
Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych 
 

Nazwa szkoły, 
adres, telefon, poczta elektroniczna 

Lp typ szkoły program / profil / zawód specjalność języki obce 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
91-008 Łódź, ul. Drewnowska 171, tel.: 654-00-05, 654-00-21 

zs1@edu.lodz.pl 
XXXVI Liceum 
Ogólnokształcące 

- matematyczno-fizyczny angielski, niemiecki, 

Liceum profilowane - ekonomiczno - 
administracyjny 

 niemiecki, angielski, 
francuski 

1 

Policealne Studium 
Zawodowe (po LO) 

- technik hotelarstwa 
- technik obsługi turystycznej 

 
 

angielski, niemiecki, 
francuski 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, im. Natalii Gąsiorowskiej 
93-533 Łódź, ul. Astronautów 19, tel.: 681-49-77 

Liceum Profilowane - ekonomiczno - 
administracyjny 

 angielski, niemiecki, 
rosyjski 

Technikum 
Ekonomiczne 

- technik ekonomista - bankowość 
- finanse i 

rachunkowość

angielski, niemiecki, 
rosyjski 

2 

Policealne Studium 
Zawodowe (po LT) 

- technik ekonomista - ubezpieczeni
a 

angielski 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 
90-315 Łódź, ul. Kilińskiego 159/163, tel.: 674-02-75, 674-06-68, 

ZSP3@szkoly.lodz.pl
Liceum Profilowane - kształtowanie środowiska 

- zarządzanie informacją 
 angielski, niemiecki 

3 
Technikum 
Urządzeń 
Sanitarnych 

- technik urządzeń 
sanitarnych 

 niemiecki, rosyjski 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, im. I Armii Wojska Polskiego 
90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza 88, tel.: 636-12-33, 636-75-44 

Liceum Profilowane - usługowo - gospodarczy  angielski, francuski 
Technikum 
Gastronomiczne 

- technik organizacji usług 
gastronomicznych 

 angielski, francuski 

Technikum 
Gastronom. po ZSZ 

- technik technologii żywienia - żywienie 
zbiorowe 

angielski 

Zasadnicza Szkoła 
Gastronomiczna 

- kucharz  małej gastronomii  angielski 

4 

Policealne Studium 
Zawodowe 
(po LO i po LT) 

- technik organizacji usług 
gastronomicznych 

- technik żywienia i 
gospodarstwa domowego 

 
 
 

angielski, francuski 
 
angielski 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, 
im. Króla Bolesława Chrobrego 

91-008 Łódź, ul. Drewnowska 88, tel.: 654-27-75 
XL Liceum 
Ogólnokształcące 

- ogólny z rozszerzonym j. angielskim 
- ogólny z rozszerzonym programem informatyki 

angielski, rosyjski 
angielski, niemiecki 

Liceum Profilowane - ekonomiczno - 
administracyjny 

- zarządzanie 
informacją/socjalny 

 angielski, niemiecki, 
francuski, rosyjski 

5 

Technikum  - technik handlowiec  angielski, niemiecki 

mailto:Zsei_lodz@poczta.onet.pl


Nazwa szkoły, 
adres, telefon, poczta elektroniczna 

Lp typ szkoły program / profil / zawód specjalność języki obce 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, 
im. Powstańców Wielkopolskich 

91-845 Łódź, ul. Franciszkańska 137, tel.: 655-10-40 
Liceum Profilowane - rolniczo – spożywczy/ 

/mechatroniczny 
 angielski, niemiecki 

Technikum 
Przemysłu 
Spożywczego 

- technik technologii 
żywności 

- produkcja 
piekarska 

- produkcja 
cukiernicza 

- przetwórstwo 
mięsne/ 
mleczarskie 

niemiecki, angielski 
 

Technikum 
Przemysłu 
Spożywczego po 
ZSZ 

- technik technologii 
żywności 

- produkcja 
piekarsko - 
ciastkarska 

- przetwórstwo 
mięsne 

niemiecki 

6 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

- cukiernik, piekarz 
- rzeźnik – wędliniarz 
- operator maszyn i urządzeń 

przemysłu spożywczego 

 niemiecki 
niemiecki 
niemiecki 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 
91-335 Łódź, ul. Prożka 3/5, tel.: 651-24-62, 651-54-76, 

Zespszksamnr1@poczta.onet.pl
Liceum Profilowane - transportowo - spedycyjny  angielski, niemiecki 
Technikum 
Samochodowe 
Technikum 
Kolejowe 

- technik mechanik 
 
- technik transportu kolejowego

- obsługa i 
napr. poj. 
samoch. 

