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INFORMATOR

SZKO£y
KURSy i SZKOLENIA

2004/2005

£ód� i województwo ³ódzkie

ART - PRO
£ód�, luty 2004 r.

wydanie XVI

a w nim:
a   wykaz placówek szkolnych województwa ³ódzkiego
   - od podstawówek do szkó³ wy¿szych, a tak¿e z innych rejonów kraju

a   wachlarz mo¿liwo�ci doskonalenia zawodowego, jêzykowego,
   umiejêtno�ci twórczych oraz w³asnych zainteresowañ

a   oferta ciekawych rozwi¹zañ zajêc WF, rekreacji ....
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ZAK£AD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W £ODZI

istnieje od 1946r.
PROWADZIMY SZKO£Y NIEPUBLICZNE

ORAZ KURSY I SZKOLENIA

( z uprawnieniami szkó³ publicznych) w:

w

w

w

w

w

w

£ODZI,

£OWICZU

OPOCZNIE

PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PRZEDBORZU

ZDUÑSKIEJ WOLI

ul. £¹kowa 4                                                                           tel. (0-42) 637-62-22
Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
Policealne Studium Zawodowe (technik informatyk),
Technika (samochodowe, handlowe)

, ul. Zgody 13                                                                    tel. (0-46) 830-03-95
Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
Technika (mechaniczne, odzie¿owe, przemys³u spo¿ywczego)

, ul. Piotrkowska 9A tel. (0-44) 755-35-28
Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
Technika (odzie¿owe, budowlane)
Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ (kucharz ma³ej gastronomii)

, ul. Pawlikowskiego 5             tel. (0-44) 646-51-07
Technika (samochodowe, mechaniczne, gastronomiczne)

, ul. Czêstochowska 54                                              tel. (0-44) 781-20-44
Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
Technikum Mechaniczne
Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ (wielozawodow¹)
Ponadgimnazjaln¹ Szko³ê Zawodow¹ (œlusarz, stolarz)

, ul. KEN 3/5                                                      tel. (0-43) 823-63-51
Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
Technika (samochodowe, drzewne)

w naszych oœrodkach w:

- £asku
- £odzi

- Pabianicach
- Piotrkowie Trybunalskim
- Radomsku
- Zduñskiej Woli
- £owiczu
- Skierniewicach
- Sochaczewie

Przedborzu
Zgierzu
Wieluniu
Be³chatowie
Opocznie
Sieradzu
Rawie Mazowieckiej,

, ul. S³owackiego 14                                                       tel./fax (0-43) 676-15-95
, ul. £¹kowa 4                                                                  tel. (0-42) 636-90-48, fax (0-42) 630-51-08
ul. Próchnika 42                                                             tel./fax (0-42)   633-16-09

, ul. Odrodzenia 11                                               tel./fax (0-42)   215-61-02
, ul. Pawlikowskiego 5                  tel./fax (0-44)   648-63-82

, ul. Prymasa Wyszyñskiego 23                              tel./fax (0-44)   683-22-09
, ul. KEN 3/5                                                   tel./fax (0-43)   823-63-51

, ul. Zgody 13                                                             tel./fax (0-46)   837-51-11
, ul. Rynek 13                                                  tel./fax (0-46)   833-45-72

, ul. Warszawska 35                                             tel.       (0-46)   862-34-73
- , ul. Czêstochowska 54                                         tel. (0-44) 781-20-44, fax (0-44) 781-21-33
- , ul. D³uga 33                                                               tel./fax (0-42)   716-29-22
- , ul. Mickiewicza 9                                                    tel./fax (0-43)   843-47-61
- , pl. Wolnoœci 13                                                   tel./fax (0-44)   632-38-66
- , ul. Piotrkowska 9a                                                   tel./fax (0-44)   755-35-28
- , pl. Wojewódzki 3                                                      tel./fax (0-43)   827-13-04
- ul. Konstytucji 3 Maja 2                       tel./fax (0-46)   814-40-65

