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Dane teleadresowe organu prowadzącego 

nazwa: Wydział Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury  

Urzędu Miasta Łodzi 

adres: 94- 030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b 

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

adres strony www: www.uml.lodz.pl/edukacja/ 

adres e-mail: edukacja@uml.lodz.pl 

 

Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

nazwa: I Liceum Ogólnokształcące  

adres:  90- 734 Łódź ul. Więckowskiego 41 

telefon/fax: 42 636 27 22 

adres strony www: www.1liceum.info 

adres e-mail: kontakt@lo1.elodz.edu.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 
geografia 
matematyka 
angielski 

I A 
gr I 

angielski 
niemiecki 
lub 
francuski 

polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

 
polski 
historia 
angielski 

I A 
gr II 

angielski 
niemiecki 
lub 
francuski 

polski 
matematyka 
język obcy 
historia 

2 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

I B 

angielski 
niemiecki 
lub 
francuski 

polski 
matematyka 
angielski 
fizyka lub informatyka 

3 
chemia 
fizyka 
matematyka 

I C 
gr I 

angielski 
niemiecki 
lub 
francuski 

polski 
matematyka 
język obcy 
chemia lub fizyka 

 
biologia 
chemia 
matematyka 

I C 
gr II 

angielski 
niemiecki 
lub 
francuski 

polski 
matematyka 
język obcy 
chemia lub biologia 

4 
biologia 
chemia 
matematyka 

I D 

angielski 
niemiecki 
lub 
francuski 

polski 
matematyka 
język obcy 
chemia lub biologia 
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nazwa: II Liceum Ogólnokształcące  

adres: 90- 031 Łódź ul. Nowa 11/ 13 

telefon/fax: 42 674 19 99 

adres strony www: www.lo2-lodz.edupage.org  

adres e-mail: kontakt@lo2.elodz.edu.pl  

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 
angielski 
WOS 
geografia 

I A 
gr I 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

 
angielski 
WOS 
geografia 

I A  
gr II 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

2 
angielski 
polski 
historia 

I B 
gr I 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka  
angielski 
historia 

 
angielski 
polski 
historia 

I B 
gr II 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka  
angielski 
historia 

3 
angielski 
biologia 
chemia 

I C 
gr I 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
biologia 

 
angielski 
biologia 
chemia 

I C 
gr II 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
angielski 
biologia 

4 
angielski 
polski 
historia sztuki 

I D 
gr I 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
historia 

 
angielski 
polski 
historia sztuki 

I D 
gr II 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
angielski 
historia 

 

nazwa: III Liceum Ogólnokształcące 

adres: 90- 009 Łódź ul. Sienkiewicza 46 
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telefon/fax: 42 633 22 83 

adres strony www: www.trzecieliceum.pl 

adres e-mail: kontakt@lo3.elodz.edu.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 
polski 
historia 
geografia 

I A 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
historia 
geografia 

2 
biologia 
chemia  
matematyka 

I B 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

polski  
matematyka 
biologia 
chemia 

3 
biologia 
chemia 
matematyka 

I C 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4 
matematyka 
geografia 
angielski 

I D 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
geografia 
angielski 

5 
matematyka 
fizyka 
angielski 

I E 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
fizyka 
angielski 

 

 

nazwa: IV Liceum Ogólnokształcące 

adres: 90- 416 Łódź ul. Pomorska 16 

telefon/fax: 42 633 62 93 

adres strony www: www.4liceum.pl 

adres e-mail: 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 
gr I 

angielski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
fizyka 
angielski 
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Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

 
matematyka 
fizyka 

I A 
gr II 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
fizyka 
angielski 

2 
polski 
historia 
angielski 

I B-pre IB 
dwujęzyczna 

angielski 
do wyboru: 
hiszpański 
francuski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
historia 
angielski 
sprawdzian kompetencji 
językowych z języka 
angielskiego 

3 
polski 
geografia 
angielski 

I C-pre IB 
dwujęzyczna 

angielski 
do wyboru: 
hiszpański 
francuski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
geografia 
angielski 
sprawdzian kompetencji 
językowych z języka 
angielskiego 

4 
biologia  
chemia 
angielski 

I D-pre IB 
dwujęzyczna 

angielski 
do wyboru: 
hiszpański 
francuski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
biologia lub chemia 
angielski 
sprawdzian kompetencji 
językowych z języka 
angielskiego 

5 
biologia 
chemia 

I E 
gr I 

angielski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
biologia 
chemia 
 

 
biologia 
chemia 

I E 
gr II 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
biologia 
chemia 
 

 

 

nazwa: VI Liceum Ogólnokształcące 

adres: 93- 267 Łódź ul. Deotymy 1 

telefon/fax: 42 684 22 20 

adres strony www: http://6lo.ayz.pl 

adres e-mail: kontakt@lo6.elodz.edu.pl 
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Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 
geografia 
angielski 

I A 

angielski- 
kontynuacja 
hiszpański- 
od podstaw 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

2 
polski 
historia 

I B 

angielski- 
kontynuacja 
francuski- 
od podstaw 

polski 
matematyka 
język obcy 
historia 

3 
polski 
angielski 

I C 

angielski- 
kontynuacja 
włoski- 
od podstaw 

polski 
matematyka 
angielski 
WOS 

4 
polski 
angielski 

I F 

angielski- 
kontynuacja 
włoski- 
od podstaw 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

5 
biologia 
angielski 
łaciński dla biologa 

I Z 

angielski- 
kontynuacja 
hiszpański- 
od podstaw 

polski 
matematyka 
angielski 
biologia 

 

 

nazwa: VIII Liceum Ogólnokształcące 

adres: 90- 225 Łódź ul. Pomorska 105 

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

adres strony www: www.8lolodz.edupage.org 

adres e-mail: osemka@8lolodz.eu 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 

niemiecki- 
dwujęzyczny 
 
bloki rozszerzeń po 
klasie wstępnej: 
 
angielski 
biologia 
chemia 
lub 
angielski 
polski 
geografia 

0 W 
niemiecki 
angielski 

wynik testu predyspozycji 
językowych  
 
polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 
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Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

2 
angielski 
niemiecki 
geografia 

I B 
angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
geografia 

3 
polski 
angielski 
historia 

I C 
angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
historia 

4 
biologia 
chemia 
matematyka 

I D 
angielski 
niemiecki 

polski 
język obcy 
matematyka 
biologia 

 

 

nazwa: IX Liceum Ogólnokształcące 

adres: 93- 025 Łódź ul. Paderewskiego 24 

telefon/fax: 42 684 24 45 

adres strony www: www.dziewiatka.edu.pl 

adres e-mail: lo9@toya.net.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 
matematyka 
informatyka 
angielski 

I A 

angielski 
hiszpański 
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
informatyka 
angielski 

2 
biologia 
polski 
angielski 

I B 

angielski 
hiszpański 
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
biologia 
angielski 

3 
polski 
angielski 
WOS 

I C 

angielski 
hiszpański 
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
WOS 

4 
geografia 
angielski 
hiszpański 

I D 
angielski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
geografia 
angielski 

  

 

nazwa: XI Liceum Ogólnokształcące  
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adres: 90- 032 Łódź ul. Kopcińskiego 54 

telefon/fax: 42 674 77 78 

adres strony www: www.11liceumlodz.wikom.pl 

adres e-mail: 11liceumlodz@wikom.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1 
polski 
historia 
niemiecki 

I A 
gr I 
dwujęzyczna 

angielski 
niemiecki 

angielski 
polski 
matematyka 
historia 
sprawdzian kompetencji 
językowych z języka 
angielskiego 

 
matematyka 
biologia 
chemia 

I A 
gr II 
dwujęzyczna 

angielski 
hiszpański 

angielski 
polski 
matematyka 
biologia lub chemia 
sprawdzian kompetencji 
językowych z języka 
angielskiego 

 
angielski 
polski 
historia 

I B 
gr II 
dwujęzyczna 

francuski 
angielski 

angielski 
polski 
matematyka 
historia 
sprawdzian kompetencji 
językowych z języka 
francuskiego 

2 
informatyka 
matematyka 
angielski 

I C 

angielski 
niemiecki 
lub  
francuski 

angielski 
polski 
matematyka 
informatyka 

3 
polski 
historia 
angielski 

I D 

angielski 
niemiecki 
lub  
francuski 

angielski 
polski 
matematyka 
historia 

4 
angielski 
biologia  
chemia 

I E 
gr I 

angielski 
francuski 

angielski 
polski 
matematyka 
biologia lub chemia 

 
biologia 
chemia 
matematyka 

I E 
gr II 

angielski 
niemiecki 

angielski 
polski 
matematyka 
biologia lub chemia 

5 
angielski 
matematyka 
geografia 

I F 
gr I 

angielski 
niemiecki 

angielski 
polski 
matematyka 
geografia 
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Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

 
hiszpański 
matematyka 
geografia 

I F 
gr II 

hiszpański 
angielski 

angielski 
polski 
matematyka 
geografia 

 klasa wstępna 0 W francuski 

angielski 
polski 
matematyka 
historia lub chemia 
sprawdzian 
predyspozycji 
językowych 

 

nazwa: XII Liceum Ogólnokształcące 

adres: 91- 409 Łódź ul. Anstadta 7 

telefon/fax: 42 633 40 82 

adres strony www: www.lo12lodz.wikom.pl 

adres e-mail: kontakt@lo12.elodz.edu.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 
matematyka 
fizyka 
angielski 

I A 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
francuski 
hiszpański 
rosyjski 

polski 
matematyka 
fizyka 
angielski 

2 
matematyka 
fizyka 

I B 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
francuski 
hiszpański 
rosyjski 

polski 
matematyka 
fizyka 
język obcy 

3 
matematyka 
biologia 
chemia 

I C 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
francuski 
hiszpański 
rosyjski 

polski 
matematyk 
język obcy 
biologia lub chemia 

4 
matematyka 
geografia 
angielski 

I D 
angielski 
do wyboru: 
niemiecki 

polski 
matematyka 
geografia 
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Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

francuski 
hiszpański 
rosyjski 

angielski 

 

 

nazwa: XIII Liceum Ogólnokształcące 

adres: 91- 430 Łódź ul. Majzela Eliasza Chaima 4 

telefon/fax: 42 657 55 28 

adres strony www: www.13lo.edu.pl 

adres e-mail: 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: 
 

gr I 
polski 
historia 
francuski 
gr II 
biologia 
chemia 
francuski 

0 W 

gr I gr II 
francuski 
dwujęzyczny 
od podstaw 
 
od kl. I 
gr I 
włoski  
od podstaw 
gr II 
angielski 
kontynuacja 

polski 
matematyka 
język obcy 
historia lub biologia 
wynik ze sprawdzianu 
predyspozycji językowych 
(bez konieczności 
znajomości języka 
francuskiego) 

