
PUBLICZNE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
 

Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich im. Władysława Grabskiego 
91-008 Łódź, ul. Drewnowska 171 

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

kontakt@zseth.elodz.edu.pl 
 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum nr 1 Ia geografia 
Technik ekonomista 

język angielski 
język 

niemiecki 

język polski 
matematyka 

wos 
informatyka 

2. Technikum nr 1 Ib 

geografia 
Technik rachunkowości 

**uruchomienie 
kierunku technik 
rachunkowości 

możliwe będzie po 
uzyskaniu zgody 

Wojewódzkiej Rady 
Rynku Pracy w Łodzi 

język angielski 
język 

niemiecki 

język polski 
matematyka 

wos 
informatyka 

3. Technikum nr 1 Ic matematyka 
Technik hotelarstwa 

język angielski 
język francuski

język polski 
matematyka 

geografia 
wychowanie fizyczne 

4. Technikum nr 1 Id matematyka 
Technik hotelarstwa 

język angielski 
język 

niemiecki 

język polski 
matematyka 

geografia 
wychowanie fizyczne 

5. Technikum nr 1 Ie 
matematyka 

Technik organizacji 
turystyki 

język angielski 
język francuski

język polski 
matematyka 

geografia 
informatyka 

6. Technikum nr 1 If 
matematyka 

Technik eksploatacji 
portów i terminali 

język angielski 
język francuski

język polski 
matematyka 

geografia 
informatyka 

 
Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi 

93 – 533 Łódź  ul. Astronautów 19 
tel. (42) 681 – 49 – 77 
fax.( 42) 682 – 46 – 88 

www.zseiu.pl 
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 1 a TE 
technik ekonomista 

matematyka, 
geografia 

język 
angielski, 

język 
niemiecki, 

język 
angielski 

zawodowy 

język polski, 
matematyka, 
informatyka, 

geografia. 

2. Technikum 1 b TL 
technik logistyk 

język angielski, 
geografia 

język 
angielski, 

język 
niemiecki, 

język 
angielski 

zawodowy 

język polski, 
matematyka, 
informatyka, 

geografia. 

3. Technikum 1 c TOR 
technik reklamy 

język angielski, 
geografia 

język 
angielski, 

język 
niemiecki, 

język polski, 
matematyka, 
informatyka, 

plastyka. 



język 
angielski 

zawodowy 

4. Technikum 1 d TOT 

technik organizacji 
turystyki 

język angielski, 
geografia 

język 
angielski, 

język 
niemiecki, 

język 
angielski 

zawodowy, 
język 

niemiecki 
zawodowy 

język polski, 
matematyka, 
informatyka, 

geografia. 

 
Zespół Szkół Gastronomicznych 

90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza 88, 42 636 75 44 
kontakt@zsg.elodz.edu.pl, http://zsg.ddns.net/strona/ 

 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum nr 4 I A 

Technik usług 
kelnerskich/technik 

żywienia i usług 
gastronomicznych 

(rozszerzenie: język 
angielski) 

język 
angielski, 

język francuski

język polski,  
matematyka, 

 język angielski, 
 biologia 

2 Technikum nr 4 I B 

Technik żywienia i 
usług 

gastronomicznych 
(rozszerzenie: 
matematyka) 

język 
angielski, 

język francuski

język polski,  
matematyka, 

 język angielski,  
biologia 

3 Technikum nr 4 I C 

Technik żywienia i 
usług 

gastronomicznych 
(rozszerzenie: biologia) 

język 
angielski, 

język francuski

język polski,  
matematyka, 

 język angielski,  
biologia 

4 Technikum nr 4 I D 

Technik żywienia i 
usług 

gastronomicznych 
(rozszerzenie: WOS) 

język 
angielski, 

język francuski

język polski,  
matematyka, 

 język angielski,  
WOS 

5 Technikum nr 4 I E 

Technik żywienia i 
usług 

gastronomicznych 
(rozszerzenie: język 

angielski) 