i-132a-4

tel./fax (0-43) 676-15-95
tel. (0-42) 636-90-48, fax (0-42) 630-51-08
tel./fax (0-42)   633-16-09
tel./fax (0-42)   215-61-02
tel./fax (0-44)   648-63-82
tel./fax (0-44)   683-22-09
tel./fax (0-43)   823-63-51
tel./fax (0-46)   837-51-11
tel./fax (0-46)   833-45-72
tel.       (0-46)   862-34-73
tel. (0-44) 781-20-44, fax (0-44) 781-21-33
tel./fax (0-42)   716-29-22
tel./fax (0-43)   843-47-61
tel./fax (0-44)   632-38-66
tel./fax (0-44)   755-35-28
tel./fax (0-43)   827-13-04
tel./fax (0-46)   814-40-65
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Szko³a Podstawowa nr 1
im. A. Mickiewicza
£ód�, ul. Sterlinga 24....tel./fax 632-07-24
www. www.sp1.edu.lodz.pl
e-mail:sp1@edu.lodz.pl
jêzyki obce: angielski
Wiêcej o naszej szkole w reklamie powy¿ej

Szko³a Podstawowa nr 2
£ód�, ul. Sienkiewicza 137/139 .....................
..............................................tel. 636-51-44
klasy - I-III

i-170-3

190 lat tradycji

im. Adama 

Mickiewicza
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Szko³a Podstawowa nr 3
im. majora Henryka Dobrzañskiego
�Hubala�
£ód�, al. Harcerzy Zatorowców 6
.......................................... tel. 655-79-05
www.sp3.szkoly.lodz.pl   e-mail:
spnr3@lodz.home.pl
jêzyki obce: angielski
specjalno�æ sportowa: siatkówka dziewcz¹t,
pi³ka no¿na ch³opców
Wiêcej o naszej szkole w reklamie powy¿ej

Szko³a Podstawowa nr 4
im. Komisji Edukacji Narodowej
£ód�, al. J. Pi³sudskiego 101 ... tel. 674-35-76
jêzyki obce: angielski

Szko³a Podstawowa nr 5
£ód�, ul. £êczycka 23 ............ tel. 681-79-06
jêzyki obce: angielski, niemiecki

Szko³a Podstawowa nr 6
£ód�, ul. Kusociñskiego 116    tel. 686-75-04
jêzyki obce: angielski

Szko³a Podstawowa nr 7
£ód�, ul. Wiosenna 1 .............. tel. 684-19-76
jêzyki obce: angielski, rosyjski
specjalno�æ sportowa: gimnastyka sportowa

Szko³a Podstawowa nr 10
im. W. Broniewskiego
£ód�, ul. Przybyszewskiego 15/21 .................
................................................ tel. 684-17-94

jêzyki obce: angielski, rosyjski
specjalno�æ sportowa: siatkówka dziewcz¹t

Szko³a Podstawowa nr 11
im. M. Konopnickiej
£ód�, ul. Hufcowa 20 .............. tel. 686-49-31
e-mail: sp11@edu.lodz.pl
http://www.sp11.edu.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki
specjalno�æ sportowa: koszykówka dziewcz¹t
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i-365-1

naukê w systemie jednozmianowym
zajêcia w estetycznych i dobrze wyposa¿onych salach
bezp³atne dodatkowe zajêcia w tygodniowym planie od I klasy
(plastyka, muzyka, informatyka, jêzyk angielski, gimnastyka korekcyjna)
zajêcia sportowe w 3 salach gimnastycznych
mo¿liwoœæ trenowania pi³ki siatkowej dziewcz¹t i pi³ki no¿nej ch³opców
profesjonaln¹ opiekê w œwietlicy, ¿yczliw¹ pomoc pedagoga
oraz dy¿ur psychologa
smaczne i tanie obiady, bezp³atn¹ herbatê w czasie przerw, zakupy w sklepiku
wyjazdy na wycieczki i do "Zielonych Szkó³"

.Rodzicom proponujemy bezp³atne konsultacje z zakresu prawa i opieki spo³ecznej

•

•

•

•

•

•

•

•

SP

H
U

B
A

L
A

IM. MJR. H. DOBRZAÑSKIEGO

Szko³a Podstawowa Nr 3
imienia majora Henryka Dobrzañskiego " HUBALA"

al. Harcerzy Zatorowców 6   91-144 £ódŸ

tel./fax 655-79-05

www.sp3.szkoly.lodz.pl   e-mail: spnr3@lodz.home.pl

Oferujemy:

Zapraszamy do Szko³y Podstawowej Nr 3
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ESzko³a Podstawowa nr 12
im. Mariana Batko
£ód�, ul. Jurczyñskiego 1/3 .... tel. 672-94-27
e-mail: sp12@szkoly.lodz.pl
http://sp12.szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski

Szko³a Podstawowa nr 14
im. J. Lompy
£ód�, ul. Wigury 8/10  ............tel. 636-15-35
Jêzyki obce: angielski
specjalno�æ sportowa: siatkówka ch³opców

Szko³a Podstawowa nr 19
£ód�, ul. Balonowa 1 .............. tel. 686-47-89
Jêzyki obce: angielski, niemiecki
specjalno�æ sportowa: koszykówka dziewcz¹t

Szko³a Podstawowa nr 23
im. Marii Bohuszewiczówny
£ód�, ul. Gdañska 16 ............... .tel. 633-60-09
Jêzyki obce: niemiecki

Szko³a Podstawowa nr 24
£ód�, ul. Ciesielska 14a .......... tel. 654-32-60
Jêzyki obce: niemiecki

Szko³a Podstawowa nr 26
£ód�, ul. Pogonowskiego 27 ... tel. 632-29-93
Jêzyki obce: angielski, niemiecki

Szko³a Podstawowa nr 29
im. J. Kochanowskiego
£ód�, ul. Przêdzalniana 70 ..... tel. 256 72 71
e-mail: sp29@edu.lodz.pl
http://www.sp29.edu.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski

Szko³a Podstawowa nr 30
£ód�, ul. Rysownicza 1/3 ........ tel. 655-34-95
Jêzyki obce: angielski

Szko³a Podstawowa nr 33
£ód�, ul. Lermontowa 7 ......... tel. 672-70-95
Szko³a integracyjna, jêzyk obcy: niemiecki

Szko³a Podstawowa nr 34
£ód�, ul. Æwikliñskiej 9 .......... tel. 673-01-15
Jêzyki obce: angielski

Szko³a Podstawowa nr 35
£ód�, ul. Tybury 4 .................. tel. 651-61-20
Jêzyki obce: angielski, francuski

Szko³a Podstawowa nr 36
£ód�, ul. Wiêckowskiego 35 ... tel. 630-29-00
Jêzyki obce: angielski, niemiecki
specjalno�æ sportowa: siatkówka ch³opców

Szko³a Podstawowa nr 37
im. J. Kusociñskiego
£ód�, ul. Szpitalna 9/11 .......... tel.674-19-08
Jêzyki obce: angielski, niemiecki

Szko³a Podstawowa nr 38
im. H. Jordana
£ód�, ul. Krochmalna 21 ........ tel. 643-40-61
Jêzyki obce: angielski, niemiecki
specjalno�æ sportowa:  koszykówka ch³opców

Szko³a Podstawowa nr 40
im. Bohaterów Rewolucji 1905 r.
£ód�, ul. Praussa 2 .................. tel. 633-79-22
Jêzyki obce: niemiecki

Szko³a Podstawowa nr 41
£ód�, ul. Rajdowa 18 ............... tel. 686-48-60
Jêzyki obce: angielski, niemiecki
specjalno�æ sportowa: gimnastyka artystyczna

Szko³a Podstawowa nr 42
im. St. Staszica
£ód�, ul. Przyszkole 42 .......... tel. 684-23-68
Jêzyki obce: angielski, niemiecki

Szko³a Podstawowa nr 44
£ód�, ul. Kusociñskiego 100 ... tel. 686-48-89
Jêzyki obce: angielski

Szko³a Podstawowa nr 45 im. J. Matejki
£ód�, ul. Boj. Getta War. 3 ..... tel. 616-01-53
Jêzyki obce: angielski

Szko³a Podstawowa nr 46
im. J. Che³moñskiego
£ód�, ul. Wólczañska 202 ...... tel. 637-77-32
Jêzyki obce: angielski, niemiecki
specjalno�æ sportowa: ³y¿wy, balet, szermierka
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www: gim13.szkoly.lodz.pl
e-mail: gim13@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki

Gimnazjum nr 14
£ód�, al. 1 Dywizji 16/18 ....... ......657-06-12
http://www.gim14.edu.lodz.pl
e-mail: gim14@szkoly.lodz.pl
e-mail: gim14@edu.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki
specjalno�æ sportowa: pi³ka rêczna