2 
polski 
historia 
geografia 

I A 

angielski-
kontynuacja 
do wyboru: 
niemiecki- 
kontynuacja 
włoski-  
od podstaw 
francuski-  
od podstaw 

polski 
matematyka 
język obcy 
historia lub geografia 

3 
biologia  
chemia 
matematyka 

I B 

angielski-
kontynuacja 
do wyboru: 
niemiecki- 
kontynuacja 
włoski-  
od podstaw 
francuski-  
od podstaw 

polski 
matematyka 
język obcy 
biologia lub chemia 

4 matematyka I C angielski- polski 
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Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

fizyka 
angielski 

kontynuacja 
do wyboru: 
niemiecki- 
kontynuacja 
włoski-  
od podstaw 
francuski-  
od podstaw 

matematyka 
język obcy 
fizyka 

 

 

nazwa: XV Liceum Ogólnokształcące 

adres: 91- 204 Łódź ul. Traktorowa 77 

telefon/fax: 42 252 98 03 

adres strony www: www.xvlo.lodz.pl 

adres e-mail: kontakt@lo15.elodz.edu.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 
polski 
historia 
angielski 

I A 

angielski 
włoski 
lub  
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
historia lub WOS 

2 
matematyka 
geografia 
angielski 

I B 

angielski 
włoski 
lub 
rosyjski 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia lub WOS 

3 
biologia 
chemia 
angielski 

I C 

angielski 
rosyjski 
lub  
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
biologia lub chemia 

4 
polski 
geografia 
angielski 

I D 

angielski 
włoski 
lub 
rosyjski 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia lub WOS 

 

 

nazwa: XVIII Liceum Ogólnokształcące 

adres: 94- 203 Łódź ul. Perla 11 

telefon/fax: 42 633 93 23 

adres strony www: https://liceum18lodz.edupage.org/ 
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adres e-mail: 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 
niemiecki 
lub  
rosyjski 

polski 
matematyka 
geografia 
WOS 

2 
polski 
WOS 

I B 
policyjna  
z elementami 
kryminalistyki 

angielski 
niemiecki 
lub  
rosyjski 

polski 
matematyka 
geografia lub historia 
WOS 

3 
angielski 
matematyka 

I C 
wojskowa 

angielski 
niemiecki 
lub  
rosyjski 

polski 
matematyka 
angielski 
WOS 

4 
angielski 
geografia 

I D  

bezpieczeństwa 
publicznego 

angielski 
niemiecki 
lub  
rosyjski 

polski 
matematyka 
geografia 
angielski 

5 
angielski 
biologia 

I E 
służb 
ratowniczych 

angielski 
niemiecki 
lub  
rosyjski 

polski 
matematyka 
angielski 
biologia 

 

 

nazwa: XX Liceum Ogólnokształcące 

adres: 93- 552 Łódź ul. Bohdanowicza 11 

telefon/fax: 42 648 28 19 

adres strony www: www.loxxlodz.wikom.pl 

adres e-mail: kontakt@lo20.elodz.edu.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 
polski 
angielski 
geografia 

I A 
gr I 

angielski 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

 
polski 
angielski 
historia 

I A  
gr II 

angielski 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

polski  
matematyka 
angielski 
historia 

2 biologia I B angielski polski 
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Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

chemia 
angielski 

do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

matematyka 
biologia 
angielski 

3 
polski 
historia 
WOS 

I C 

angielski 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

polski 
matematyka 
język obcy 
historia 

4 
polski 
biologia 
hiszpański 

I D 
angielski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 

 

 

nazwa: XXI Liceum Ogólnokształcące  

adres: 90- 509 Łódź ul. Kopernika 2 

telefon/fax: 42 636 68 54  507 604 455 

adres strony www: https://lo21lodz.pl 

adres e-mail: sekretariat@lo21.elodz.edu.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane w procesie 
rekrutacji 

1 
polski 
angielski 
historia 

I A 
dziennikarska 

angielski 
do wyboru: 
francuski 
niemiecki 
hiszpański 

polski 
matematyka 
angielski 
historia 

2 
biologia  
chemia 
matematyka 

I B 
medyczna 

angielski 
do wyboru: 
francuski 
niemiecki 
hiszpański 

biologia 
chemia 
polski 
matematyka 

3 
matematyka 
geografia 
angielski 

I C 
ekonomiczna 

angielski 
do wyboru: 
francuski 
niemiecki 
hiszpański 

matematyka 
geografia 
angielski 
polski 

4 
polski 
matematyka 
historia  

I D gr. I 
prawnicza 

angielski 
do wyboru: 
francuski 
niemiecki 
hiszpański 

polski 
matematyka 
historia 
angielski 



13 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki 
obce 

Przedmioty 
uwzględniane w procesie 
rekrutacji 

 
polski 
matematyka 
WOS 

I D gr. II 
prawnicza 

angielski 
do wyboru: 
francuski 
niemiecki 
hiszpański 

polski 
matematyka 
historia  
angielski 

5 
matematyka 
chemia 
fizyka 

I E gr. I 
politechniczna 

angielski 
do wyboru: 
francuski 
niemiecki 
hiszpański 

matematyka 
chemia 
fizyka 
angielski 

 
matematyka 
chemia 
biologia  

I E gr. II 
politechniczna 

angielski 
do wyboru: 
francuski 
niemiecki 
hiszpański 

matematyka 
chemia 
biologia  
angielski 

 

 

nazwa: XXIII Liceum Ogólnokształcące 

adres: 92- 301 Łódź al. Piłsudskiego 159 

telefon/fax: 42 674 58 72 

adres strony www: www.new.lo23lodz.pl 

adres e-mail: kontakt@lo23.elodz.edu.pl 

Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1 
biologia 
chemia 

I A 

angielski 
do wyboru: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 
włoski 

polski 
matematyka 
biologia lub chemia 
język obcy 

2 
geografia 
angielski 

I B 

angielski 
do wyboru: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 
włoski 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

3 
informatyka 
angielski  

I C gr. I 

angielski 
do wyboru: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 

polski 
matematyka 
informatyka 
angielski 
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Lp. Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

włoski 

 
informatyka 
matematyka 

I C gr. II 

angielski 
do wyboru: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 
włoski 

polski 
matematyka 
informatyka 
angielski 

4 
polski 
historia 

I D 

angielski 
do wyboru: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 
włoski 

polski 
matematyka 
historia 
język obcy 

5 
matematyka 
chemia 

I E 
gr I 

angielski 
do wyboru: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 
włoski 

polski 
matematyka 
chemia 
język obcy 

 
geografia 
WOS 

I E 
gr II 

angielski 
do wyboru: 
rosyjski 
niemiecki 
francuski 
włoski 

polski 
matematyka 
geografia 
WOS 

 

 

nazwa: XXIV Liceum Ogólnokształcące 

adres: 91- 850 Łódź ul. Marysińska 61/ 67 

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

adres strony www: www.24lo.pl 

adres e-mail: 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 
polski 
WOS 
angielski 

I A 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
język obcy 
historia  
lub geografia  
lub WOS 

2 angielski I B angielski polski 
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Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

hiszpański 
geografia 

hiszpański matematyka 
język obcy 
historia 
lub geografia 
lub WOS 

3 
biologia 
chemia lub fizyka 
matematyka 

I C 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 
lub chemia 
lub fizyka 

4 
matematyka 
fizyka lub chemia 
angielski 

I D 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
język obcy 
chemia 
lub fizyka 
lub informatyka 

5 
geografia 
matematyka 
angielski 

I E 
angielski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 
lub geografia 
lub WOS 

 

 

nazwa: XXV Liceum Ogólnokształcące 

adres: 93- 224 Łódź ul. Podhalańska 2a 

telefon/fax: 42 253 10 50  42 253 10 51 

adres strony www: www.25lo.pl 

adres e-mail: kontakt@lo25.elodz.edu.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 
geografia 
angielski 
matematyka 

I A 
gr I 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

 
geografia 
angielski 
matematyka 

I A 
gr II 

angielski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

2 
matematyka 
fizyka 

I B 
gr I 

angielski 
do wyboru: 

polski 
matematyka 
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Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

angielski hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

fizyka 
angielski lub informatyka 

 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

I B  
gr II 

angielski 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

polski 
matematyka 
fizyka 
angielski lub informatyka 

3 
biologia 
chemia 
angielski 

I C 
gr I 

angielski 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

 
biologia 
chemia 
matematyka 

I C 
gr II 

angielski 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4 
polski 
historia 
angielski 

I D 
gr I 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
historia 

 
polski 
historia 
angielski 

I D 
gr II 

angielski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
angielski 
historia 

 

 

nazwa: XXVI Liceum Ogólnokształcące 

adres: 94- 029 Łódź ul. Wileńska 22a 

telefon/fax: 42 686 86 15 

adres strony www: www.lo26.pl 

adres e-mail: kontakt@lo26.elodz.edu.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 
polski 
geografia 
historia 

I A 
angielski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
historia 
geografia 

2 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

I B 
angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
fizyka 



17 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

informatyka 

3 
biologia 
chemia 
matematyka 

I C 

angielski 
hiszpański 
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4 
matematyka 
geografia 
angielski 

I D 

angielski 
hiszpański 
lub 
francuski 

polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

5 
biologia 
chemia 
angielski 

I E 
angielski 
rosyjski 

polski 
matematyka 
język obcy 
biologia lub chemia 

6 
matematyka 
fizyka 
angielski 

I F 
gr I 

angielski 
rosyjski 

polski 
matematyka 
język obcy 
fizyka 

 
matematyka 
chemia 
angielski 

I F 
gr II 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
język obcy 
chemia 

 

 

nazwa: XXIX Liceum Ogólnokształcące  

adres: 90- 147 Łódź ul. Zelwerowicza 38/ 44 

telefon/fax: 42 678 94 82 

adres strony www: www.bytnarowka.pl 

adres e-mail: kontakt @lo29.elodz.edu.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 
angielski 
matematyka 
fizyka 

I A 

angielski 
niemiecki 
lub 
francuski 

polski 
matematyka 
fizyka 
angielski 

2 
polski 
angielski 
historia 

I B 

angielski 
niemiecki 
lub 
francuski 

polski 
matematyka 
angielski 
historia 

3 
angielski 
hiszpański 
geografia 

I C 
angielski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 
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Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

4 
biologia 
chemia 
matematyka 

I D 

angielski 
niemiecki 
lub 
francuski 

polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

 