język 
angielski, 

język francuski

język polski, 
 matematyka, 

 język angielski,  
biologia 

1 Branżowa Szkoła I 
stopnia nr 4 1 a Zawód: kucharz język angielski 

język polski, 
 matematyka, 

 język angielski, 
 biologia 

2 Branżowa Szkoła I 
stopnia nr 4 1 b Zawód: kucharz język angielski 

język polski,  
matematyka, 

 język angielski, 
 biologia 

1 

Branżowa Szkoła 
II stopnia nr 4** 
** - po uzyskaniu 

zgody na 
utworzenie 

1 

Technik żywienia i 
usług 

gastronomicznych 
 

język angielski 

język polski,  
matematyka, 

 język angielski,  
średnia z przedmiotów zawodowych z BS I 

 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego 

91-008 Łódź, ul. Drewnowska 88 
tel. 42 654 03 71 

sekretariat@zsp5lodz.pl 
www.zsp5lodz.pl 

 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane 
w procesie rekrutacji 

1. Technikum nr 5 1a 

język  polski 
/technik transportu 

kolejowego/ technik 
budownictwa 
kolejowego 

język  angielski/ 
język niemiecki 

język  polski,  
język  obcy, 
matematyka,  
informatyka 



2. Technikum nr 5 1b język  polski 
/technik ekonomista/ 

język  angielski/ 
język  francuski 

język  polski, 
 język  obcy, 
matematyka, 
 informatyka 

3. Technikum nr 5 1c język  polski 
/technik rachunkowości 

język  angielski/ 
język  francuski 

język  polski, 
 język  obcy, 
matematyka,  
informatyka 

4. Technikum nr 5 1d język  polski 
/technik handlowiec 

język  angielski/ 
język  niemiecki 

język  polski,  
język  obcy, 
matematyka,  
informatyka 

5. Szkoła Branżowa 
I st.  nr 5 1e monter nawierzchni 

kolejowej/sprzedawca 
język  

angielski 

język  polski,  
język  obcy, 
matematyka, 
 informatyka 

6. Szkoła Branżowa 
I st. nr 5 1f magazynier-logistyk/ język  

angielski 

język  polski,  
język  obcy, 
matematyka, 
 informatyka 

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

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

 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1 Technikum nr 6 
 

1ta, 1tb1 
 

Język angielski/technik 
technologii żywności 

 

język angielski 
język 

niemiecki 
 

język polski,  
matematyka, 

 biologia,  
technika 

 
 

2 Technikum nr 6 
 

1tb2 
 

Język angielski/technik 
kontroli jakości i 
bezpieczeństwa 
żywności* - pod 

warunkiem uzyskania 
zgody MEN 

 

język angielski 
język 

niemiecki 
 

język polski,  
matematyka,  

biologia,  
technika 

 
 

3 
Branżowa Szkoła I 

stopnia nr 6 
 

1a, 1b 
 

Cukiernik, 
Piekarz, 

Przetwórca mięsa, 
Operator maszyn i 

urządzeń przemysłu 
spożywczego 

 

język 
niemiecki 

 
 

język polski,  
matematyka, 

 technika, 
 plastyka 

 
 

4 

Branżowa Szkoła 
II stopnia nr 6** 
** - po uzyskaniu 

zgody na 
utworzenie 

1s 
 

Technik technologii 
żywności 

język 
niemiecki 

 

język polski,  
matematyka,  
język obcy, 

 informatyka 
 

 
Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi  

 91-335 Łódź  ul. W. Kilara 3/5 
tel. 42 651 24 62, fax 42 651 54 96,  

www.zss-lodz.pl, kontakt@zss.elodz.edu.pl 
 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. 
 