Gimnazjum nr 15
£ód�, ul. Sowiñskiego 50/56, ...
 .........................................tel./fax 616-81-24
e-mail: gim15@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki, francuski
Klasy: humanistyczna, matematyczno-
informatyczna, europejsko-medialna,
turystyczno-rekreacyjna

Gimnazjum nr 16
£ód�, ul. Syrenki 19a .............. ......658-94-49
e-mail: gim16@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki
specjalno�æ sportowa: siatkówka dziewcz¹t,
koszykówka ch³opców oraz ogólna

Gimnazjum nr 17
£ód�, ul. Traktorowa 35 ......... ......655-85-21
http://gim17.szkoly.lodz.pl
http://www.gim17.edu.lodz.pl
e-mail: gim17@szkoly.lodz.pl
e-mail: gim17@edu.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki, rosyjski
specjalno�æ sportowa:  siatkówka dziewcz¹t

Gimnazjum nr 18
£ód�, ul. Emili Plater 34................656-10-27
http://gim18.szkoly.lodz.pl
e-mail: gim18@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki

Gimnazjum nr 19
£ód�, ul. Wapienna 17 ............ .....651-39-97
http://gim19.szkoly.lodz.pl
e-mail: gim19@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki
specjalno�æ sportowa:  siatkówka ch³opców

Gimnazjum nr 20
£ód�, ul. Olimpijska 9 ............ .....686-73-50
www.retsat1.com.pl/gim20
e-mail:gim20@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki

Gimnazjum nr 21
£ód�, ul. Balonowa 1 .............. .....687-81-04
http://www.gim21.edu.lodz.pl
e-mail: gim21@szkoly.lodz.pl
e-mail: gim21@edu.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki
specjalno�æ sportowa: pi³ka rêczna ch³opców,
koszykówka dziewcz¹t

Gimnazjum nr 22
£ód�, ul. Kusociñskiego 100 ... .....686-49-61
e-mail: gim22@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki
specjalno�æ sportowa: lekka atletyka,
koszykówka dziewcz¹t, informatyczna

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 7
Gimnazjum nr 23
£ód�, ul. Minerska 1/3 ............ .....634-70-92
http://gim23.szkoly.lodz.pl
e-mail: gim23@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki

Gimnazjum nr 24
£ód�, ul. Ogrodowa 28a .......... .....632-70-96
http://gim24.szkoly.lodz.pl
e-mail: gim24@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki.
Rozszerzone tre�ci: matematyczno-
informatyczne, ekologiczne, humanistyczne,
jêzykowe

Gimnazjum nr 25
£ód�, ul. ¯wirki 11/13 ............ .....636-82-15
http://gim25.szkoly.lodz.pl
e-mail: gim25@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki

Gimnazjum nr 26
£ód�, al.1 Maja 89........................633-68-29
http://gim26.szkoly.lodz.pl
e-mail: gim26@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki
Klasy: z rozszerzonym angielskim i
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niemieckim, z rozszerzon¹ informatyk¹, z
turystyk¹ i wiedz¹ o regionie, z elementami
przedsiêbiorczo�ci

Gimnazjum nr 27
£ód�, ul. Pogonowskiego 34 ... .....633-31-59
e-mail: gim27@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki, rosyjski

Gimnazjum nr 28
£ód�, ul. Kopciñskiego 54 ...... .....674-77-78
e-mail: gim28@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, francuski, niemiecki
Klasy z rozszerzonym francuskim, angielskim,
programem edukcji regionalnej

Gimnazjum nr 29
£ód�, ul. Æwikliñskiej 9 .......... ......673-35-15
http://gim29.szkoly.lodz.pl
e-mail: gim29@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, francuski

Gimnazjum nr 30
£ód�, ul. Nowogrodzka 6/14 ... ......678-63-70
http://gim30.szkoly.lodz.pl
e-mail: gim30@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki, rosyjski,
³acina

Gimnazjum nr 31
£ód�, ul. Grota Roweckiego 1.......  643-92-07
e-mail: gim31@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki

Gimnazjum nr 32
£ód�, ul. Fabryczna 4 ............. ......674-03-10
e-mail: gim32@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki

Gimnazjum nr 33
£ód�, ul. Janosika 136...................679-46-50
e-mail: gim33@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1
Gimnazjum nr 34
£ód�, ul. Czajkowskiego 14 .... ......673-32-75
e-mail: gim34@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki. Specjalno�æ
sportowa:  p³ywanie, muzyczna, ogólna