 

nazwa: XXX Liceum Ogólnokształcące 

adres: 91- 039 Łódź ul. Sowińskiego 50/ 56 

telefon/fax: 42 653 90 47 

adres strony www: www.liceumnasowinskiego.pl 

adres e-mail: kontakt@lo30.elodz.edu.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 
angielski 
polski 
WOS 

I A 

angielski 
rozszerzony 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

polski 
matematyka 
angielski 
WOS 

2 
angielski 
matematyka 
geografia 

I M 

angielski 
rozszerzony 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

3 
angielski 
biologia 
chemia 

I P gr. I 

angielski 
rozszerzony 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

polski 
matematyka 
angielski 
biologia lub chemia 

 
angielski 
biologia 
geografia 

I P gr. II 

angielski 
rozszerzony 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

polski 
matematyka 
angielski 
biologia lub geografia 

4 angielski I G angielski polski 
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Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

geografia 
WOS  

rozszerzony 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

matematyka 
angielski 
geografia lub WOS 

5 
angielski 
geografia 
WOS 

I S 

angielski 
rozszerzony 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
francuski 
rosyjski 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia lub WOS 

 

 

nazwa: XXXI Liceum Ogólnokształcące 

adres: 93- 236 Łódź ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b 

telefon/fax: 42 643 14 15 

adres strony www: www.lo31.pl 

adres e-mail: kontakt@lo31.elodz.edu.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 
matematyka 
fizyka 
angielski 

I A_a 
angielski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
fizyka 
angielski 

2 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

I A_i 

angielski 
niemiecki 
lub  
francuski 

polski 
matematyka 
fizyka 
język obcy 

3 
biologia 
chemia 
matematyka 

I B 
angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4 
matematyka 
geografia 
angielski 

I C 

angielski 
niemiecki 
lub 
francuski 

polski 
matematyka 
geografia 
angielski 

5 
polski 
historia 
geografia 

I D 
angielski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
historia 
geografia 
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Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

6 
matematyka 
chemia 
angielski 

I E 
angielski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
chemia 
angielski 

 

 

 

nazwa: XXXII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 

adres: 92- 511 Łódź ul. Czajkowskiego 14 

telefon/fax: 42 673 01 25 

adres strony www: https://lo32lodz.pl/ 

adres e-mail:kontakt@zso1.elodz.edu.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1 

hiszpański 
dwujęzyczny 
 
rozszerzenia po klasie 
wstępnej: 
 
angielski 
geografia 

0 H 
hiszpański 
angielski- 
od klasy I 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 
wynik testu 
predyspozycji 
językowych 

2 
matematyka 
fizyka 
angielski   

I A gr. I 

angielski 
do wyboru: 
francuski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

polski 
matematyka 
fizyka  
angielski 

2 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

I A gr. II 

angielski 
do wyboru: 
francuski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

polski 
matematyka 
fizyka  
informatyka 

3 
biologia 
chemia 
matematyka 

I B 

angielski 
do wyboru: 
francuski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4 
polski 
historia 

I C 
angielski 
do wyboru: 

polski 
matematyka 
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Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

WOS francuski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

historia 
WOS 

5 
geografia 
matematyka 
angielski 

I D 

angielski 
do wyboru: 
francuski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

polski 
matematyka 
geografia 
angielski 

6 
biologia 
matematyka 
angielski 

I E 

angielski 
do wyboru: 
francuski 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

polski 
matematyka 
biologia 
angielski 

7 

hiszpański 
dwujęzyczny 
angielski 
geografia 

I H 
dwujęzyczna 

hiszpański 
angielski 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 
wynik testu kompetencji 
językowych z języka 
hiszpańskiego 

 

 

nazwa: XXXIII Liceum Ogólnokształcące 

adres: 94- 054 Łódź ul. Kusocińskiego 116 

telefon/fax: 42 688 15 65 

adres strony www: www.33lo.pl 

adres e-mail: kontakt@lo33.elodz.edu.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1 
polski 
angielski 
historia 

I A 

angielski 
hiszpański 
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
historia 

2 
polski 
geografia 
WOS 

I B 
integracyjna 

angielski 
hiszpański 
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

3 
matematyka 
chemia 

I C 
angielski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
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Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

angielski lub 
niemiecki 

angielski 
chemia 

4 
matematyka 
geografia 
WOS 

I D 

angielski 
hiszpański 
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

5 
biologia 
chemia 
matematyka 

I E 

angielski 
hiszpański 
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

 

 

 

nazwa: XXXIV Liceum Ogólnokształcące 

adres: 91- 087 Łódź ul. Wapienna 17 

telefon/fax: 42 653 39 91  505 694 004 

adres strony www: www.lo34lodz.wikom.pl 

adres e-mail: kontakt@lo34.elodz.edu.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 

angielski 
polski 
przedmiot uzupełniający- 

literatura 
angielskojęzyczna z 
elementami przekładu 

I A 
gr I 

angielski 
włoski  
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
historia lub geografia 

 

angielski 
polski 
przedmiot uzupełniający- 
historia USA 

I A 
gr II 

angielski 
włoski  
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
historia lub geografia 

2 
angielski 
geografia 
włoski 

I B 
gr I 

angielski 
włoski 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

 
angielski 
geografia 
niemiecki 

I B  
gr II 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

3 
polski 
WOS  
historia 

I C 

angielski 
włoski  
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
WOS lub historia 
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Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

4 
angielski 
biologia 
chemia 

I D 
gr I 

angielski 
włoski  
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
biologia lub chemia 

 
angielski 
matematyka 
informatyka 

I D 
gr II 

angielski 
włoski  
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
informatyka 

 

 

nazwa: XLII Liceum Ogólnokształcące 

adres: 91- 346 Łódź ul Stawowa 28 

telefon/fax: 42 659 20 76 

adres strony www: www.lo42lodz.pl 

adres e-mail: kontakt@zso4.elodz.edu.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

1 
angielski 
WOS 
geografia 

I A 
straż 
graniczna 

angielski 
niemiecki 
lub 
hiszpański 

polski 
matematyka 
WOS 
angielski 

2 
angielski 
WOS 
biologia 

I B 
służba 
policyjna 

angielski 
niemiecki 
lub 
hiszpański 

polski 
matematyka 
WOS 
wychowanie fizyczne 

3 
biologia 
chemia 
angielski 

I C 
biologiczno- 
chemiczna 

angielski 
niemiecki 
lub 
hiszpański 

polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

4 
polski 
angielski 
informatyka 

I D 
dziennikarsko- 
filmowa- 
patronat TVP3 

angielski 
niemiecki 
lub 
hiszpański 

polski 
matematyka 
angielski 
informatyka 

5 
polski 
angielski 
hiszpański 

I E  
filologiczna 

angielski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
angielski 
drugi język obcy 

6 
angielski 
matematyka 
informatyka 

I F 
informatyczna 

angielski 
niemiecki 
lub 
hiszpański 

polski 
matematyka 
angielski 
informatyka 
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Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane w 
procesie rekrutacji 

7 
polski 
matematyka 
angielski 

I G 
ogólna- 
patronat UŁ 

angielski 
niemiecki 
lub 
hiszpański 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

 

 

nazwa: XLIII Liceum Ogólnokształcące 

adres: 93- 319 Łódź ul. Królewska 13/ 15 

telefon/fax: 42 640 34 41 

adres strony www: www.lo43lodz.wikom.pl 

adres e-mail: kontakt@lo43.elodz.edu.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 
polski 
WOS 
angielski 

I A 
integracyj
na 

angielski 
niemiecki 
lub  
rosyjski 

polski 
matematyka 
WOS 
język obcy 

2 
biologia 
chemia 
angielski 

I B 

angielski 
niemiecki 
lub  
rosyjski 

polski 
matematyka 
biologia lub chemia 
język obcy 

3 
geografia 
matematyka 
angielski 

I C 
sportowa- 
piłka 
nożna/lek
ka 
atletyka  

angielski 
niemiecki 
lub  
rosyjski 

polski 
matematyka 
geografia 
język obcy 
 
próba sprawności 
fizycznej 

4 
polski 
informatyka 
angielski 

I D 

angielski 
niemiecki 
lub  
rosyjski 

polski 
matematyka 
informatyka 
angielski 

5 
geografia 
polski 
angielski 

I E 

angielski 
niemiecki 
lub  
rosyjski 

polski 
matematyka 
geografia 
język obcy 
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nazwa: XLVII Liceum Ogólnokształcące 

adres: 92- 538 Łódź ul. Czernika 1/ 3 

telefon/fax: 42 673 86 83 

adres strony www: www.47lo.pl 

adres e-mail: szkola@47lo.pl 

Lp
. 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem nauczania 

Symbol 
oddziału 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 

informatyka 
angielski  
przedmiot 
uzupełniający - 
robotyka 
 

I A 

angielski 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

polski 
matematyka 
angielski 
informatyka 

2 

angielski 
biologia 
chemia lub geografia 
lub WOS 

I B 
sportowa- 
piłka 
siatkowa 
dz. i chł. 

angielski 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

polski 
matematyka 
angielski 
wychowanie fizyczne 
 
próba sprawności 
fizycznej  

3 
polski 
geografia 
WOS 

I C 

angielski 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

polski 
matematyka 
geografia 
WOS 

4 

angielski 
biologia 
chemia lub geografia 
lub WOS 

I D 
sportowa- 
piłka nożna 
strzelectwo 

angielski 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

polski 
matematyka 
angielski 
wychowanie fizyczne 
 
próba sprawności 
fizycznej 

5 
angielski 
geografia 
WOS 

I E 

angielski 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

polski 
matematyka 
geografia 
WOS 

6 

angielski 
biologia 
chemia lub geografia 
lub WOS 

I F 

angielski 
do wyboru: 
hiszpański 
niemiecki 
rosyjski 

polski 
matematyka 
biologia 
angielski 
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Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych 

nazwa: Zespół Szkół Ekonomiczno- Turystyczno- Hotelarskich 

adres: 91- 008 Łódź ul. Drewnowska 171 

telefon/fax: 42 654 00 05 

adres strony www: www.zseth.edu.lodz.pl 

adres e-mail: 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 

polski 
matematyka 
WOS 
informatyka 

2 technikum I B geografia 
 
technik 
ekonomista 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
WOS 
informatyka 

3 technikum I C geografia 
 
technik 
rachunkowości 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
WOS 
informatyka 

4 technikum I D matematyka 
 
technik 
hotelarstwa 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
geografia 
wychowanie fizyczne 

5 technikum I E matematyka 
 
technik 
hotelarstwa 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
geografia 
wychowanie fizyczne 

6 technikum I F matematyka 
 
technik 
organizacji 
turystyki 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
geografia 
informatyka 