 

  

Technikum 
 

 

 
1a 

 

Matematyka, fizyka 
 

Technik pojazdów 
samochodowych 

specjalność naprawy 
mechatroniczne 

język 
angielski, 

język 
niemiecki 

język polski, 
 język obcy 

matematyka,  
informatyka 

2. Technikum 1b 

Matematyka, fizyka 
 
Technik pojazdów 
samochodowych 

język 
angielski, 

język 
niemiecki 

język polski, 
 język obcy 

matematyka,  
informatyka 



specjalność naprawy 
mechaniczne 

3. Technikum 1c 
Matematyka, fizyka 
 
Technik mechatronik 

język 
angielski, 

język 
niemiecki 

język polski,  
język obcy 

matematyka,  
informatyka 

4. Technikum 1d 
Matematyka, geografia 
Technik transportu 
drogowego 

język 
angielski, 

język 
niemiecki 

język polski, 
 język obcy 

matematyka,  
informatyka 

5. Branżowa Szkoła 
 I stopnia 1 blm Mechanik pojazdów 

samochodowych 

język angielski język polski, 
 język obcy 

matematyka,  
informatyka 

6. Branżowa Szkoła 
 I stopnia 1 blm Blacharz samochodowy język angielski 

język polski, 
 język obcy 

matematyka, 
 informatyka 

7. Branżowa Szkoła 
 I stopnia 1 blm Lakiernik 

samochodowy język angielski 

język polski, 
 język obcy 

matematyka, 
 informatyka 

8.. Branżowa Szkoła 
 I stopnia 1 bek Kierowca mechanik 

język angielski język polski, 
 język obcy 

matematyka, 
 informatyka 

9. Branżowa Szkoła 
 I stopnia 1 bek 

Elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych 

język angielski język polski, 
 język obcy 

matematyka, 
 informatyka 

10. 

Branżowa Szkoła 
 II stopnia 

(po uzyskaniu 
zgody na 

utworzenie) 

1Bs2 

Technik pojazdów 
samochodowych 
specjalność naprawy 
mechaniczne 

język 
niemiecki język polski, 

 język obcy 
matematyka,  
informatyka 

 

Branżowa Szkoła 
 II stopnia 

(po uzyskaniu 
zgody na 

utworzenie) 

1Bs2 

Technik pojazdów 
samochodowych 
specjalność naprawy 
mechatroniczne 

język 
niemiecki 

język polski, 
 język obcy 

matematyka, 
 informatyka 

 

Branżowa Szkoła 
 II stopnia 

(po uzyskaniu 
zgody na 

utworzenie) 

1Bs2 Technik transportu 
drogowego 

język 
niemiecki 

język polski, 
 język obcy 

matematyka, 
 informatyka,  

geografia 
 

Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej 
93-590 Łódź, al. Politechniki 38 
tel. 42 684 11 27,  42 684 39 75 

www.zsp9.pl 
kontakt@zsp9.elodz.edu.pl 

 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum nr 9 I A/1 technik elektronik/ 
matematyka i fizyka 

język angielski 
język 

niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 

informatyka 

2. Technikum nr 9 I A/2 technik automatyk/ 
matematyka i fizyka 

język angielski 
język 

niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 

informatyka 

3. Technikum nr 9 I B/1 technik energetyk/ 
matematyka i fizyka 

język angielski 
język 

niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 

informatyka 

4. Technikum nr 9 I B/2 technik elektryk/ 
matematyka i fizyka 

język angielski 
język 

niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 

informatyka 



5. Technikum nr 9 I C technik mechatronik/ 
matematyka i fizyka 

język angielski 
język 

niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 

informatyka 

6. Technikum nr 9 I D technik informatyk/ 
matematyka i fizyka 

lub informatyka 

język angielski 
język 

niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 

informatyka 

7. 
Branżowa Szkoła 

I stopnia nr 9 I BA/1 elektryk język angielski 
język polski 
matematyka 
język obcy 