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 8
Gimnazjum nr 35
£ód�, ul. Czernika 1/3 ............ ......673-86-83
http://gim35.szkoly.lodz.pl
e-mail: gim35@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki
specjalno�æ sportowa - pi³ka rêczna oraz ogólna

Gimnazjum nr 36
£ód�, ul. D¹brówki 1 ............... ......670-62-01
http://gim36.szkoly.lodz.pl
e-mail: gim36@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki

Gimnazjum nr 37
£ód�, ul. Jaros³awska 29 ......... ......684-46-25
http://gim37.szkoly.lodz.pl
e-mail: gim37@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki, francuski

Gimnazjum nr 38
£ód�, ul. Municypalna 4 ......... .....684-20-48
e-mail: gim38@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki, rosyjski

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 5
Gimnazjum nr 39
£ód�, ul. Królewska 13/15 ...... ......646-77-11
e-mail: gim39@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, francuski, niemiecki,
rosyjski, w³oski

Publiczne Gimnazjum nr 40
im. Wandy Rutkiewicz
£ód�, ul. Kaliska 25/27 ...tel./fax 681-78-02
http://gim40.szkoly.lodz.pl
e-mail: gim40@szkoly.lodz.pl
klasy z rozszerzonym programem: - z
poszerzonym programem matematyki i
informatyki, - z poszerzonym programem
przedmiotów humanistycznych i dwoma
jêzykami obcymi dla ka¿dego ucznia
(angielski i niemiecki), - ogólne (jêzyk
angielski, niemiecki lub rosyjski do wyboru)
Wiêcej o naszej szkole w reklamie obok
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i-247-2

TO TWOJA SZKO£A !!! 

Nasza szko³a od lat zajmuje wysokie lokaty w rankingu �Gazety Wyborczej". Tak¿e 
w  roku 2004 znale�li�my siê w �Z£OTEJ PIÊTNASTCE"  najlepszych ³ódzkich gimnazjów.
 Nasi absolwenci s¹ uczniami wiod¹cych ³ódzkich �ogólniaków": I LO, XXI LO, XXXI LO, 

   XXVI LO, IV LO ...
Nasza absolwentka od 01.09.2003 r. jest stypendystk¹ Towarzystwa Szkó³ Zjednoczonego 

   �wiata i pobiera naukê w Royal School w Woolwerhampton w Wielkiej Brytanii.
Zajmujemy czo³owe miejsca w wielu konkursach 

�

�

�

 

 

* Szko³a s³ynie z edukacji regionalnej. Mamy w³asn¹ Izbê Tradycji £ódzkich �Tuwimówkê", do której eksponaty 
  gromadz¹ wspólnie uczniowie, nauczyciele i rodzice.

* Je¿eli masz talent plastyczny  zapraszamy do ko³a plastycznego, z którym co roku mo¿esz wyjechaæ na plener 
   artystyczny i wzi¹æ udzia³ w wernisa¿u prac poplenerowych!
Mamy doskonale wyposa¿on¹ pracowniê komputerow¹ McIntosch, funkcjonuj¹c¹ w sieci Lodman. Zapraszamy 
na kó³ko i do kawiarenki internetowej.
W zdrowym ciele zdrowy duch!

23 kó³ek
RODZICE

KLASA 1A 
KLASA 1B

KLASY 1C i 1D

W szkole panuje mi³a, serdeczna atmosfera wywa¿onego partnerstwa. Nauczyciele, uczniowie i rodzice 
na pocz¹tku roku zawieraj¹ kontrakty, uwzglêdniaj¹ce wzajemne oczekiwania!!!!!!

