Dane teleadresowe organu prowadzącego
nazwa:Powiat Pabianicki
adres: 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
telefon/fax:42 225 40 00/ 42 215 91 66
adres strony www: www.powiat.pabianice.pl
adres e-mail:powiat@powiat.pabianice.pl
Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży
nazwa: I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach
adres (kod, miejscowość, ulica):95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 132
telefon/fax: 42 214 91 11
adres strony www: www.lo1pab.nazwa.pl
adres e-mail: 1liceumpabianice@wp.pl
Lp. Przedmioty
z rozszerzonym
programem nauczania

Symbol
oddziału

1.

Języki obce

I- angielski
język angielski,
matematyka, geografia

1a

2.

II- niemiecki
lub
francuski
I- angielski

biologia, chemia,
język angielski

1b

3.

II- niemiecki
lub
francuski

Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji

język polski, język
angielski, matematyka,
geografia

język polski, matematyka,
biologia lub chemia, język
angielski

I- angielski
biologia, chemia,
matematyka

1c

4.

II- niemiecki
lub
francuski

język polski, biologia,
chemia, matematyka

I- angielski
matematyka, fizyka,
język angielski

1f

5.

II- niemiecki
lub
francuski

język polski, matematyka,
język angielski, fizyka

I- angielski
język polski, język
angielski, historia

1h

II- niemiecki
lub
francuski

język polski, matematyka,
język angielski, historia

1

nazwa: II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach
adres (kod, miejscowość, ulica):95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 29
telefon/fax: 42 215 22 45
adres strony www: www.2lopabianice.edu.pl
adres e-mail: 2lopabianice_sekretariat@interia.pl
Lp. Przedmioty
z rozszerzonym
programem nauczania

1.

matematyka
fizyka
j.angielski

Symbol
oddziału

Języki obce

Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji

A

j.angielski
j.polski
j.niemiecki
matematyka
j.rosyjski**
chemia
j.francuski**
fizyka
j.włoski**
2.
biologia
B
j.angielski
j.polski
chemia
j.niemiecki
biologia
matematyka
j.rosyjski**
chemia
j.francuski**
matematyka
j.włoski**
3.
j.angielski/j.niemiecki**
C
j.angielski
j.polski
matematyka
j.niemiecki
j.obcy*
geografia
j.rosyjski**
matematyka
j.francuski**
geografia
j.włoski**
4.
j.polski
H
j.angielski
j.polski
historia
j.niemiecki
matematyka
wos
j.rosyjski**
historia
**
j.francuski
wos
j.włoski**
5.
biologia
P
j.angielski
j.polski
chemia
j.niemiecki
j.obcy*
**
j.angielski
j.rosyjski
matematyka
**
j.francuski
biologia
j.włoski**
* - wybiera uczeń spośród języków obcych, których uczył się w szkole podstawowej
**
- grupy powstaną w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób
Publiczne zespoły szkół ponadpodstawowych
nazwa: Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach
adres (kod, miejscowość, ulica):95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 21
telefon/fax: 42 2154173
adres strony www: www.mechanik.edu.pl
adres e-mail: sekretariat@mechanik.edu.pl
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Lp. Typ szkoły

Symbol Przedmioty
oddziału z rozszerzonym
programem
nauczania /profil/
zawód

1.

Technikum
mechaniczne
311504

TM

2.

Technikum
mechatroniczne
311410

TMT

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Technikum
mechatroniczne
(z innowacją
e-sport)
311410
Technikum
budownictwa i
architektury
wnętrz
311204
Technikum
pojazdów
samochodowych
311513

Branżowa
Szkoła I stopnia

Branżowa
Szkoła I stopnia

Branżowa
Szkoła I stopnia

Języki
obce

matematyka
j.
fizyka
niemiecki
/technik mechanik j. angielski
matematyka
j.
informatyka
niemiecki
/technik
j. angielski
mechatronik