- transport 
kolejowy 

angielski, niemiecki 
lub rosyjski 
angielski i niemiecki 

Technikum 
Samochod. po ZSZ 

- technik mechanik - obsługa i 
napr. poj. 
samoch. 

angielski lub 
rosyjski 

7 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

- mechanik pojazdów 
samochodow. 

- blacharz samochodowy 
- elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

 angielski lub 
rosyjski 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 
91-857 Łódź, ul. Irysowa 2, tel.: 659-99-10, 659-82-95 

Zsolodz@zso.lodz.ids.pl
Liceum Profilowane - kreowanie ubiorów 

- zarządzanie informacją 
 angielski, niemiecki 

Technikum 
Odzieżowe 

- technik technologii odzieży - technik 
technologii 
odzieży 

niemiecki 

Technikum 
Odzieżowe po ZSZ 

- technik technologii odzieży - technik 
technologii 
odzieży 

rosyjski 

8 

Zasadnicza Szkoła 
Odzieżowa 

- krawiec - krawiec rosyjski 

mailto:Zespszksamnr1@poczta.onet.pl
mailto:Zsolodz@zso.lodz.ids.pl


Nazwa szkoły, 
adres, telefon, poczta elektroniczna 

Lp typ szkoły program / profil / zawód specjalność języki obce 
Policealne Studium 
Zawodowe (po LO,
i po LT) 

- technik technologii odzieży 
 
 
- technik technologii odzieży 

- technik 
technologii 
odzieży 

- konstruktor 
odzieży 
damskiej i 
dziewczęcej 

- modelarz 
odzieży 
damskiej i 
dziewczęcej 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9, 
im. Komisji Edukacji Narodowej 

93-590 Łódź, Al. Politechniki 38, tel.: 684-11-27, 684-39-75, 
Info@zsee.toya.net.pl

Liceum Profilowane 
 
 

- elektroniczny 
- elektrotechniczny 

 angielski, niemiecki 

Technikum 
Elektroniczne 
Technikum 
Elektryczne 

- technik elektronik 
 
- technik elektryk 

- systemy i 
sieci 
komputerowe

- energoelektro
nika 

angielski, niemiecki 
 
angielski, niemiecki 

Technikum 
Energetyczne po 
ZSZ 

- technik elektryk - maszyny 
i aparaty 
elektryczne 

niemiecki 

9 

Policealne Studium 
Zawodowe (po LO) 
 

- technik informatyk  angielski 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10, im. Jana Szczepanika 
91-725 Łódź, ul. Strykowska 10/18, tel.: 656-29-11, 

zse@zse.toya.netpl
LV Liceum 
Ogólnokształcące 

- informatyczny 
- sportowy (piłka ręczna chłopców) 

angielski, niemiecki 
angielski, rosyjski 

Liceum Profilowane 
 

- elektroniczny 
- zarządzanie informacją 

 angielski, niemiecki, 
rosyjski 

10 

Policealne Studium 
Zawodowe 
(po LT) 

- technik informatyk - zarządzanie 
bazami 
danych, 

angielski 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 11, im. Ludwika Krzywickiego 
90-345 Łódź, ul. Księży Młyn 13/15, tel.: 674-29-61, 

Zsh2@krysia.uni.lodz.pl
Liceum Profilowane 
 

- ekonomiczno - 
administracyjny 

- socjalny/zarządzanie 
informacją 

 angielski, niemiecki 
angielski, niemiecki 11 

Technikum 
Handlowe 
Technikum 
Ekonomiczne 
Technikum 
Księgarskie 

- technik handlowiec 
 
- technik ekonomista 
 
- technik księgarstwa 

 angielski, niemiecki 
 
angielski, niemiecki 
 
angielski, niemiecki 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12 
93-161 Łódź, ul. Naruszewicza 35, tel.: 643-35-19 

zso2@szkoly.lodz.pl 

mailto:Info@zsee.toya.net.pl
mailto:Zselodz@zse.lodz.ids.pl
mailto:Zsh2@krysia.uni.lodz.pl


Nazwa szkoły, 
adres, telefon, poczta elektroniczna 

Lp typ szkoły program / profil / zawód specjalność języki obce 
Liceum Profilowane - kreowanie ubiorów 