7 technikum I G matematyka 
 
technik 
eksploatacji 
portów i terminali 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
geografia 
informatyka 
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nazwa: Zespół Szkół Ekonomii i Usług 

adres: 93 533 Łódź ul. Astronautów 19 

telefon/fax: 42 681 49 77 

adres strony www: www.zseiu.pl 

adres e-mail: 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 
 
angielski 
zawodowy 

polski 
matematyka 
informatyka 
geografia 

2 technikum I B TL angielski 
geografia 
 
technik logistyk 

angielski 
niemiecki 
 
angielski 
zawodowy 

polski 
matematyka 
informatyka 
geografia 

3 technikum I C TR angielski 
geografia 
 
technik reklamy 

angielski 
niemiecki 
 
angielski 
zawodowy 

polski 
matematyka 
informatyka 
plastyka 

4 technikum I D TOT angielski 
geografia 
 
technik 
organizacji 
turystyki 

angielski 
niemiecki 
 
angielski 
zawodowy 
niemiecki 
zawodowy 

polski 
matematyka 
informatyka 
geografia 

5  
 
 
 
 

technikum 

I E TL angielski 
geografia 
 
technik logistyk 

angielski 
niemiecki 
 
angielski 
zawodowy 

polski 
matematyka 
informatyka 
geografia 

 I E TR angielski 
geografia 
 
technik reklamy 

angielski 
niemiecki 
 
angielski 
zawodowy 

polski 
matematyka 
informatyka 
plastyka 
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nazwa: Technikum nr 3 

adres: 93- 315 Łódź ul. Kilińskiego 159/ 163 

telefon/fax: 42 674 02 75   538 157 117 

adres strony www: www.tech3lodz.pl 

adres e-mail: 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 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

2 technikum I B matematyka 
 
technik logistyk 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

3 technikum I C matematyka 
 
technik 
gazownictwa 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

4 technikum I D matematyka 
 
technik urządzeń 
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

5 technikum I E matematyka 
 
technik inżynierii 
sanitarnej 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

6 technikum I F matematyka 
 
technik 
chłodnictwa  
i klimatyzacji 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

 

 

nazwa: Zespół Szkół Gastronomicznych 

adres: 90- 357 Łódź ul. Sienkiewicza 88 

telefon/fax: 42 636 75 44 

adres strony www: www.gastronomik.edu.pl 

adres e-mail: kontakt@zsg.elodz.edu.pl 
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Lp
. 

Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 technikum I A angielski 
 
technik żywienia  
i usług 
gastronomicznych 
 
technik usług 
kelnerskich 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
angielski 
biologia 

2 technikum I B  
I C 

biologia 
 
technik żywienia  
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
angielski 
biologia 

3 technikum I D WOS 
 
technik żywienia  
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
angielski 
WOS 

4 technikum I E angielski 
 
technik żywienia  
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
angielski 
biologia 

5 technikum I F 
I G 

geografia 
 
technik żywienia  
i usług 
gastronomicznych 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

6 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I A 
I B 
I C 

kucharz angielski polski 
matematyka 
angielski 
biologia 

7 branżowa 
szkoła  
II stopnia 

BS II technik żywienia  
i usług 
gastronomicznych 

angielski polski 
matematyka 
angielski 
WOS 

 

 

nazwa: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 

adres: 91- 008 Łódź ul. Drewnowska 88 

telefon/fax: 42 654 27 75 

adres strony www: www.zsp5lodz.pl 

adres e-mail: sekretariat@zsp5lodz.pl 
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Lp
. 

Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 technikum I A polski 
 
technik 
transportu 
kolejowego 
 
technik 
budownictwa 
kolejowego 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

2 technikum I B polski 
 
technik 
ekonomista 
 
technik 
rachunkowości 

angielski 
francuski 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

3 technikum I C polski 
 
technik logistyk 
 
technik spedytor 

angielski 
niemiecki 
lub francuski 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

4 technikum I D polski 
 
technik 
handlowiec 

angielski 
niemiecki 
lub  
francuski 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

5 branżowa 
szkoła  
I stopnia 

I E sprzedawca 
 
monter 
nawierzchni 
kolejowej 

angielski polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

6 branżowa 
szkoła  
I stopnia 

I F magazynier- 
logistyk 

angielski polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

7 branżowa 
szkoła  
II stopnia 

I F technik 
handlowiec 
 
technik logistyk 

angielski polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

 

nazwa: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 

adres: 91- 845 Łódź ul. Franciszkańska 137 

telefon/fax: 42 655 10 40 
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adres strony www: www.spozywcza.lodz.pl 

adres e-mail: 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 

angielski 
 
technik technologii 
żywności  
z kwalifikacją 
cukierniczą  
z elementami 
nowoczesnego 
dekoratorstwa 
( innowacja 
pedagogiczna) 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka  
technika  
plastyka 

2 technikum I TC angielski 
 
technik technologii 
żywności  
z kwalifikacją 
cukierniczą  
z elementami 
dietetyki sportowej 
( innowacja 
pedagogiczna) 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka  
technika  
plastyka 

3 technikum I TD angielski 
 
technik kontroli 
jakości i 
bezpieczeństwa 
żywności 
( eksperyment- po 
uzyskaniu zgody 
MEiN) 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka  
technika  
plastyka 

4 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I A 
I B1 

cukiernik niemiecki polski 
matematyka  
technika  
plastyka 

5 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I B2 przetwórca 
mięsa 

niemiecki polski 
matematyka  
technika  
plastyka 

6 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I C1 piekarz niemiecki polski 
matematyka  
technika  
plastyka 

7 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I C2 operator maszyn 
i urządzeń 
przemysłu 

niemiecki polski 
matematyka  
technika  
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Lp
. 

Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

spożywczego plastyka 
8 branżowa 

szkoła 
II stopnia 

I BS technik 
technologii 
żywności z 
kwalifikacją 
cukierniczą 

niemiecki polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

 

 

nazwa: Zespół Szkół Samochodowych 

adres: 91- 335 Łódź ul. Kilara 3/ 5 

telefon/fax: 42 651 24 62 

adres strony www: www.zss-lodz.pl 

adres e-mail: 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 
 
technik 
pojazdów 
samochodowych 
( profil 
elektryczny) 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

2 technikum I B matematyka 
fizyka 
 
technik 
pojazdów 
samochodowych 
( profil 
mechaniczny) 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

3 technikum I C matematyka 
fizyka 
 
technik 
pojazdów 
samochodowych 
( profil 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 
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Lp
. 

Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

elektryczny) 
4 technikum I D matematyka 

fizyka 
 
technik 
pojazdów 
samochodowych 
( profil 
mechaniczny) 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

5 technikum I M matematyka 
fizyka 
 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

6 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I EBS elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 
 
blacharz 
samochodowy 

niemiecki polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

7 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I MS mechanik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

8 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I LS lakiernik 
samochodowy 

angielski polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

9 branżowa 
szkoła  
II stopnia 

I TZ technik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 
 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

 

 

nazwa: Zespół Szkół Politechnicznych 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93- 590 Łódź al. Politechniki 38 

telefon/fax: 42 684 39 75 

adres strony www: www.zsp9.pl 

adres e-mail: kontakt@zsp9.elodz.edu.pl 
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Lp
. 

Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 technikum I A1 matematyka 
fizyka 
 
technik 
elektronik 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

2 technikum I A2 matematyka 
fizyka 
 
technik 
automatyk 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

3 technikum  I B1 matematyka 
fizyka 
 
technik 
energetyk 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

4 technikum I B2 matematyka 
fizyka 
 
technik elektryk 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

5 technikum I C matematyka 
fizyka 
 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

6 technikum I D matematyka 
fizyka lub 
informatyka 
 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

7 technikum I E matematyka 
fizyka lub 
informatyka 
 
technik 
programista 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

8 technikum I F1 matematyka 
fizyka lub 
informatyka 
 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

9 technikum I F2 matematyka 
fizyka lub 
informatyka 
 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 
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Lp
. 

Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

technik realizacji 
nagrań 

10 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I BA1 elektryk angielski polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

11 branżowa 
szkoła  
I stopnia 

I BA2 mechatronik angielski polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

 

 

 

nazwa: Zespół Szkół Elektroniczno- Informatycznych 

adres: 91- 725 Łódź ul. Strykowska 10/ 18 

telefon/fax: 42 656 25 89 

adres strony www: www.elektronik.lodz.pl 

adres e-mail: 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 
 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 
lub  
francuski 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

2 technikum I P matematyka 
fizyka 
 
technik 
programista 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

3 technikum I M matematyka 
fizyka 
 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

4 technikum I E matematyka 
fizyka 
 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
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Lp
. 

Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

technik 
elektronik 

informatyka 

5 technikum I T matematyka 
fizyka 
 
teleinformatyk 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

 

 

nazwa: Zespół Szkół Przemysłu Mody 

adres: 93- 161 Łódź ul. Naruszewicza 35 

telefon/fax: 42 643 35 19 

adres strony www: www.zspm.net 

adres e-mail: 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 angielski 
 
technik 
przemysłu mody 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
plastyka 
technika 

2 technikum I C biologia 
lub geografia 
lub angielski 
 
technik grafiki  
i poligrafii 
cyfrowej 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
plastyka 
informatyka 

3 technikum I CF biologia 
lub geografia 
lub angielski 
 
technik grafiki 
i poligrafii 
cyfrowej 
 
technik fotografii 
i multimediów 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
plastyka 
informatyka 
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Lp
. 

Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

4 technikum I F biologia 
lub geografia 
lub angielski 
 
technik fotografii 
i multimediów 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
plastyka 
informatyka 

5 technikum I S biologia 
lub geografia 
lub angielski 
 
technik stylista 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
plastyka 
technika 

6 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I K krawiec angielski polski 
matematyka 
plastyka  
technika 

 

 

nazwa: Zespół Szkół Geodezyjno- Technicznych 

adres: 91- 503 Łódź ul. Skrzydlata 15 

telefon/fax: 42 659 82 22 

adres strony www: www.zsg-t.pl 

adres e-mail: 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 A1 matematyka 
geografia 
 
technik geodeta 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
geografia  
lub informatyka 

2 technikum I A2 matematyka  
geografia 
 
technik geodeta 

angielski 
hiszpański 

polski 
matematyka 
język obcy 
geografia  
lub informatyka 

3 technikum I B1 matematyka  
fizyka 
 
technik 

angielski 
hiszpański 
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 
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Lp
. 

Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

informatyk 
4 technikum I B2 matematyka 

angielski 
 
technik 
informatyk 

angielski 
hiszpański 
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

5 technikum I C matematyka 
biologia 
 
technik leśnik 

angielski 
hiszpański 
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 
lub informatyka 

 

 

nazwa: Zespół Szkół Budowlano- Technicznych 

adres: 90- 242 Łódź ul. Kopcińskiego 5/ 11 

telefon/fax: 42 678 19 20 

adres strony www: www.zsbt-lodz.pl 

adres e-mail: 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 
 
technik 
budownictwa 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
technika 

2 technikum I B matematyka 
 
technik 
budownictwa 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
technika 

3 technikum I C angielski 
 
technik robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 
 
technik renowacji 
elementów 
architektury 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
technika 

4 techników I D angielski 
 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
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Lp
. 

Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

technik 
technologii 
drewna 

język obcy 
technika 

5 technikum I E angielski 
 
technik urządzeń 
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 
 
technik ochrony 
środowiska 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
technika 

6 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I A monter zabudowy  
i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie 

niemiecki polski 
matematyka 
język obcy 
technika 

7 branżowa  
szkoła  
I stopnia 

I B monter sieci  
i instalacji 
sanitarnych 
 
stolarz 

niemiecki polski 
matematyka 
język obcy 
technika 

8 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I C murarz tynkarz 
 
dekarz 

niemiecki polski 
matematyka 
język obcy 
technika 

 

 

nazwa: Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych 

adres: 93- 502 Łódź al. Politechniki 37 

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

adres strony www: www.zst-i.pl 

adres e-mail: 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 I TI matematyka 
fizyka 
 
technik 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 
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Lp
. 

Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

informatyk 
2 technikum I TP matematyka 

fizyka 
 
technik 
programista 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

3 technikum I TM matematyka 
fizyka 
 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

4 technikum I TMM matematyka 
fizyka 
 
technik 
mechatronik 
 
technik 
mechanik 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

5 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I BR mechanik 
monter maszyn  
i urządzeń 
 
operator 
obrabiarek 
skrawających  
 
ślusarz 

angielski polski 
matematyka 
język obcy 
technika 

 

 

 

 

nazwa: Zespół Szkół Poligraficznych 

adres: 92- 229 Łódź ul. Edwarda 41 

telefon/fax: 42 678 82 65 

adres strony www: www.poligrafik-lodz.pl 

adres e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl 
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Lp
. 

Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1 technikum I DI angielski 
fizyka  
lub geografia 
 
technik 
procesów 
drukowania 
 
technik 
procesów 
introligatorskich 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
plastyka 
informatyka 

2 technikum  I GA angielski 
fizyka 
lub geografia 
 
technik grafiki  
i poligrafii 
cyfrowej 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
plastyka 
informatyka 

 technikum I GB angielski 
fizyka 
lub geografia 
 
technik grafiki  
i poligrafii 
cyfrowej 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
plastyka 
informatyka 

3 technikum I R angielski 
fizyka 
lub geografia 
 
technik reklamy 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
plastyka 
informatyka 

4 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I BDI drukarz 
offsetowy 
 
operator 
procesów 
introligatorskich 
 
drukarz 
fleksograficzny 

anielski polski 
matematyka 
plastyka 
informatyka 

nazwa: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90- 542 Łódź ul. Żeromskiego 115 

telefon/fax: 42 637 72 78 

adres strony www: www.ce.lodz.pl 
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adres e-mail: 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 TF angielski 
 
technik fotografii 
i multimediów 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański- 
kontynuacja 

polski 
matematyka 
język obcy 
plastyka 

2 technikum I TI fizyka 
 
technik 
informatyk 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański- 
kontynuacja 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

3 technikum I TP matematyka 
 
technik 
programista 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański- 
kontynuacja 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

4 technikum I TL geografia 
 
 
technik logistyk 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański- 
kontynuacja 

polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

5 technikum I TWE biologia 
 
technik 
weterynarii 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański- 
kontynuacja 

polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 

6 technikum I TS niemiecki 
 
technik spedytor 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański- 
kontynuacja 

polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

7 technikum I TA chemia 
 
technik analityk 

angielski 
do wyboru: 
niemiecki 
rosyjski 
hiszpański- 
kontynuacja 

polski 
matematyka 
język obcy 
chemia 

8 technikum I TPT angielski 
 

angielski 
do wyboru: 

polski 
matematyka 
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Lp
. 

Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

technik 
tekstronik 
 
technik 
projektant 
tekstyliów 
 
zawody 
eksperymentalne 
utworzone za zgodą 
MEiN 

niemiecki 
rosyjski 
hiszpański- 
kontynuacja 

język obcy 
informatyka 

9 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I ZFL fotograf 
 
magazynier-
logistyk 

angielski polski 
matematyka 
język obcy 
technika 

10 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I ZOR operator maszyn 
w przemyśle 
włókienniczym 
 
rękodzielnik 
włókienniczych 
wyrobów 
dekoracyjnych 

angielski polski 
matematyka 
język obcy 
technika 

 

 

nazwa: Zespół Szkół Edukacji Technicznej 

adres: 91- 212 Łódź ul. Warecka 41 

telefon/fax: 42 652 18 60 

adres strony www: www.warecka.pl 

adres e-mail: 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 angielski 
 
technik 
informatyk 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
informatyka 

2 technikum I MT matematyka 
 
technik 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
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Lp
. 

Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

mechatronik informatyka 
3 technikum I O geografia 

 
technik urządzeń 
i systemów 
energetyki 
odnawialnej 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
geografia 

4 technikum I E matematyka 
 
technik elektryk 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
technika 

5 technikum I M angielski 
 
technik 
mechanik 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
technika 

6 technikum I D angielski 
 
technik urządzeń 
dźwigowych 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
angielski 
technika 

7 szkoła 
branżowa 
I stopnia 

I BEM elektromechanik 
 
mechanik 
monter maszyn  
i urządzeń 

angielski polski 
matematyka 
angielski 
technika 

 

 

 

nazwa: Zespół Szkół Rzemiosła 

adres: 91- 022 Łódź ul. Żubardzka 2  

telefon/fax: 42 651 78 98 

adres strony www: www.zsrz.szkoly.lodz.pl 

adres e-mail: 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 F chemia 
 
technik usług 
fryzjerskich 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 
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Lp
. 

Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

lub chemia 
lub WOS 

2 technikum I FF WOS 
 
technik usług 
fryzjerskich 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 
lub WOS 

3 technikum I A geografia 
 
technik 
architektury 
krajobrazu 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 
lub biologia 

4 technikum I PB matematyka 
 
technik optyk 
 
technik 
agrobiznesu 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 
lub chemia 

5 technikum I H angielski 
 
technik hodowca 
koni 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 
lub biologia 

6 technikum I OS biologia 
 
technik ogrodnik 
 
technik 
pszczelarz 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 
lub biologia 

7 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I FA fryzjer angielski 
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
plastyka 
lub technika 

8 branżowa 
szkoła  
I stopnia 

I FB fryzjer angielski 
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
plastyka  
lub technika 

9 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I FO fryzjer 
 
ogrodnik 

angielski 
lub 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
plastyka 
lub technika 

10 branżowa 
szkoła 

I F technik usług 
fryzjerskich 

angielski 
lub 

polski 
matematyka 
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Lp
. 

Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

II stopnia niemiecki język obcy 
biologia 
lub chemia 
lub geografia 

 

 

 

nazwa: Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych 

adres: 93- 126 Łódź ul. Przybyszewskiego 73/ 75 

telefon/fax: 42 681 13 83 

adres strony www: www.zssim.pl 

adres e-mail: 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 TSE matematyka 
 
technik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

2 technikum I TSM matematyka 
 
technik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

3 technikum I TMA matematyka 
 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

4 technikum I TMB matematyka 
 
technik 
mechatronik 

angielski 
niemiecki 

polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

      
5 branżowa 

szkoła 
I stopnia 

I EM elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 
 
mechatronik 

angielski polski 
matematyka 
język obcy 
WOS 
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Lp
. 

Typ 
szkoły 

Symbol 
oddziału 

Przedmioty 
z rozszerzonym 
programem 
nauczania /profil/ 
zawód 

Języki obce Przedmioty 
uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

6 branżowa 
szkoła  
I stopnia 

I BM blacharz 
samochodowy 
 
mechanik 
motocyklowy 

angielski polski 
matematyka 
język obcy 
WOS 

7 branżowa 
szkoła 
I stopnia 

I MS mechanik 
pojazdów 
samochodowych 

angielski polski 
matematyka 
język obcy 
WOS 

 

 

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii 

 

nazwa: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „SOS” nr 1 

adres (kod, miejscowość, ulica): 91 – 087 Łódź ul. Wapienna 24a 

telefon/fax: 42 651 43 34  784 438 080 

adres strony www: https://mossos1.edu.pl 

adres e-mail: kontakt@mossos1.elodz.edu.pl 

program/ profil/ zawód: 

nazwa: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 

adres (kod, miejscowość, ulica): 91 – 232 Łódź, ul. Spadkowa 11 

telefon/fax: 42 652 75 93 

adres strony www: http://www.mos2lodz.pl 

adres e-mail: biuro@mos2lodz.pl 

program/ profil/ zawód: 

nazwa: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 36 

telefon/fax: 42 633 14 85 

adres strony www: http://mosnr3.pl 

adres e-mail: kontakt@mos3.elodz.edu.pl  

program/ profil/ zawód:  

https://mossos1.edu.pl/
mailto:kontakt@mossos1.elodz.edu.pl
http://www.mos2lodz.pl/
mailto:biuro@mos2lodz.pl
http://mosnr3.pl/
mailto:kontakt@mos3.elodz.edu.pl
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nazwa: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 

adres (kod, miejscowość, ulica): 91 – 491 Łódź, ul. Łucji 12/ 16 

telefon/fax: 42 659 40 44 

adres strony www: https://mos4lodz.wikom.pl 

adres e-mail: kontakt@mos4.elodz.edu.pl  

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

nazwa: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 

adres (kod, miejscowość, ulica): 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 151 

telefon/fax: 42 612 29 35                                                                             

adres strony www: http://mow3.pl  

adres e-mail:  kontakt@mow3.elodz.edu.pl; 

program/ profil/ zawód: kucharz, krawiec 

 

Publiczne szkoły dla dorosłych 

 

nazwa: Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

adres: 90- 542 Łódź ul. Żeromskiego 115 

telefon/fax: 42 684 91 95 

adres strony www: www.cez.lodz.pl/cku 

adres e-mail: stekretariat.cku@cez.lodz.pl 

zawód: brak specjalności 

forma kształcenia: zaoczna 

nazwa: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90- 542 Łódź ul. Żeromskiego 115 

telefon/fax: 42 684 91 95 

adres strony www: www.cez.lodz.pl/cku 

adres e-mail: stekretariat.cku@cez.lodz.pl 

zawód: brak specjalności 

forma kształcenia: zaoczna 

https://mos4lodz.wikom.pl/
mailto:kontakt@mos4.elodz.edu.pl
http://mow3.pl/
mailto:%20kontakt@mow3.elodz.edu.pl
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Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych) 

