 

technik hotelarstwa 

8. 

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

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

technik informatyk 

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

technik informatyk 
technik weterynarii 

technik fotografii i multimediów 
technik usług fryzjerskich 

technik organizacji turystyki 

10. 
Technikum Edukacja w Łodzi 

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

technik informatyk 

11. 

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

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

technik automatyk 
technik elektronik 

technik mechatronik 

12. 

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

42 652 17 66  
biuro@anagra.pl 

technik hotelarstwa 

13. 
Technikum dla Młodzieży „Cosinus” w Łodzi 

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

technik informatyk 
technik rachunkowości 

technik organizacji turystyki 
technik hotelarstwa 
technik programista 



KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI 
Łódź 2020/2021 

 

S t r o n a  | 37 

14. 
Technikum dla Młodzieży „Cosinus I” w Łodzi 

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

technik informatyk 
technik rachunkowości 

technik organizacji turystyki 
technik hotelarstwa 
technik programista 

15. 
Technikum Administracyjno – Usługowe w Łodzi 

ul. Wileńska 53/55 
szkola@technikumlodz.pl 

technik logistyk 

16. 
Pięcioletnie Technikum Informatyczne w Łodzi 

ul. Rojna 35 
technik informatyk 

PUBLICZNE TECHNIKA DLA MŁODZIEŻY 

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

1. 

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

ul. Nałkowskiej 2 
lodz@spsk.info.pl 

technik informatyk 
technik logistyk 

technik ekonomista 

2. 

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

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

technik mechanik 
technik mechatronik 

technik elektronik 
technik informatyk 

PUBLICZNE SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA DLA MŁODZIEŻY 

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

1. 
Salezjańska Szkoła Branżowa I stopnia  

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

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

- 

NIEPUBLICZNE SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA DLA MŁODZIEŻY 

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

1. 
Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Łodzi 

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

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

elektromechanik 
mechanik pojazdów samochodowych 

ślusarz 
mechanik motocyklowy 

operator obrabiarek  
skrawających 

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

tel. 42 632 52 20 
www.cosinus.pl 

fryzjer 
sprzedawca 

cukiernik 
lakiernik 
kucharz 

monter instalacji  
i urządzeń sanitarnych 

elektryk 
elektromechanik pojazdów 

samochodowych 
ślusarz 

mechanik pojazdów samochodowych 
piekarz 

murarz – tynkarz 
monter zabudowy  

i robót wykończeniowych  
w budownictwie 

blacharz samochodowy 
monter sieci  

i instalacji sanitarnych 

3. Branżowa Szkoła Rzemiosła I Stopnia w Łodzi   

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

www.izbarzem.eu, 
 irlodz@home.pl  

fryzjer 
cukiernik 
kucharz 

mechanik pojazdów samochodowych 
piekarz 

http://www.szkolyzdz-lodz.pl/
mailto:szkola_zdz@o2.pl
http://www.izbarzem.eu/
mailto:irlodz@home.pl