  Sprawno�æ fizyczn¹ zdobêdziesz æwicz¹c na sali gimnastycznej lub w si³owni. 
Szko³a s³ynie z Gimnazjalnej Ligi Koszykówki, któr¹ powo³ali�my w pierwszym roku istnienia gimnazjum. W rozgrywkach 
bierze udzia³ wiele gimnazjów z ca³ej £odzi. W dru¿ynie koszykarzy, siatkarzy i mi³o�ników ping-ponga czeka na Ciebie 
miejsce. Chcesz byæ jak Pudzianowski? Pod opiek¹ naszych nauczycieli mo¿esz trafiæ do klubowej sekcji podnoszenia 
ciê¿arów! Przy gimnazjum dzia³a od lat Klub Karate Tradycyjnego, którego zawodnicy i kadra trenerska odnosz¹ liczne 
sukcesy ogólnopolskie i zagraniczne.
Zapraszamy do  zainteresowañ!!! Je¿eli bêdziesz mia³ problemy z nauk¹  przyjd� na zajêcia wyrównawcze. 

 maj¹ ³atwy kontakt z nauczycielami: w ka¿dy drugi wtorek miesi¹ca czekamy na popo³udniowych konsultacjach!!! 
W szkole dzia³a LOP, PCK, TP£ oraz M³odzie¿owe Ochotnicze Pogotowie Rówie�nicze.

- z poszerzonym programem matematyki i informatyki
 - z poszerzonym programem przedmiotów humanistycznych i dwoma jêzykami obcymi dla ka¿dego ucznia

                     (angielski i niemiecki)
 - ogólne (jêzyk angielski, niemiecki lub rosyjski do wyboru)

W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 PROPONUJEMY:

SZUKASZ SZKO£Y? NO TO W£A�NIE J¥ ZNALAZ£E� !!!
  Otwarte Drzwi  26.03.2004 r. od 17.00 do 19.00  

ZAPRASZAMY! Przyjd�, przekonaj siê sam !!!!! 
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Wiêcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej
gim41.szkoly.lodz.pl

Pragniesz zaspokoiæ
swoje ambicje?
Chcesz uczyæ siê
w szkole, gdzie
pracuj¹ ¿yczliwi
i kompetentni
nauczyciele?
Marzysz, by odnieœæ
sukces na miarê
swoich mo¿liwoœci?
Lubisz ciekawie
spêdzaæ czas?

w

w

w

w

Abyœ móg³ ³atwiej odnaleŸæ siê
we wspó³czesnym œwiecie,
proponujemy
nastêpuj¹ce klasy:
w

w

w

w

w

w

matematyczno-informatyczna
humanistyczna
jêzykowa
/jêzyk angielski i jêzyk niemiecki/
z rozszerzonym jêzykiem angielskim
z elementami przedsiêbiorczoœci
ekologiczno- regionalna

Czekamy na Ciebie!

Uczniowie mog¹ uczestniczyæ w kursie jêzyka rosyjskiego
oraz zajêciach: Klubu Europejskiego, Ko³a M³odego Przedsiêbiorcy,
Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gigant", Klubu Turystycznego "Odcisk'',
ko³a PCK, LOP, Ko³a Wiedzy o Œwiecie, Klubu M³odego Aktora /w jêzyku
angielskim/, ko³a teatralnego, kabaretu szkolnego, ko³a dziennikarskiego,
aerobiku, p³ywania, kó³ przedmiotowych

41 Gimnazjum

Uwaga!

*Uczestniczymy w £ódzkich Targach Edukacyjnych

*Organizujemy Dzieñ Otwarty - 26 marca 2004 r.

Publiczne Gimnazjum nr 41
im. Stefana ¯eromskiego
£ódŸ, ul. Bohdanowicza 11

tel. 648 59 26

G I M
N A Z
J U M
4 1

Drogi Szóstoklasisto!

Wra¿liwym i chc¹cym pomóc
drugiemu cz³owiekowi proponujemy
wolontariat, kurs pierwszej pomocy
przedmedycznej, udzia³ w Wielkiej
Orkiestrze Œwi¹tecznej Pomocy.

Wiedz¹c, ¿e w szkole nie musi byæ nudno,
organizujemy wiele imprez kulturalnych
i rozrywkowych, takich jak: Omnibus,
Gimnazjada, "English is Future",
Pitagoras i inni, Super Klasa,
Dzieñ Patrona,  Dni Ziemi, Szalone Trzynastki,
Koncert Noworoczny.