informatyka 

8. 
Branżowa Szkoła 

I stopnia nr 9 I BA/2 mechatronik język angielski 
język polski 
matematyka 
język obcy 

informatyka 
 

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

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

elektronik@elektronik.lodz.pl 
 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum nr 10 1a matematyka, fizyka 
/technik informatyk 

język 
angielski, 

język 
niemiecki 

język polski, 
 matematyka, 
język obcy, 

 informatyka 

2. Technikum nr 10 1b matematyka, fizyka 
/technik informatyk 

język 
angielski, 

język francuski

język polski,  
matematyka, 
język obcy,  
informatyka 

3. Technikum nr 10 1e matematyka, fizyka 
/technik elektronik 

język 
angielski, 

język 
niemiecki 

język polski, 
 matematyka, 
język obcy, 

 informatyka 

4. Technikum nr 10 1m matematyka, fizyka 
/technik mechatronik 

język 
angielski, 

język 
niemiecki 

język polski, 
 matematyka, 
język obcy,  
informatyka 

5. Technikum nr 10 1t matematyka, fizyka 
/technik teleinformatyk 

język 
angielski, 

język 
niemiecki 

język polski,  
matematyka, 
język obcy, 

 informatyka 
 

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

tel. 42 643-35-19 
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 1 A 

biologia lub geografia 
lub język angielski 

 
technik przemysłu 

mody 

język angielski 
język 

niemiecki 

język polski 
matematyka 

plastyka 
technika 

2. Technikum 1 C 

biologia lub geografia 
lub język angielski 

 
technik grafiki i 

poligrafii cyfrowej 

język angielski 
język 

niemiecki 

język polski 
matematyka 

plastyka 
informatyka 

3. Technikum 1 F 

biologia lub geografia 
lub język angielski 

 
technik fotografii i 

multimediów 

język angielski 
język 

niemiecki 

język polski 
matematyka 

plastyka 
informatyka 

4. Technikum 1 C/F biologia lub geografia 
lub język angielski język angielski język polski 

matematyka 



 
technik grafiki i 

poligrafii cyfrowej/ 
technik fotografii i 

multimediów 

język 
niemiecki 

plastyka 
informatyka 

5. Branżowa Szkoła I 
Stopnia nr 12 1 K krawiec język angielski 

język polski 
matematyka 

plastyka 
technika 

 
Zespół Szkół Geodezyjno - Technicznych im. Sybiraków, 

91 - 503 Łódź, ul. Skrzydlata 15, 
 42 659 82 22,  

zsbg.org, 
 kontakt@zsgt.elodz.edu.pl 

 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. technikum 1A 

technik geodeta 

matematyka 

geografia 

język angielski 

język 
hiszpański 

lub  

język 
niemiecki 

język  polski 

matematyka 

język  obcy 

informatyka 

2. technikum 1B 

technik informatyk 

matematyka 

fizyka 

język angielski 

język 
hiszpański 

lub  

język  
niemiecki 

język  polski 

matematyka 

język  obcy 

informatyka 

3. technikum 1C 

technik leśnik 

matematyka 

biologia 

język angielski 

język 
hiszpański 

lub  

język  
niemiecki 

język  polski 

matematyka 

język  obcy 

biologia lub informatyka 

 
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi 

90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 5/11 

Tel. (0-42) 6781920 

www.zsbt-lodz.pl 

zsbt@zsbt-lodz.pl 

 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum nr 15 1a 

technik budownictwa 

 

rozszerzenia: 
matematyka, fizyka 

język angielski, 

język niemiecki 

język polski,  
język obcy, 

 matematyka,  
technika 

2 Technikum nr 15 1b 
technik renowacji 

elementów architektury 

język angielski, 

język niemiecki 
język polski, 
 język obcy, 



 

rozszerzenia:  

język angielski, 

geografia 

 matematyka,  
technika 

technik robót 
wykończeniowych  
w budownictwie 

 

rozszerzenia:  