Przedmioty
uwzględniane
w procesie
rekrutacji

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

TMT-e

matematyka
informatyka
/technik
mechatronik

j.
niemiecki
j. angielski

j. polski,
matematyka,
informatyka, j.
obcy

TB

matematyka,
chemia
/technik
budownictwa

j.
niemiecki
j. angielski

j. polski,
matematyka,
fizyka, j. obcy

TPS

Wa

matematyka
j.
fizyka
niemiecki
/technik pojazdów
j. angielski
samochodowych
Mechanik
pojazdów
samochodowych
j.
723103
niemiecki
Blacharz
samochodowy
721306

j. polski,
matematyka,
fizyka, j. obcy

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

Wb

Fryzjer 514101
Cukiernik 751201
Piekarz 751204
Sprzedawca
522301
Kucharz 512001

j. angielski

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

Wc

Monter zabudowy
i robót
wykończeniowych
w budownictwie
712905
Monter sieci, i
j. angielski
instalacji
sanitarnych
712616
Stolarz
7522

j. polski,
matematyka,
j. obcy, zajęcia
techniczne
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Lp. Typ szkoły

Symbol Przedmioty
oddziału z rozszerzonym
programem
nauczania /profil/
zawód

Języki
obce

Przedmioty
uwzględniane
w procesie
rekrutacji

Mechatronik
742114
Tapicer 753402
Operator
obrabiarek
skrawających
CNC 72230705

nazwa: Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach
adres (kod, miejscowość, ulica):95-200 Pabianice, ul. św. Jana 27
telefon/fax: 42 2155189
adres strony www: www.zs2pabianice.pl
adres e-mail: szkola@zs2pabianice.pl
Lp. Typ szkoły

1.

Symbol Przedmioty
oddziału z rozszerzonym
programem
nauczania
/profil/ zawód

Liceum
Ogólnokształcące
LOp

2.

Liceum
Ogólnokształcące
LOw

3.

Liceum
Ogólnokształcące
LOs

4.

5.

Technikum

Technikum

profil ogólny
(tzw. klasa
policyjna)
biologia,
j. polski, wiedza
o
społeczeństwie
profil ogólny
(tzw. klasa
wojskowa)
geografia,
j. polski, wiedza
o
społeczeństwie
oddział
sportowy
biologia,
j. polski, wiedza
o
społeczeństwie

Ta

technik analityk
chemia lub
biologia

Te

technik elektryk

Języki obce

Przedmioty
uwzględniane
w procesie
rekrutacji

j. angielski
j. niemiecki

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
wychowanie
fizyczne

j. angielski
j. niemiecki

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
wychowanie
fizyczne

j. angielski
j. niemiecki

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
wychowanie
fizyczne

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

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
chemia
. polski,
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Lp. Typ szkoły

Symbol Przedmioty
oddziału z rozszerzonym
programem
nauczania
/profil/ zawód

Języki obce

j. hiszpański
j. niemiecki
j. rosyjski
technik
j. angielski
elektronik
j. hiszpański
matematyka lub j. niemiecki
fizyka
j. rosyjski
technik
j. angielski
informatyk
j. hiszpański
j. obcy lub
j. niemiecki
informatyka
j. rosyjski
technik
j. angielski
technologii
j. hiszpański
żywności
j. niemiecki
biologia lub
j. rosyjski
chemia
technik grafiki i
j. angielski
poligrafii
j. hiszpański
cyfrowej
j. niemiecki
j. obcy lub
j. rosyjski
geografia
technik
urządzeń
j. angielski
i systemów
j. hiszpański
energetyki
j. niemiecki
odnawialnej
j. rosyjski
fizyka lub
geografia
technik
j. angielski
automatyk
j. hiszpański
matematyka lub j. niemiecki
fizyka
j. rosyjski
technik ochrony j. angielski
środowiska
j. hiszpański
biologia lub
j. niemiecki
geografia
j. rosyjski
j. angielski,
technik
j. niemiecki
informatyk
(zawodowe)
j. angielski lub
j. niemiecki

6.

Technikum
Tel

7.

Technikum
Ti

8.

Technikum
Tż

9.