 

nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-138 Łódź, ul. Siedlecka 7/ 21 

telefon/fax: 42 684 51 48  684 60 19 

adres strony www: www.sosw1.szkoly.lodz.pl 

adres e-mail: kontakt@sosw1.elodz.edu.pl  

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. Branżowa Szkoła 
Specjalna I stopnia nr 
22 

dla uczniów z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, 
niesłyszących i słabo 
słyszących, z afazją, spektrum 
autyzmu: 
kucharz 
 

ogrodnik 
 

monter sieci i instalacji 
sanitarnych 
 

fryzjer 

angielski 

2.  Branżowa Szkoła 
Specjalna II stopnia nr 
1 

dla uczniów niesłyszących, 
słabo słyszących, z afazją, 
spektrum autyzmu: 
technik żywienia i usług 
gastronomicznych 
 
technik usług fryzjerskich 
 
technik inżynierii sanitarnej  

angielski 

3. Technikum Specjalne 
nr 24  

dla uczniów niesłyszących, 
słabo słyszących, z afazją, 
spektrum autyzmu: 
technik informatyk 
 

technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej 
 

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

angielski 

4. LVII Liceum dla uczniów niesłyszących i angielski 

http://www.sosw1.szkoly.lodz.pl/
mailto:kontakt@sosw1.elodz.edu.pl
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Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

Ogólnokształcące  słabo słyszących, z afazją, 
spektrum autyzmu: 
rozszerzenia:  
polski 
biologia 
geografia 

5. Szkoła Policealna 
Specjalna  nr 23  

dla uczniów niesłyszących, 
słabo słyszących, z afazją, 
spektrum autyzmu: 
florysta (1 rok) 
technik bezpieczeństwa i 
higieny pracy (1,5 roku) 

angielski 

 

nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 6 

adres (kod, miejscowość, ulica): 91-866 Łódź, ul. Dziewanny 24 

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

adres strony www: www.blind.edu.pl 

adres e-mail: kontakt@sosw6.elodz.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 

dla uczniów 
niepełnosprawnych wzrokowo - 
technik masażysta, technik 

prac biurowych 
 

kurs zawodowy kwalifikacyjny 
dla uczniów 
niepełnosprawnych wzrokowo, 
ruchowo, z autyzmem, w tym z 
zespołem Aspergera – technik 
organizacji turystycznej 

angielski 
niemiecki 
rosyjski 
 
 
angielski 

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

dla uczniów 
niepełnosprawnych wzrokowo -  
technik masażysta, technik 
tyfloinformatyk 
 

dla uczniów 
niepełnosprawnych wzrokowo, 

angielski 
 
 
 
 
angielski 

http://www.blind.edu.pl/
mailto:sekretariat@blind.edu.pl
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Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

ruchowo, z autyzmem, w tym z 
zespołem Aspergera - technik 
administracji 

 

nazwa:  Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczym Nr 3 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-156 Łódź, ul. Tkacka 34/ 36     

telefon/fax: 42 678 93 23  42 678 13 72 

adres strony www: www.sosw3.pl, 

adres e-mail: kontakt@sosw3.elodz.edu.pl  

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1. Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do 
Pracy Nr 3 

przysposobienie do pracy brak 

 

nazwa: Zespół Szkół Specjalnych nr 2 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-561 Łódź, ul. Karolewska 30/ 34   

telefon/fax: 42 635 17 80  42 635 17 85  504 822 976 

adres strony www: www.zss2.edu.pl 

adres e-mail: 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 gastronomii 
 

przysposobienie do pracy 
wytwórcy pamiątek 
 

przysposobienie do pracy  
w ogrodnictwie 
 

przysposobienie do pracy 
florysty 

brak 

 

http://www.sosw3.pl/
mailto:kontakt@sosw3.elodz.edu.pl
http://www.zss2.edu.pl/
mailto:kontakt@zss2.elodz.edu.pl
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nazwa: Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 

adres (kod, miejscowość, ulica): 91-836 Łódź, al. Pierwszej Dywizji 16/18 

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

adres strony www: http://www.zszs2.szkolnastrona.pl 

adres e-mail: kontakt@zszs2.elodz.edu.pl  

Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

1.  
Branżowa Szkoła 
Specjalna I stopnia 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 
 

pracownik pomocniczy 
ślusarza 
 

angielski 

2. Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do 
Pracy nr 2 
 

usprawnianie czynności 
zawodowych stanowiskowych 
w ramach kierunków:  
 

krawiec 
 

operator maszyn w przemyśle 
włókienniczym 
 

kucharz 
 

brak 

http://www.zszs2.szkolnastrona.pl/
mailto:kontakt@zszs2.elodz.edu.pl
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Lp. Nazwa szkoły Program/profil/zawód Języki obce 

cukiernik 
 
rękodzielnik wyrobów 
dekoracyjnych  

 

 

 

 

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży 

 

nazwa: Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich Bł. Matki Teresy z Kalkuty 

adres (kod, miejscowość, ulica): Łódź, ul. Nałkowskiej 2 

telefon/fax: 42 643 46 12 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@spsk.info.pl 

nazwa: Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-586 Łódź, ul. Różyckiego 5 

telefon/fax: 42 631 20 86 

adres strony www:  

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

nazwa: Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Bosko w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-046 Łódź, ul. Wodna 34 

telefon/fax: 42 671 85 00 

adres strony www:  

adres e-mail: szkola@wodna.edu.pl 

nazwa: Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego imienia 

"Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-236 Łódź, ul. Pomorska 161 

telefon/fax: 42 665 56 88 
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adres strony www: www.liceum.uni.lodz.pl 

adres e-mail: liceum@uni.lodz.pl  

 

nazwa: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II 

adres (kod, miejscowość, ulica): 91-170 Łódź, ul. Baczyńskiego 156 

telefon/fax: 42 613 18 60 

adres strony www: katolik.edu.pl 

adres e-mail: liceum@katolik.edu.pl 

nazwa: Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-192 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 52 Budynek G   

telefon/fax: 42 631 59 20 

adres strony www: www.lout.ipt.pl 

adres e-mail: lout@ipt.pl 

nazwa: Liceum Ogólnokształcące "Centrum" 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-536 Łódź, ul. Gdańska 156   

telefon/fax: 42 636 91 02 

adres strony www: www.centrum.edu.lodz.pl 

adres e-mail: centrum.lodz@wp.pl 

nazwa: Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi – 

Liceum Ogólnokształcące 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-193 Łódź, ul. Milionowa 12   

telefon/fax: 42 254 05 70 

adres strony www:  

adres e-mail: sekretariat@smslodz.pl 

nazwa: Społeczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Oświatowego 

„LYKEION” 

adres (kod, miejscowość, ulica): 94-003 Łódź, ul. Rajdowa 13 

telefon/fax: 42 686 86 87 

adres strony www: lykeion.edu.pl 

adres e-mail: lykeion@interia.pl 



55 

nazwa: Liceum Ogólnokształcące „Mikron” 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-248 Łódź, ul. Kadłubka 33 

telefon/fax: 42 684 16 68 

adres strony www: www.mikron.edu.pl 

adres e-mail: informacje@mikron.edu.pl 

nazwa: Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): Łódź, ul. Klaretyńska 9 

telefon/fax: 42 681 21 11 

adres strony www.liceummundurowe.pl 

adres e-mail: sekretariat@liceummundurowe.pl 

nazwa: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina 

Gortata 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-008 Łódź, ul. Rzgowska 17a  

                ul. Minerska 1/ 3 94-304   

telefon/fax: 604 477 754, 509 106 414 

adres strony www: www.mg13.com.pl 

adres e-mail: sekretariat@szkolagortata.pl 

nazwa: Liceum Ogólnokształcące - GKJ 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-188 Łódź, ul. Przybyszewskiego 43 

telefon/fax: 42 674 17 24 

adres strony www: www.SzkolyPilsudskiego.edu.pl 

adres e-mail: dobreliceumgkj@gmail.com 

nazwa: Akademia - Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-205 Łódź, ul. Kilińskiego 21 

telefon/fax: 42 255 77 00 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@akademia-zdrowia.pl 

nazwa: Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum 

Ogólnokształcące „Edukacja i Sport" 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-524 Łódź, ul. Jarosławska 29 
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telefon/fax: 570 787 182 

adres strony www:  

adres e-mail: kontakt@fundacjaeis.pl; sekretariat@msms.eu 

nazwa: Akademickie Liceum Ogólnokształcące 

adres (kod, miejscowość, ulica): 94-011 Łódź, ul. Wileńska 53/ 55 

telefon/fax: 42 674 69 88 

adres strony www: www.akademickielo.com.pl/ 

adres e-mail: liceum@akademickielo.com.pl 

nazwa: Prywatne Liceum Ogólnokształcące Nowoczesna Edukacja 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-142 Łódź, ul. Narutowicza 86 

telefon/fax: 501 863 694 

adres strony www:  

adres e-mail: nowoczesna_edukacja@wp.pl 

nazwa: Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Szkoła Mistrzów 

KOKORO" - Centrum Przygotowań Olimpijskich 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-144 Łódź, ul. Krochmalna 15 

telefon/fax: 601 824 546 

adres strony www: www.kokoro.szkola.pl 

adres e-mail: sekretariat@kokoro.szkola.pl 

nazwa: Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży „Cosinus" w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-720 Łódź, ul. Wólczańska 4a,  

              94-020 Łódź al. Unii Lubelskiej 2, 

telefon/fax:  

adres strony www: www.cosinus.pl 

adres e-mail: lodz@cosinus.pl 

nazwa: Liceum Ogólnokształcące ZNP 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-436 Łódź, ul. Scaleniowa 6 

telefon/fax: 42 680 19 36 

adres strony www: gimznp.szkoly.lodz.pl 

adres e-mail: szkolyZNP@poczta.fm 
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nazwa: Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży "Cosinus I" w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-720 Łódź, ul. Wólczańska 4a,  

              94-020 al. Unii Lubelskiej 2 

telefon/fax: 42 632 52 20 

adres strony www: www.cosinus.pl 

adres e-mail: lodz@cosinus.pl 

nazwa: Akademickie Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26 

telefon/fax: 42 299 55 18 

adres strony www: 

adres e-mail: lout@ipt.pl 

nazwa: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące British International School of 

the University of Łódź 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-325 Łódź, ul. Fabryczna 4 

telefon/fax: 795 139 079 

adres strony www: 

adres e-mail: interschool@interschool.uni.lodz.pl 

nazwa: Liceum Ogólnokształcące Sportowo- Mundurowe Centrum Edukacji 

Oświatowej 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276 Budynek C 

telefon/fax: 519 160 333 

adres strony www:  

adres e-mail: info.oswiatowiec@gmail.com 

nazwa: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące PRACOWNIA 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-008 Łódź, ul. Rzgowska 17a Budynek F,  

              93-590, al. Politechniki 10 (wf)  

telefon/fax: 664 116 524 

adres strony www:  

adres e-mail: biuro@pracowniaedukacyjna.pl 
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nazwa: Bernardyńskie Liceum Ogólnokształcące im. o. Anastazego 

Pankiewicza w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 91-738 Łódź, ul. bł. o. Anastazego Pankiewicza 15 

telefon/fax: 696 614 799 

adres strony www:  

adres e-mail: szkola.bernardyni@wp.pl 

nazwa: Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowego im. Jolanty i 

Jana Misiaków w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 94-047 Łódź, ul. al. kard. S. Wyszyńskiego 44 

telefon/fax: 42 686 82 83 

adres strony www:  

adres e-mail: liceum.oswiata.retkinia@gmail.com 

nazwa: Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Św. 