język angielski, 

geografia 

język angielski, 

język niemiecki 

język polski,  
język obcy, 

 matematyka,  
technika 

3 Technikum nr 15 1c 

technik urządzeń  
i systemów energetyki 

odnawialnej 

 

rozszerzenia:  

język angielski, 

geografia 

 

język angielski, 

język niemiecki 

język polski,  
język obcy,  

matematyka, 
 technika 

technik technologii 
drewna 

 

rozszerzenia:  

język angielski, 

geografia 

język angielski, 

język niemiecki 

język polski,  
język obcy, 

 matematyka,  
technika 

technik ochrony 
środowiska 

 

rozszerzenia:  

język angielski, 

geografia 

język angielski, 

język niemiecki 

język polski, 
 język obcy, 

 matematyka, 
 technika 

4 Branżowa Szkoła 
I stopnia nr 15 

1a 

monter zabudowy i 
robót 

wykończeniowych  
w budownictwie 

język niemiecki 

język polski, 
 język obcy, 

 matematyka,  
technika 

murarz-tynkarz język niemiecki 

język polski,  
język obcy, 

 matematyka,  
technika 

5 Branżowa Szkoła 
I stopnia nr 15 

1b 

monter sieci i instalacji 
sanitarnych 

język niemiecki 

język polski, 
 język obcy,  
matematyka, 

 technika 

stolarz język niemiecki 

język polski, 
 język obcy, 

 matematyka,  
technika 

dekarz język niemiecki 

język polski,  
język obcy, 

 matematyka, 
 technika 



 
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,  

93-502 Łódź, al. Politechniki 37, 
tel. 42 648-61-99, tel./fax 42 648-71-12,  

www.zst-i.pl, 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 nr 17 1 tia 
matematyka 

fizyka 
technik informatyk 

język angielski 
język 

niemiecki 

język polski,  
matematyka,  
język obcy,  
informatyka 

Technikum nr 17 1 tib 
matematyka 

fizyka 
technik informatyk 

język angielski 
język 

niemiecki 

język polski, 
 matematyka, 
 język obcy,  
informatyka 

Technikum nr 17 1 tm 
matematyka 

fizyka 
technik mechatronik 

język angielski 
język 

niemiecki 

język polski,  
matematyka, 
 język obcy,  
informatyka 

Technikum nr 17 1 tmm 

matematyka 
fizyka 

technik mechatronik / 
technik mechanik 

język angielski 
język 

niemiecki 

język polski, 
 matematyka, 
 język obcy,  
informatyka 

2. Branżowa Szkoła  
I stopnia nr 17 1 br 

mechanik-monter 
maszyn i urządzeń / 
operator obrabiarek 

skrawających /     
ślusarz 

język angielski 

język polski,  
matematyka, 
 język obcy,  

technika 

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

Tel/fax 42 6788265 
www.poligrafik-lodz.pl          sekretariat@poligrafik-lodz.pl 

 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum nr 18 
Poligraficzne I ga 