Technikum
Tc

10.

Technikum
Tn

11.

Technikum
Tau

12.

Technikum
To

13. Szkoła Policealna
SP
14.

Liceum
Ogólnokształcące
dla Dorosłych

LOD

matematyka,
j. angielski

j. angielski,
j. niemiecki

Przedmioty
uwzględniane
w procesie
rekrutacji

j. obcy,
matematyka,
fizyka
j. polski,
j. obcy,
matematyka,
fizyka
j. polski,
j. obcy,
matematyka,
informatyka
j. polski,
j. obcy,
matematyka,
biologia
j. polski,
j. obcy,
matematyka,
technika

j. polski,
j. obcy,
matematyka,
geografia
j. polski,
j. obcy,
matematyka,
fizyka
j. polski,
j. obcy,
matematyka,
geografia
ukończona
szkoła średnia
ukończona
Szkoła
Branżowa
I Stopnia

nazwa: Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach
adres (kod, miejscowość, ulica):95-200 Pabianice ul. Gdańska 5
5

telefon/fax: 42 2154339
adres strony www:www.zs3pabianice.edu.pl
adres e-mail:zs3pabianice@wp.pl
Lp

Typ szkoły

1.

Technikum

TFo

j. angielski/
technik fotografii i
multimediów

j.angielski,
język
niemiecki

2.

Technikum

TF

j.angielski/
technik usług
fryzjerskich

j.angielski,
język
niemiecki

3.

Technikum

THo

j.angielski
/technik
hotelarstwa

j.angielski,
język
niemiecki

4.

Technikum

TE

j.angielski/
technik
ekonomista

j.angielski,
język
niemiecki

5.

Technikum

TH

j.angielski/
technik handlowiec

j.angielski,
język
niemiecki

6.

Technikum

TL

matematyka /
technik logistyk

j.angielski,
język
niemiecki

7.

Technikum

TS

matematyka/
technik spedytor

j.angielski,
język
niemiecki

8.

Technikum

TR

j.angielski/
technik reklamy

j.angielski,
język
niemiecki

9.

Technik

TOT

geografia/
technik organizacji
turystyki

j.angielski,
język
niemiecki

Symbol
oddziału

Przedmioty
z rozszerzonym
programem
nauczania /profil/
zawód

Języki
obce

Przedmioty
uwzględniane
w procesie
rekrutacji

język polski,
język
angielski,
matematyka,
chemia
język polski,
język
angielski,
matematyka,
chemia
język polski,
język
angielski,
matematyka,
geografia
język polski,
język
angielski,
matematyka,
geografia
język polski,
język
angielski,
matematyka,
geografia
język polski,
język
angielski,
matematyka,
geografia
język polski,
język
angielski,
matematyka,
geografia
język polski,
język
angielski,
matematyka,
geografia
język polski,
język
angielski,
6

Lp

Typ szkoły

Symbol
oddziału

Przedmioty
z rozszerzonym
programem
nauczania /profil/
zawód

Języki
obce

Przedmioty
uwzględniane
w procesie
rekrutacji

10

Technik

TRA

j.angielski
/technik
rachunkowości

j.angielski,
język
niemiecki

11

Liceum

LOs

j.polski,j.angielski/
profil socjalny

j.angielski,
język
niemiecki

12

Liceum

LOm

j.polski,j.angielski/
profil medialny

j.angielski,
język
niemiecki

13

Szkoła
Policealna

SP

---------------

14

Szkoła
Policealna
Szkoła
Policealna
Szkoła
Policealna
Szkoła
Policealna
Szkoła
Policealna
Szkoła
Policealna
Liceum
Ogólnokształcące
dla
Dorosłych

SP

technik
bezpieczeństwa
i higieny pracy
asystentka
stomatologiczna
technik masażysta

matematyka,
geografia
język polski,
język
angielski,
matematyka,
geografia
język polski,
język
angielski,
matematyka,
historia
język polski,
język
angielski,
matematyka,
historia
----------------------