Ignacego Loyoli 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-737 Łódź, ul. Żeromskiego 26 

telefon/fax: 510 401 206 

adres strony www:  

adres e-mail: szkolawlodzi@jezuici.pl 

nazwa: Akademickie Liceum Ogólnokształcące  

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65 

telefon/fax: 727 470 080 

adres strony www:  

adres e-mail: sekretariat@lodz.medyczneliceum.pl 

 

Niepubliczne technika dla młodzieży 

 

nazwa: Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im.  

Św. Faustyny Kowalskiej 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-262 Łódź, ul. Z. Naukowskiej 2 

mailto:liceum.oswiata.retkinia@gmail.com
mailto:sekretariat@lodz.medyczneliceum.pl
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telefon/fax: 42 643 46 12 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@spsk.info.pl 

zawód: technik informatyk, technik ekonomista, technik logistyk 

nazwa: Technikum Salezjańskie im. Św. Józefa Rzemieślnika w Zespole 

Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-046 Łódź, ul. Wodna 34 

telefon/fax: 42 671 84 80 

adres strony www:  

adres e-mail: sekretariat@szkolyrzemiosl.edu.pl 

zawód: technik informatyk, technik elektronik, technik mechanik, technik mechatronik 

 

nazwa: Technikum przy Łódzkiej Szkole Mody - Kosmetologii - Fryzjerstwa 

Anagra 

adres (kod, miejscowość, ulica): 91-103 Łódź, ul. Łanowa 4,  

       ul. Piotrkowska 102,  

       ul. Woronicza 16 

telefon/fax:  

adres strony www: www.anagra.pl 

adres e-mail: biuro@anagra.pl 

zawód: technik usług fryzjerskich (stara klasyfikacja) 

nazwa: Technikum Informatyki Edukacji Innowacyjnej w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-192 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 52,  

       ul. Północna 36  

telefon/fax: 42 299 55 18 

adres strony www:  

adres e-mail: lout@ipt.pl 

zawód: technik informatyk (stara klasyfikacja), technik informatyk 

nazwa: Akademia - Technikum dla Młodzieży w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-205 Łódź, ul. Kilińskiego 21 

telefon/fax: 42 255 77 00 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@akademia-zdrowia.pl 
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zawód: technik usług fryzjerskich, technik logistyk, technik weterynarii, fototechnik, 

technik ekonomista, technik reklamy, technik programista 

nazwa: Technikum Edukacji Innowacyjnej w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-192 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 52 

telefon/fax:  

adres strony www: 

adres e-mail: lout@ipt.pl 

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

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

nazwa: Technikum TEB Edukacja 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 8 

telefon/fax: 44 715 23 82 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@teb-edukacja.pl 

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

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

reklamy 

nazwa: Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-193 Łódź, ul. Milionowa 12 

telefon/fax: 42 275 50 98/99 

adres strony www: technikum.io 

adres e-mail: bartosz.rzetkiewicz@sse.lodz.pl 

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

automatyki i robotyki 

nazwa: Technikum dla Młodzieży „Cosinus” w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-720 Łódź ul. Wólczańska 4a  

               al. Unii Lubelskiej 2  

telefon/fax: 42 632 52 20 

adres strony www: www.cosinus.pl 

adres e-mail: lodz@cosinus.pl 
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zawód: technik informatyk, technik rachunkowości, technik organizacji turystyki, 

technik hotelarstwa, technik programista, technik ekonomista, technik usług 

fryzjerskich 

nazwa: Technikum dla Młodzieży "Cosinus I" w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-720 Łódź, ul. Wólczańska 4a 

telefon/fax: 42 632 52 20 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@cosinus.pl  

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

technik hotelarstwa, technik programista 

nazwa: Technikum Administracyjno - Usługowe 

adres (kod, miejscowość, ulica): 94-011 Łódź, ul. Wileńska 53/ 55 

telefon/fax: 42 674 69 88 

adres strony www:  

adres e-mail: szkola@technikumlodz.pl 

zawód: technik logistyk, technik programista 

nazwa: Technikum dla Młodzieży Weterynaryjne 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65 

telefon/fax: 727 470 080 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@skk.pl 

zawód: technik weterynarii 

 

Niepubliczne szkoły branżowe I stopnia dla młodzieży 

 

nazwa: Salezjańska Szkoła Branżowa I stopnia im. Św. Józefa Rzemieślnika 

w zespole Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-046 Łódź, ul. Wodna 34 

telefon/fax: 42 671 84 80 

adres strony www:  
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adres e-mail: sekretariat@szkolyrzemiosl.edu.pl 

zawód: mechanik - monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających 

nazwa: Branżowa Szkoła I stopnia Fundacji „ Słoneczna Kraina" 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/ 85 

telefon/fax: 607 285 507 

adres strony www:  

adres e-mail: sloneczna.kraina@onet.pl 

zawód: sprzedawca 

nazwa: Branżowa Szkoła I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-563 Łódź, ul. Łąkowa 4 

telefon/fax: 42 637 62 22 

adres strony www: www.szkolyzdz-lodz.pl 

adres e-mail: 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 

nazwa: Branżowa Szkoła I stopnia „Cosinus" w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-720 Łódź, ul. Wólczańska 4a, 

       ul. Wólczańska 81,  

       al. Politechniki 10 (wf) 

telefon/fax: 42 632 52 20 

adres strony www: www.cosinus.pl 

adres e-mail: 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 

nazwa: Branżowa Szkoła Rzemiosła I stopnia w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-101 Łódź, ul. Brzozowa 3 
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telefon/fax: 515 787 785 

adres strony www: www.izbarzem.eu 

adres e-mail: 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 

 

nazwa: Szkoła Branżowa II stopnia „Cosinus" w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-720 Łódź, ul. Wólczańska 4a 

telefon/fax: 42 632 52 20 

adres strony www: www.cosinus.pl 

adres e-mail: lodz@cosinus.pl 

zawód: technik usług fryzjerskich, technik mechanik, technik pojazdów 

samochodowych, technik mechatronik, technik elektryk, technik urządzeń i 

systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa 

 

Publiczne policealne szkoły 

 

nazwa: Szkoła Policealna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90- 542 Łódź ul. Żeromskiego 115 

telefon/fax: 42 684 91 95 

adres strony www: www.cez.lodz.pl/cku 

adres e-mail: sekretariat.cku@cez.lodz.pl 

zawód: technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik 

archiwista  

forma kształcenia: zaoczna 
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Niepubliczne policealne szkoły 

nazwa: Publiczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81,  

       ul. Zielona 20 

telefon/fax  

adres strony www: 

adres e-mail: lodz@cosinus.pl 

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

technik administracji, opiekun medyczny, technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

nazwa: Publiczna Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278,  

       ul. Milionowa 21 

telefon/fax: 42 683 44 13 

adres strony www: www.zak.edu.pl 

adres e-mail:lodz@zak.edu.pl 

zawód: technik usług kosmetycznych 

nazwa: Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna 

adres (kod, miejscowość, ulica): 94-011 Łódź, ul. Wileńska 53/ 55   

telefon/fax: 42 674 69 88 

adres strony www:  

adres e-mail: szkola@szkolakosmetyczna.com.pl 

zawód: technik usług kosmetycznych 

nazwa: Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278,  

       ul. Milionowa 21  

telefon/fax: 42 683 44 13 

adres strony www: www.zak.edu.pl 

adres e-mail: 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 bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji 
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nazwa: Policealna Szkoła Kosmetyczna mgr Iwony Tomas 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-427 Łódź, al. Kościuszki 48   

telefon/fax: 42 630 06 92 

adres strony www: www.kosmetyka.pl, www.szkolakosmetyczna.eu 

adres e-mail: biuro@kosmetyka.pl, sekretariat@szkolakosmetyczna.eu 

zawód: technik usług kosmetycznych  

 

nazwa: Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Żak 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278,  

       ul. Milionowa 21 

telefon/fax: 42 683 44 13 

adres strony www: www.zak.edu.pl 

adres e-mail: lodz@zak.edu.pl 

zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy (stara klasyfikacja) 

nazwa: Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus I” w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81,  

       ul. Więckowskiego 35 

telefon/fax: 42 632 52 20 

adres strony www: www.cosinus.pl 

adres e-mail: 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 bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun medyczny, florysta 

nazwa: Policealna Szkoła Ekonomiczno- Administracyjno- Prawna 

adres (kod, miejscowość, ulica): 92-511 Łódź, ul. Czajkowskiego 14 

telefon/fax: 42 672 74 90 

adres strony www: www.piontek.edu.pl 

adres e-mail: jerzy@piontek.edu.pl 

zawód: technik administracji 
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nazwa: Policealna Szkoła Nr 1 w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-205 Łódź, ul. Kilińskiego 21 

