
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-
Hotelarskich im. Władysława Grabskiego
ul. Drewnowska 171

Technikum:
technik ekonomista,
technik rachunkowości (pod warunkiem uzyskania  

pozytywnej opinii WRRP), 
technik hotelarstwa, 
technik organizacji turystyki 
technik eksploatacji  portów i terminali.
www.zseth.edu.lodz.pl

Zespół Szkół Ekonomii i Usług 
ul. Astronautów 19

Technikum:
technik ekonomista, 
technik logistyk, 
technik reklamy, 
technik organizacji turystyki.
www.zseiu.pl

Technikum nr 3
ul. Kilińskiego 159/163

Technikum:
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
technik inżynierii sanitarnej, 
technik logistyk, 
technik gazownictwa,
technik chłodnictwa i klimatyzacji.
www.tech3lodz.pl

Zespół Szkół Gastronomicznych 
ul. Sienkiewicza 88

Technikum:
technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik usług kelnerskich.

Branżowa Szkoła I Stopnia:
kucharz.

Branżowa Szkoła II Stopnia: (po uzyskaniu zgody  

na utworzenie)

technik żywienia i usług gastronomicznych.
http://zsg.ddns.net

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 
im. Króla Bolesława Chrobrego
ul. Drewnowska 88

Technikum:
technik transportu kolejowego,
technik budownictwa kolejowego, 
technik rachunkowości, 
technik ekonomista, 
technik handlowiec.

Branżowa Szkoła I Stopnia:
sprzedawca,
monter nawierzchni kolejowej,
magazynier-logistyk.
www.zsp5lodz.pl

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 
im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Franciszkańska 137

Technikum:
technik technologii żywności,
technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywno-
ści (pod warunkiem uzyskania zgody MEN),
technik przetwórstwa mleczarskiego.

Branżowa Szkoła I Stopnia:
cukiernik, 
piekarz, 
przetwórca mięsa,
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

Branżowa Szkoła II Stopnia: (po uzyskaniu zgody  

na utworzenie)

technik technologii żywności.
www.spozywcza.lodz.pl

Zespół Szkół Samochodowych
ul. W. Kilara 3/5

Technikum:
technik pojazdów samochodowych  
(specjalność naprawy mechatroniczne), 
technik pojazdów samochodowych  
(specjalność naprawy mechaniczne), 
technik transportu drogowego,
technik mechatronik.

Branżowa Szkoła I Stopnia:
blacharz samochodowy, 
elektromechanik pojazdów samochodowych, 

mechanik pojazdów samochodowych, 
lakiernik samochodowy,
kierowca mechanik.

Branżowa Szkoła II Stopnia: (po uzyskaniu zgody  

na utworzenie)

technik pojazdów samochodowych  
(specjalność naprawy mechatroniczne), 
technik pojazdów samochodowych 
(specjalność naprawy mechaniczne),
technik transportu drogowego.
www.zss-lodz.pl

Zespół Szkół Politechnicznych 
im. Komisji Edukacji Narodowej
al. Politechniki 38

Technikum:
technik elektronik,
technik automatyk,
technik energetyk,
technik elektryk,
technik mechatronik,
technik informatyk.

Branżowa Szkoła I Stopnia:
elektryk,
mechatronik.
www.zsp9.pl

Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych 
im. Jana Szczepanika
ul. Strykowska 10/18

Technikum:
technik informatyk, 
technik elektronik, 
technik mechatronik, 
technik teleinformatyk.
www.elektronik.lodz.pl

Zespół Szkół Przemysłu Mody 
im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty
ul. Naruszewicza 35

Technikum:
technik przemysłu mody,
technik fotografii i multimediów,
technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Branżowa Szkoła I Stopnia:
krawiec.
www.zspm.net

Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych  
im. Sybiraków
ul. Skrzydlata 15

Technikum:
technik geodeta,
technik informatyk,
technik leśnik.
www.zsbg.org

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych 
im. dr. Stefana Kopcińskiego
ul. Kopcińskiego 5/11

Technikum:
technik budownictwa, 
technik renowacji elementów architektury,
technik robót wykończeniowych w budownictwie,
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
technik technologii drewna,
technik ochrony środowiska.

Branżowa Szkoła I Stopnia:
monter zabudowy i robót wykończeniowych        
w budownictwie, 
monter sieci i instalacji sanitarnych, 
dekarz
murarz-tynkarz, 
stolarz.
http://zsbt-lodz.pl

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych  
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
al. Politechniki 37

Technikum:
technik mechanik, 
technik mechatronik, 
technik informatyk.

Branżowa Szkoła I Stopnia:
operator obrabiarek skrawających, 
mechanik - monter maszyn i urządzeń,
ślusarz.
www.zst-i.pl

Zespół Szkół Poligraficznych 
im. Mikołaja Reja
ul. Edwarda 41

Technikum:
technik grafiki i poligrafii cyfrowej,  
technik procesów drukowania, 
technik procesów introligatorskich,
technik reklamy.

Branżowa Szkoła I Stopnia:
drukarz offsetowy lub drukarz fleksograficzny, 
operator procesów introligatorskich.
www.poligrafik-lodz.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego im. Karola Wojtyły
ul. Żeromskiego 115

Technikum:
technik programista,
technik spedytor,
technik analityk,
technik włókiennik,
technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,
technik fotografii i multimediów,
technik informatyk,
technik logistyk,
technik weterynarii.

Branżowa Szkoła I Stopnia:
fotograf,
rękodzielnik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.
www.cez.lodz.pl

Zespół Szkół Edukacji Technicznej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Warecka 41

Technikum:
technik mechanik, 
technik mechatronik, 
technik elektryk, 
technik informatyk, 
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
technik urządzeń dźwigowych.
www.warecka.edu.pl

Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego
ul. Żubardzka 2

Technikum:
technik architektury krajobrazu, 
technik ogrodnik, 
technik usług fryzjerskich, 
technik optyk, 
technik hodowca koni,
technik pszczelarz.

Branżowa Szkoła I Stopnia:
fryzjer, 
jeździec.

Branżowa Szkoła II Stopnia: (po uzyskaniu zgody  

na utworzenie))

technik usług fryzjerskich.
www.zsr.szkoly.lodz.pl

Zespół Szkół Samochodowych  
i Mechatronicznych
ul. Przybyszewskiego 73/75

Technikum
technik pojazdów samochodowych, 
technik mechatronik,
technik transportu drogowego.

Branżowa Szkoła I Stopnia:
kierowca mechanik,
mechanik motocyklowy,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
blacharz samochodowy,
mechatronik.
www.zssim.pl

WYBIERZ SZKOŁY ZAWODOWE