--------------

-----------------------

------------

-----------

technik usług
kosmetycznych
higienistka
stomatologiczna
opiekun medyczny

------------

------------

------------

-------------

-------------

--------------

--------------

--------------

j.angielski

--------------

15
16
17
18
19
20

SP
SP
SP
SP
SP
LO d

opiekunka
środowiskowa
geografia ,
matematyka

nazwa: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie*
adres (kod, miejscowość, ulica):ul. Szkolna 12, 95-054 Ksawerów
telefon/fax: tel. 42 215 80 33, fax. 42 215 83 14
adres strony www: www.zsr-widzew.pl
adres e-mail:sekretariat@zsckr.pl
*organ prowadzący Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Lp. Typ szkoły

Przedmioty
z rozszerzonym
programem
nauczania /profil/
zawód

Języki obce

j. angielski
j. niemiecki

plastyka, biologia

j. angielski
j. niemiecki

technika, geografia

j. angielski
j. niemiecki

biologia, język
angielski

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

WOS, geografia

AB

biologia/technik
architektury
krajobrazu
geografia/technik
mechanizacji
rolnictwa i
agrotroniki
język angielski lub
biologia /technik
żywienia i usług
gastronomicznych
geografia/technik
agrobiznesu
biologia/technik
ogrodnik
geografia/technik
urządzeń i
systemów
energetyki
odnawialnej
mechanik-operator
pojazdów i
maszyn rolniczych
kucharz

EB
BS

Symbol
oddziału

1.

Technikum

HT

2.

Technikum

BT

3.

Technikum

PT

4.

Technikum

MT

5.

Technikum

DT

6.

Technikum

RT

7.

Branżowa
Szkoła I
Stopnia
Branżowa
Szkoła I
Stopnia
Branżowa
Szkoła I
Stopnia
Branżowa
Szkoła II
Stopnia

BB

8.
9.
10

Branżowa
Szkoła II
Stopnia
12.
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
11.

Kwalifikacyjne
kursy

PS

KKZ

Przedmioty
uwzględniane
w procesie
rekrutacji

plastyka, biologia
technika, geografia

j. angielski

technika, geografia

j. angielski

technika, biologia

ogrodnik

j. angielski

biologia, plastyka

technik
mechanizacji
rolnictwa i
agrotroniki
technik żywienia
i usług
gastronomicznych
technik
architektury
krajobrazu,
- technik ogrodnik,
- technik
mechanizacji
rolnictwa
i agrotroniki
- technik
agrobiznesu,
-technik żywienia
i usług

j. angielski

informatyka,
matematyka

j. angielski

informatyka,
matematyka
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Lp. Typ szkoły

Symbol
oddziału

zawodowe

Przedmioty
z rozszerzonym
programem
nauczania /profil/
zawód

Języki obce

Przedmioty
uwzględniane
w procesie
rekrutacji

gastronomicznych,
- ogrodnik,
- mechanikoperator pojazdów
i maszyn
rolniczych
- kucharz

Szkoły specjalne ponadpodstawowe (w tym w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych)
nazwa: Zespół Szkól Specjalnych nr 4 im. M. Grzegorzewskiej w Konstantynowie
Łódzkim
adres (kod, miejscowość, ulica): 95-050 Konstantynów Łódzki, Zgierska 10
telefon/fax: 42 211 15 60
adresstronywww: www.zsskonst.pl
adrese-mail: zsskonst@interia.pl
Lp. Nazwa szkoły
1.
Szkoła Podstawowa
Specjalna nr 4 im. M.
Grzegorzewskiej
2.
Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do
Pracy

Program/profil/zawód
brak

Języki obce
j. angielski

brak

brak

nazwa: Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach
adres (kod, miejscowość, ulica):95-200 Pabianice ul. Pułaskiego 32
telefon/fax: 42 215 24 83
adres strony www.zsspabianice.pl
adres e-mail: szkolaspecjalna@infocentrum.com
Lp. Nazwa szkoły
1.
Szkoła Podstawowa
Specjalna nr 6 im.
Marii Konopnickiej
w Pabianicach
2.
Szkoła Specjalna
Przysposabiająca
do Pracy
w Pabianicach
3
Branżowa Szkoła