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

adres strony www: www.akademia-zdrowia.-pl 

adres e-mail: 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 medyczne 

nazwa: Policealna Szkoła Protetyków Słuchu 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@skk.pl 

zawód: protetyk słuchu 

nazwa: Policealna Szkoła Techników Ortopedów 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@skk.pl 

zawód: technik ortopeda 

nazwa: Policealna Szkoła Kosmetyczna 

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

telefon/fax: 791 499 600 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@skk.pl 

zawód: technik usług kosmetycznych 

nazwa: Policealna Szkoła TEB Edukacja 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 8 

telefon/fax: 42 293 02 70 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@teb-edukacja.pl 
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zawód: technik usług kosmetycznych, technik masażysta, asystentka 

stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik farmaceutyczny, technik 

elektroradiolog, technik dentystyczny, terapeuta zajęciowy, florysta, opiekun 

medyczny 

nazwa: Szkoła Policealna "MEDIC" w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-637 Łódź, ul. 6 Sierpnia 40 

telefon/fax: 510 475 118 

adres strony www:  

adres e-mail: medic.szkola.policealna@vp.pl 

zawód: opiekun medyczny, terapauta zajęciowy 

nazwa: EDUKACJA 4U - Policealna Szkoła w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 65  

telefon/fax: 508 189 834 

adres strony www: 

adres e-mail: dyrekcja@edukacja4u.pl 

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

stomatologiczna, technik masażysta 

nazwa: Szkoła Policealna - Akademia Techników Medycznych 

adres (kod, miejscowość, ulica): 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 26 

telefon/fax: 42 659 50 65 

adres strony www:  

adres e-mail: psf.sekretariat@interia.pl 

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

medyczny, technik administracji, technik rachunkowości 

nazwa: Szkoła Policealna Pascal w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-101 Łódź, ul. Brzozwa 3 

telefon/fax: 22 378 46 30 

adres strony www:  

adres e-mail: fnpo@fnpo.edu.pl 

zawód: asystentka stomatologiczna, florysta, higienistka stomatologiczna, opiekunka 

dziecięca, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik 



68 

masażysta, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych, terapeuta 

zajęciowy 

nazwa: Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych Centrum Edukacji i Rozwoju 

Osobistego CEIRO w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 92-318 Łódź, al. Piłsudskiego 133D 

telefon/fax: 668 444 502 

adres strony www: www.ceiro.com.pl 

adres e-mail: krystyna-walewska@wp.pl 

zawód: opiekun medyczny (stara klasyfikacja) 

nazwa: Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus" w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-515 Łódź, ul. Wólczańska 81 

telefon/fax: 517 736 337 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@cosinus.pl 

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

stomtologiczna, terapeuta zajęciowy 

nazwa: Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 5/ 11 

telefon/fax: 583 033 030 

adres strony www:  

adres e-mail: 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 

nazwa: Policealna Szkoła Masażu 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 
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adres strony www:  

adres e-mail: lodz@skk.pl 

zawód: technik masażysta (stara klasyfikacja) 

nazwa: Policealna Szkoła Techników Dentystycznych 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

adres strony www: 

adres e-mail: lodz@skk.pl 

zawód: technik dentystyczny 

nazwa: Policealna Szkoła Sterylizacji Medycznej 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 533 995 900 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@skk.pl 

zawód: technik sterylizacji medycznej 

nazwa: Policealna Szkoła Farmaceutyczna 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@skk.pl 

zawód: technik farmaceutyczny (stara klasyfikacja) 

nazwa: Policealna Szkoła Techników Optyków 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@skk.pl 

zawód: technik optyk 

 

nazwa: Policealna Szkoła Opiekunów Medycznych 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 
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adres strony www:  

adres e-mail: lodz@skk.pl 

zawód: opiekun medyczny 

nazwa: Policealna Szkoła Asystentów Stomatologicznych 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@skk.pl 

zawód: asystentka stomatologiczna 

nazwa: Policealna Szkoła Higienistów Stomatologicznych 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@skk.pl 

zawód: higienistka stomatologiczna 

nazwa: Policealna Szkoła Opiekunek Dziecięcych 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-221 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 65 

telefon/fax: 791 499 600 

adres strony www:  

adres e-mail: lodz@skk.pl 

zawód: opiekunka dziecięca 

nazwa: Szkoła Policealna Opieki Medycznej Żak w Łodzi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 278 

telefon/fax: 42 677 07 07 

adres strony www: 

adres e-mail: lodz@zak.edu.pl 

zawód: opiekun medyczny 

nazwa: Policealna Szkoła Medyczna 

adres (kod, miejscowość, ulica): 94-011 Łódź, ul. Wileńska 53/ 55 

telefon/fax:  

adres strony www: 
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adres e-mail: szkola@szkolakosmetyczna.com.pl 

zawód: technik masażysta 

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

 

nazwa: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 

adres (kod, miejscowość, ulica): 91-335 Łódź, ul. Hipoteczna 3/ 5 

telefon/fax: 42 651 49 72 

adres strony www: https://www.ppp1lodz.edu.pl  

adres e-mail: kontakt@ppp1.elodz.edu.pl 

nazwa: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 

adres (kod, miejscowość, ulica):  91-362 Łódź, ul. Motylowa 3, 

telefon/fax: 42 659 15 81 

adres strony www: www.ppp2.edu.lodz.pl  

adres e-mail: kontakt@ppp2.elodz.edu.pl 

nazwa: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 5 

telefon/fax: 42 676 73 05  42 676 73 04 

adres strony www: http://www.ppp3lodz.com  

adres e-mail: kontakt@ppp3.elodz.edu.pl 

nazwa: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 

adres (kod, miejscowość, ulica): 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 101 

telefon/fax: 42 674 59 73  42 674 45 88  530 622 874 

adres strony www: http://www.ppp4lodz.pl  

adres e-mail: kontakt@ppp4.elodz.edu.pl 

nazwa: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-552 Łódź, ul. Kopernika 40                            

telefon/fax: 42 637 06 31  42 637 16 08  

adres strony www: http://ppp5-lodz.pl 

adres e-mail: kontakt@ppp5.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
https://www.ppp1lodz.edu.pl/
mailto:kontakt@ppp1.elodz.edu.pl
http://www.ppp2.edu.lodz.pl/
mailto:kontakt@ppp2.elodz.edu.pl
http://www.ppp3lodz.com/
mailto:kontakt@ppp3.elodz.edu.pl
http://www.ppp4lodz.pl/
mailto:kontakt@ppp4.elodz.edu.pl
http://ppp5-lodz.pl/
mailto:kontakt@ppp5.elodz.edu.pl
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nazwa: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-008 Łódź, ul. Rzgowska 25 

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

adres strony www: http://www.ppp6lodz.pl  

adres e-mail: kontakt@ppp6.elodz.edu.pl 

nazwa: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Młodzieży 

adres (kod, miejscowość, ulica):  94-050 Łódź,  al. ks. kard S. Wyszyńskiego 86 

telefon/fax: 42 688 16 68  533 575 353  42 688 15 39 

adres strony www: https://pppdm.edu.lodz.pl  

adres e-mail: kontakt@pppdm.elodz.edu.pl 

nazwa: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Doradztwa 

Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi 

adres (kod, miejscowość, ulica): 94-050 Łódź,  al. ks. kard S. Wyszyńskiego 86 

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

adres strony www: http://www.doradztwo-lodz.pl 

adres e-mail: sekretariat@spppdz.elodz.edu.pl 

nazwa: Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii 

adres (kod, miejscowość, ulica): 91-335 Łódź, ul. Hipoteczna 3/ 5  

telefon/fax: 42 653 76 75 

adres strony www:  http://spwrit.pl  

 adres e-mail: kontakt@spwrit.elodz.edu.pl 

 

 

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

 

nazwa: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "Sensitiva" 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-009 Łódź, ul. Wróblewskiego 18 

telefon/fax: 608 336 970 

adres strony www:  

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
http://www.ppp6lodz.pl/
mailto:kontakt@ppp6.elodz.edu.pl
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://pppdm.edu.lodz.pl/
mailto:kontakt@pppdm.elodz.edu.pl
http://www.doradztwo-lodz.pl/
mailto:sekretariat@spppdz.elodz.edu.pl
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
http://spwrit.pl/
mailto:kontakt@spwrit.elodz.edu.pl
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adres e-mail: biuro@sensitiva.pl 

nazwa: Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne FUTURUM 

adres (kod, miejscowość, ulica): 91-038 Łódź, ul. św. Antoniego Padewskiego 5/ 7 

telefon/fax: 600 872 555 

adres strony www:  

adres e-mail: karina@centrum-futurum.pl 

nazwa: "Neurostyk" 

adres (kod, miejscowość, ulica): 91-310 Łódź, ul. Wrocławska 20 

telefon/fax: 504 072 952 

adres strony www: 

adres e-mail: szymanowska3@wp.pl 

nazwa: JuniorEdu Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

adres (kod, miejscowość, ulica): 94-003 Łódź, ul. Piaski 4 

telefon/fax: 604 644 444 

adres strony www: koda@kodapr.com 

adres e-mail:  

nazwa: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Planeta 

Integracji 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-317 Łódź, ul. Rzgowska 198 

telefon/fax: 573 238 081 

adres strony www: 

adres e-mail: biuro@planetaintegracji.pl 

nazwa: Centrum Zdrowia Sensomed Wojciech Modzelewski 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-029 Łódź, ul. Nawrot 104 

telefon/fax: 694 304 569 

adres strony www: 

adres e-mail: kontakt@czdrowia.pl 

 

Bursy i internaty 

 

mailto:biuro@planetaintegracji.pl
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nazwa: Bursa Szkolna nr 11 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-008 Łódź, ul. Drewnowska 153/ 155, 

telefon/fax: 42 654 03 07  42 659 59 11 

adres strony www: www.bs11lodz.wikom.pl  

adres e-mail: bursa11@bs11.elodz.edu.pl 

nazwa: Bursa Szkolna nr 12 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-278 Łódź, ul. Podgórna 9/ 11 

telefon/fax: 42 643 29 30 

adres strony www: https://bs12lodz.wikom.pl 

adres e-mail: kontakt@bs12.elodz.edu.pl  

 

nazwa: Bursa dla Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia im. 

świętej s. Faustyny 

adres (kod, miejscowość, ulica): 91-157 Łódź, ul. Wici 47 

telefon/fax: 42 655 83 24 

adres strony www:  

adres e-mail: zmbm-lodz@faustyna.pl 

nazwa: Bursa Szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole 

adres (kod, miejscowość, ulica): Łódź, ul. Rodakowskiego 16   

telefon/fax: 42 643 33 23 

adres strony www: 

adres e-mail: bursa_szkolna@tlen.pl, bursa@bursalodz.pl 

nazwa: Bursa Salezjańska dla Młodzieży im. Księdza Bosko 

adres (kod, miejscowość, ulica): 90-046 Łódź, ul. Wodna 34/ 36   

telefon/fax: 42 671 85 00 

adres strony www: 

adres e-mail: szkola@salezjanie.lodz.pl 

nazwa: Bursa Szkolna SMS 

adres (kod, miejscowość, ulica): 93-193 Łódź, ul. Milionowa 12 

telefon/fax:  

adres strony www: 

https://www.google.com/search?q=bursa+11+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
http://www.bs11lodz.wikom.pl/
mailto:bursa11@bs11.elodz.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
https://bs12lodz.wikom.pl/
mailto:kontakt@bs12.elodz.edu.pl
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adres e-mail: bursa@smslodz.pl 

 