- socjalny/zarządzanie 
informacją 

 niemiecki, angielski 

Technikum 
Odzieżowe 

- technik technologii odzieży  angielski, niemiecki 

12 

Technikum 
Odzieżowe po ZSZ 

- technik technologii odzieży  niemiecki  
lub rosyjski 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 13 
91-503 Łódź, ul. Skrzydlata 15, tel.: 659-82-22, 

Zsbg@poczta.wckp.lodz.pl
Liceum Profilowane - kształtowanie środowiska 

 
- zarządzanie informacją 

 angielski, niemiecki, 
lub rosyjski 
angielski, niemiecki 

Technikum 
Drogowo 
Geodezyjne 

- technik geodeta 
- technik drogownictwa 

 angielski, rosyjski 
angielski, niemiecki 

13 

Policealne Studium 
Zawodowe (po LO) 

- technik drogownictwa   

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 14, im. Wł. Reymonta 
93-137 Łódź, ul. Siemiradzkiego 4/8, tel.: 643-37-04 

XLIX Liceum 
Ogólnokształcące 

- ogólny z rozszerzonym niemieckim 
- biologiczno-ekologiczny 

niemiecki, angielski 
angielski, niemiecki 

Liceum Profilowane - kształtowanie środowiska 
- usługowo - gospodarczy 

 niemiecki, angielski 
niemiecki, rosyjski 

14 

Technikum 
Budowlane po ZSZ 

- technik budownictwa  niemiecki 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15, im. dr Stefana Kopcińskiego 
90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 5/11, tel.: 678-19-20, zsb2@zsb2.lodz.pl 

Technikum 
Budowlane 

- technik budownictwa  angielski, niemiecki  
15 

Technikum 
Budowlane po ZSZ 

- technik budownictwa 
- technik technologii drewna 

- budownictw
o 

- technol. 
drewna 

niemiecki 
niemiecki 

mailto:Zsbg@star.wckp.lodz.pl


Nazwa szkoły, 
adres, telefon, poczta elektroniczna 

Lp typ szkoły program / profil / zawód specjalność języki obce 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

- monter konstrukcji 
budowlanych 

 
 
 
- stolarz 
 
 
- technolog robót 

wykończeniowych 
w budownictwie 

 
 
 
- monter konstrukcji i urządzeń 

sanitarnych 

- monter 
prefabryk. 
elem. 
budowlanych 

- monter 
rusztowań 

- stolarz 
meblowy 

- stolarz 
galanterii 
drzewnej 

- malarz 
budowl. 

- malarz 
tapeciarz 

- malarz 
konstr. i wyr. 
metalow. 

- posadzkarz 
- glazurnik 
- konserwator 

instal. 
gazowych 

- konserwator 
instal. 
wodociąg i 
kanalizac. 

- monter 
instalacji centr. 
ogrzew 
i ciepłej wody 

- monter 
instalacji 
gazowych 

- monter 
instalacji 
wentyl. i 
klimat. 

- monter 
instalacji 
wodociąg. i 
kanalizacyjnyc
h 

niemiecki lub 
angielski 
 

Policealne Studium 
Zawodowe (po LO) 

- technik architekt   

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 16 
94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55, tel.: 686-12-33, zsp16@toya.net.pl 

16 Liceum Profilowane - elektrotechniczny  angielski, niemiecki  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 
93-502 Łódź, Al. Politechniki 37, tel.: 648-71-12 

Liceum Profilowane - mechatroniczny/zarządzani
e informacją 

- socjalny 

 angielski, niemiecki 
lub rosyjski 
angielski, rosyjski 

Technikum 
Mechaniczne 

- technik mechanik  angielski, niemiecki 

Technikum 
Mechaniczne po ZSZ 

- technik mechanik - obrab. 
skrawaniem 

angielski 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

- operator obrabiarek 
skrawających 

 rosyjski 

17 

Policealne Studium 
Zawodowe po LT 

- technik mechanik - automatyka 
i robotyka 

angielski 



Nazwa szkoły, 
adres, telefon, poczta elektroniczna 

Lp typ szkoły program / profil / zawód specjalność języki obce 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 18, im. Mikołaja Reja 
92-229 Łódź, ul. Edwarda 41, tel.: 678-82-65, 678-61-09 

Liceum Profilowane - zarządzanie informacją angielski, niemiecki 
Technikum 
Poligraficzne 