Program/profil/zawód
-

-

- Kucharz (512001)

Języki obce
Język angielski

-

Język
9

Lp. Nazwa szkoły
Specjalna I Stopnia

Program/profil/zawód
- Pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej (911205)
- Stolarz (752205)
- Sprzedawca (522301)
- Fryzjer (514101)
- Mechanik pojazdów
samochodowych (723103)

Języki obce
angielski/język
niemiecki

Niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży
nazwa:Prywatne Liceum Ogólnokształcące ,,OPTIMA”
adres(kod, miejscowość, ulica):95-200 Pabianice ul. św. Jana 33
telefon/fax:42 2153056
adres strony www:www.zsp-optima.edupage.org
adres e-mail:optima.sekretariat@gimail.com
Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych
nazwa:I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Konstantynowie Łódzkim
adres (kod, miejscowość, ulica):95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75
telefon/fax:42 6111407, 607 956 436
adres strony www:www.liceumkonst.pl
adres e-mail:k.wielkopolan@lo26.elodz.edu.pl
Niepubliczne policealne szkoły
nazwa:Policealna Szkoła Medyczna EduMedica w Pabianicach
adres (kod, miejscowość, ulica):95-200 Pabianice ul. Żwirki i Wigury 19a
telefon/fax:798 174809
adres strony www:www.edumedica.edu.pl
adres e-mail:edumedica.pabianice@gmail.com
zawód:terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik usług kosmetycznych

nazwa:Prywatna Policealna Szkoła ,,Awangarda”
adres (kod, miejscowość, ulica):95-200 Pabianice, ul. Wyszyńskiego 4E
telefon/fax:42 6168648
adres strony www:www.wangarda.edu.pl
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adres e-mail:pabianice@awangarda.edu.pl
zawód:technik usług kosmetycznych, technik dentystyczny, higienistka
stomatologiczna, technik masażysta, technik farmaceutyczny, asystentka
stomatologiczna, terapeuta, zajęciowy.
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
nazwa: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pabianicach
adres (kod, miejscowość, ulica):95-200 Pabianice, ul. Bracka 10/12
telefon/fax:42 2397788,
adres strony www:www.ppp-pabianice.webd.pl
adres e-mail: poradniapp@o2.pl
nazwa: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim
adres (kod, miejscowość, ulica):95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 44
telefon/fax:42 2111248, 510 720995
adres strony www:www.pppkonstantynow.pl
adres e-mail: sekretariat@pppkonstantynow.pl
Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne
nazwa:Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Kraina
Wyobraźni”
adres (kod, miejscowość, ulica):95-200 Pabianice, ul. kard. S .Wyszyńskiego 5 m 2
telefon/fax:790 860302
adres strony www:www.krainawyobrazni.com.pl
adres e-mail:cstalentpabianice@gmail.com
nazwa:Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Zabawy
rozwojowe”
adres (kod, miejscowość, ulica):95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 115/119 m 21
telefon/fax:785 643786
adres strony www: www.zabawyrozwojowe.pl
adres e-mail:kontakt@zabawyrozwojowe.pl
nazwa:Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Magdalena
Kobylarczyk
adres (kod, miejscowość, ulica):95-200 Pabianice, ul. Żytnia 13 m 17
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telefon/fax:500 361506
adres e-mail:nppp_p@onet.pl
nazwa:Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Wonder World
adres (kod, miejscowość, ulica):95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 59 l. 3
telefon/fax:692 157042
adres e-mail:asid20@o2.pl
Bursy i internaty
nazwa: Internat przy Zespole Szkół CKR w Widzewie
adres (kod, miejscowość, ulica):ul. Szkolna 12, 95-054 Ksawerów
telefon/fax: tel. 42 213 82 73, fax. 42 215 83 13
adres strony www: www.zsr-widzew.pl
adres e-mail: sekretariat@zsckr.pl
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