Technik grafiki i 
poligrafii 

cyfrowej/język 
angielski, fizyka lub 

geografia 

Język angielski
Język 

niemiecki 

Język polski, 
 matematyka, 
 informatyka, 

 plastyka 

2. Technikum nr 18 
Poligraficzne I gi 

Technik grafiki i 
poligrafii 

cyfrowej/technik 
procesów 

introligatorskich/ język 
angielski, fizyka lub 

geografia 

Język angielski
Język 

niemiecki 

Język polski, 
 matematyka,  
informatyka, 

 plastyka 

3. Technikum nr 18 
Poligraficzne I dr 

Technik 
reklamy/technik 

procesów drukowania/ 
język angielski, fizyka 

lub geografia 

Język angielski
Język 

niemiecki 

Język polski, 
 matematyka,  
informatyka, 

 plastyka 

4. 
Branżowa Szkoła I 

Stopnia 
Poligraficzna 

I b 

Drukarz offsetowy lub 
fleksograficzny/operato

r procesów 
introligatorskich 

Język angielski
 

Język polski,  
matematyka, 
 informatyka,  

plastyka 
 

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

42 6377278, www.cez.lodz.pl, sekretariat@cez.lodz.pl 



Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum 
 1TPS 

język angielski/technik 
programista 

język angielski/ 
język niemiecki 

język polski, 
 język angielski,  

informatyka, 
 matematyka 

geografia/ technik 
spedytor 

język niemiecki 
 język 

angielski, 

język polski,  
język .obcy,  
geografia,  

matematyka 

2.  Technikum TWA 

matematyka/technik 
analityk 

język angielski/ 
język niemiecki 

język polski,  
język obcy,  

chemia,  
matematyka 

matematyka/technik 
włókiennik 

język niemiecki 
język angielski, 

, 

język polski,  
język obcy,  

plastyka lub zajęcia techniczne,  
matematyka 

matematyka/technik 
włókienniczych 

wyrobów dekoracyjnych 

język niemiecki 
język angielski, 

, 

język polski, 
 język obcy,  

plastyka lub zajęcia techniczne, 
 matematyka 

3 Technikum  1TF fizyka/ technik fotografii 
i multimediów 

język niemiecki 
 język 

angielski, 

język polski,  
język obcy,   

fizyka,  
informatyka , 

 plastyka 

4. Technikum 1TI fizyka/ technik 
informatyk 

język niemiecki 
 język 

angielski, 

język polski, 
 język obcy,  

fizyka,  
informatyka  

5. Technikum 1TL geografia/ technik 
logistyk 

język 
niemiecki, 

 język 
angielski, 

język polski, 
 język .obcy,  

geografia,  
matematyka 

6. Technikum 1TWE biologia/ technik 
weterynarii 

język niemiecki 
język angielski, 

język polski,  
język obcy,  

biologia lub chemia,  
matematyka 

 Szkoła Branżowa 1BFR 

fotograf język angielski 
język polski,  
język obcy,  

plastyka 
rękodzielnik 

włókienniczych 
wyrobów dekoracyjnych 

język angielski 
język polski, 
 język obcy,  

zajęcia techniczne 
 

Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka JĘZYK Piłsudskiego 
910212 Łódź, ul. Warecka 41 

Te./fax 42 652-18-60 
www.warecka.edu.pl 

sekretariat@zsp20.elodz.edu.pl 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum inf 
Matematyka/język  
angielski/  technik 

informatyk 

Język  
angielski 

Język  
niemiecki 

Język  polski, 
 matematyka, 

 język  angielski, 
 informatyka 

2. Technikum oe 

Matematyka/geografia 
/język  angielski 

Technik urządzeń 
systemów energetyki 
odnawialnej/technik 

elektryk 

Język  
angielski 

Język  
niemiecki 

Technik OZE:  
Język  polski,  
matematyka, 
 geografia,  

język  angielski 
Technik elektryk:  

język  polski,  
matematyka, 



 język  angielski,  
technika 

3. Technikum mt 
Matematyka/fizyka/jęz
yk  angielski/technik 

mechatronik 

Język  
angielski 

Język  
niemiecki 

Język  polski,  
matematyka, 

 język  angielski,  
informatyka 

4. Technikum dm 

Matematyka/fizyka/jęz
yk  angielski/technik 

urządzeń 
dźwigowych/technik 

mechanik 

Język  
angielski 

Język  
niemiecki 

Język  polski, 
 matematyka, 

 język  angielski,  
technika 

 
Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi 

ul. Żubardzka 2; 91-022 Łódź 
(42) 651 78 98 kontakt@zsr.elodz.edu.pl www.zsrz.szkoly.lodz.pl/ 