- technik poligraf - procesy 
przygotowawcz
e 

angielski, niemiecki 
 

18 

Zasadnicza Szkoła 
Poligraficzna 

- introligator  niemiecki 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 
90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115, tel.: 637-72-78, 637-72-82, 

zstp@zstp.lodz.pl
XLVI Liceum 
Ogólnokształcące 

- informatyczny 
- menedżerski 

angielski, niemiecki 
lub rosyjski  

Liceum Profilowane - zarządzanie informacją 
- usługowo-gospodarczy  

 angielski, niemiecki 
angielski, niemiecki 

Technikum 
Włókiennicze po ZSZ 

- technik włókiennik 
- technik technologii odzieży 

 rosyjski 

19 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

- operator maszyn w 
przemyśle włókienniczym 

- operator 
maszyn w 
przem. włók 

rosyjski 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20, 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

91-212 Łódź, ul. Warecka 41, tel.: 652-18-60, 652-99-16, 
zsme@szkoly.lodz.pl 

Liceum Profilowane - mechatroniczny 
- elektrotechniczny 
- zarządzanie informacją 

 angielski, 
niemiecki, lub 
rosyjski 

Technikum po ZSZ - technik elektryk 
 
- technik mechanik 

- maszyny 
elektr., 
instalacje 
elektr. 

- obróbka 
skrawaniem, 
spawalnictwo 

niemiecki 
 
niemiecki 

20 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

- elektryk/monter elektronik 
- ślusarz/blacharz 
 
- operator obrabiarek 

skrawających/mechanik-monter 
maszyn i urządzeń 

- ogólna 
- ogólna - 

spawacz 
- tokarz, 

frezer, szlifierz

angielski, 
niemiecki, 
rosyjski 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 21, im. Jana Kilińskigo 
91-022 Łódź, ul. Żubardzka 2, tel.: 651-78-98, 640-72-80 

zsogrodu@szkoly.lodz.pl 
Liceum profilowane - rolniczo - spożywczy  angielski,  

rosyjski 
Technikum 
Ogrodnicze 

- technik ogrodnik  angielski, 
niemiecki 

Technikum 
Ekonomiczne 

- technik agrobiznesu  niemiecki, 
rosyjski 

Technikum po ZSZ - technik ogrodnik 
- technik usług fryzjerskich 

 angielski,  
rosyjski, 
niemiecki 

21 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

- sprzedawca 
- fryzjer 
- ogrodnik 
- klasa wielozawodowa 

 rosyjski 
niemiecki 
rosyjski 
rosyjski 

Licea Profilowane 

mailto:Zstp@zstp.lodz.pl


 
Nazwa szkoły, 

adres, telefon, poczta elektroniczna 
Lp typ szkoły Program / profil / zawód specjalność języki obce 

Liceum Profilowane Nr 22 
91-403 Łódź, ul. Tamka 12, tel.: 678-93-55, 678-23-75, 

tjw@tamka.wshe.lodz.pl
1 Liceum Profilowane - chemiczne badania 

środowiska 
 angielski, 

niemiecki 

 
Inne Szkoły Ponadgimnazjalne 

Nazwa szkoły, 
adres, telefon, poczta elektroniczna 

Lp typ szkoły program / profil / zawód specjalność języki obce 

Zespół Szkół Łączności TP S.A., im. Sylwestra Kaliskiego 
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 71, tel.: 674-11-74  

zsltpsa@uni.lodz.pl 
Liceum Profilowane - zarządzanie informacją  angielski, 

niemiecki, 
francuski 

Technikum Łączności - technik telekomunikacji  angielski, 
niemiecki 

1 

Szkoła Policealna 
Łączności 

- technik telekomunikacji   

Szkoły publiczne dla dorosłych 
 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 
93-586 Łódź, ul. Różyckiego 5, tel.: 684-91-95, 684-94-83 

Liceum Ogólnokształcące - stacjonarne 
 
- zaoczne 

3-letnie po ZSZ 
4-letnie po SP 
3-letnie po ZSZ 
4-letnie po SP 

rosyjski 
rosyjski 
rosyjski 
rosyjski 

Policealne Studium 
Zawodowe 

- technik rachunkowości  rosyjski lub 
angielski 

Zespół Szkół Łączności im. Sylwestra Kaliskiego 
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 71, tel.: 674-11-74 

zsltpsa@uni.lodz.pl 
Technikum Łączności - technik 

telekomunikacji 
 angielski 

 

mailto:Tjw@tamka.wshe.lodz.pl
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