 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji 

1. Technikum F 

technik usług 
fryzjerskich 

chemia 
 

język angielski 

język niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 

biologia lub chemia 

2. Technikum HS 

technik hodowca koni 
/  

technik pszczelarz 
biologia 

 

język angielski 
język niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 

geografia lub biologia 

3. Technikum AO 

technik architektury 
krajobrazu /  

technik ogrodnik  
język angielski 

język angielski 
język niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 

geografia lub biologia 

4. Technikum FP 

technik usług 
fryzjerskich  

chemia 
 /  

technik optyk 
język angielski 

język angielski 
język niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 

biologia lub chemia 
/  

geografia lub biologia 

5. Branżowa Szkoła I 
stopnia fbj fryzjer / 

jeździec 

język angielski 
lub 

język niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 

plastyka lub technika 

6. Branżowa Szkoła I 
stopnia fa fryzjer 

język angielski 
lub 

język niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 

plastyka lub technika 

7. 

Branżowa Szkoła 
II stopnia** 

** - po uzyskaniu 
zgody na 

utworzenie 

ff technik usług 
fryzjerskich 

język angielski 
lub 

język niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 

biologia lub chemia lub geografia 

 
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi  

93-126 Łódź ul. Przybyszewskiego 73/75  
tel. 42 681 13 83 fax 42 681 13 83 

 

Lp. Typ szkoły Symbol 
oddziału 

Przedmioty  
z rozszerzonym  

programem nauczania / 
profil/ zawód 

Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie 
rekrutacji 

1. Technikum 1 TPM matematyka/technik 
mechatronik 

język angielski,               
język niemiecki 

język polski,  
język obcy,  

matematyka, 
 informatyka 



2. Technikum 1 TPS 
matematyka/technik 

pojazdów 
samochodowych 

język angielski,               
język niemiecki 

język polski,  
język obcy, 

 matematyka,  
informatyka 

3. Technikum 1TPT 

matematyka/technik 
pojazdów 

samochodowych/technik 
transportu drogowego 

język angielski,               
język niemiecki 

język polski,  
język obcy,  

matematyka,  
informatyka 

1. Branżowa Szkoła  
I Stopnia 1 BPA 

elektromechanik 
pojazdów 

samochodowych/mechani
k motocyklowy/blacharz 

samochodowy 

język angielski 

język polski, 
 język obcy, 

 matematyka,  
wiedza o społeczeństwie 

 Branżowa Szkoła 
 I Stopnia 1BPB kierowca 

mechanik/mechatronik język angielski 

język polski, 
 język obcy, 

 matematyka,  
wiedza o społeczeństwie 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICZNE TECHNIKA 
 

Technikum nr 3, 
 90-315 Łódź, ul. Kilińskiego 159/163 

tel/fax: 42 674 02 75 , 
 www.tech3lodz.pl 

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 A technik logistyk               
matematyka, geografia 

język angielski 
język niemiecki 

 
język polski,  
język obcy,  

matematyka,  
geografia 

2. technikum B technik logistyk               
matematyka, geografia 

język angielski 
język niemiecki 

 
język polski,  
język obcy,  

matematyka,  
geografia 

3. technikum C technik gazownictwa 
matematyka, fizyka 

język angielski 
język niemiecki 

 
język polski, 
 język obcy,  
matematyka, 

 geografia 

4. technikum D 

technik urządzeń i 
systemów energetyki 

odnawialnej 
matematyka, fizyka 

język angielski 
język niemiecki 

 
język polski,  
język obcy,  

matematyka,  
geografia 

5. technikum E 
technik inżynierii 

sanitarnej 
matematyka, fizyka 

język angielski 
język niemiecki 

 
język polski, 
 język obcy,  
matematyka, 

 geografia 

6. technikum G 
technik chłodnictwa i 

klimatyzacji 
matematyka, fizyka 

język angielski 
język niemiecki 

 
język polski, 
 język obcy, 

 matematyka,  
geografia 

 