Ponadto szko³a dysponuje:
*sto³ówk¹ szkoln¹, sklepikiem,
dwiema salami gimnastycznymi, bibliotek¹,
dobrze wyposa¿onymi pracowniami
przedmiotowymi, radiowêz³em.
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Publiczne Gimnazjum nr 41
£ód�, ul. Bohdanowicza 11 .....648-59-26
http://gim41.szkoly.lodz.pl
e-mail: gim41@szkoly.lodz.pl
klasy: matematyczno-informatyczna,
humanistyczna, jêzykowa /jêzyk angielski
i jêzyk niemiecki/, z rozszerzonym jêzykiem
angielskim, z elementami przedsiêbiorczo�ci,
ekologiczno- regionalna
Wiêcej o naszej szkole w reklamie obok

Gimnazjum nr 42
£ód�, ul. Dubois 7/9 ................ .....684-32-43
e-mail: gim42@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki, rosyjski
specjalno�æ sportowa: koszykówka

Gimnazjum nr 43
£ód�, ul. Powszechna 15 ........ .....645-93-04
http://gim43.szkoly.lodz.pl
e-mail: gim43@szkoly.lodz.pl
Szko³a Integracyjna, jêzyki obce: angielski,
niemiecki; specjalno�æ sportowa: lekka atletyka

Gimnazjum nr 44
£ód�, ul. Deotymy 1 ............... .....643-43-38
http://gim44.szkoly.lodz.pl
e-mail: gim44@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki

Gimnazjum nr 45
£ód�, ul. Kad³ubka 33 ............. .....643-19-18
e-mail: gim45@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki, rosyjski,
w³oski; specjalno�æ sportowa: pi³ka rêczna

Gimnazjum nr 46
£ód�, ul. Krochmalna 15 ........ .....643-30-58
http://www.gim46.edu.lodz.pl
e-mail: gim46@szkoly.lodz.pl
e-mail: gim46@edu.lodz.pl
Jêzyki obce: francuski, angielski, niemiecki
specjalno�æ sportowa: koszykówka ch³opców,
siatkówka dziewcz¹t

Zespó³ Szkó³ Integracyjnych nr 1
Gimnazjum nr 47
£ód�, al. Wyszyñskiego 86...........258-48-83
e-mail: gim47@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 10
Gimnazjum nr 48
£ód�, ul. Perla 11 .................... ....633-93-23
e-mail: gim48@szkoly.lodz.pl
Jêzyki obce: angielski, niemiecki

Prywatne Gimnazjum
Kompleksu Edukacyjnego
ABiS i Wy¿szej Szko³y Informatyki
£ód�, ul. Rzgowska 17a,    tel./fax 682-61-25

Prywatne Szko³y Krzysztofa
Augustyniaka - Gimnazjum
£ód�, ul. Deotymy 7,............ .tel. 643-77-81

Grupa Szkó³ £ódzkiego Stowarzyszenia
na rzecz  Porozumienia z Europ¹
Gimnazjum
£ód�, ul. Wspó³zawodnicza 2
www.proeuropa.edu.pl
info@proeuropa.edu.pl
tel:6550004; fax:6171785 sms: 602 455 509
klasy: jêzykowe, informatyczne, mened¿erskie
medialne, ogólne
Jêzyki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski
Wiêcej o naszej szkole w reklamie kolorowej
na I stronie kolorowej

Gimnazjum OO. Bernardynów
im. Ojca Anastazego Pankiewicza
 £ód�, ul. Sporna 71/73 ...........tel. 656-11-24

Gimnazjum �Centrum�
Szkolnego Centrum Profilaktyczno-
Wychowawczego
z klasami przysposabiaj¹cymi do zawodu
£ód�, ul. Gdañska 156, ......
...............................tel./fax (0-42) 636-91-02
Wiêcej o naszej placówce w reklamie
kolorowej przed stron¹ tytu³ow¹

Spo³eczne Gimnazjum Towarzystwa
O�wiatowego "Edukacja"
£ód� ul. In¿ynierska 2/4,..........tel. 636-81-53

Gimnazjum Fundacji �Faktoria�
£ód�, ul. Traugutta 18..............tel. 633-59-63
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I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. M. Kopernika
£ód�, ul. Wiêckowskiego 41    tel. 636-27-22
www.republika.pl/uniformers
e-mail: ilokoper@krysia.uni.lodz.pl
klasy z rozszerzonym programem
nauczania: ekonomiczno-prawnicza,
medyczno-ekologiczna, z rozszerzonym
programem przedmiotów �cis³ych

II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. G. Narutowicza
£ód�, ul. Nowa 11/13..............tel. 674-19-99
http://lo2.szkoly.lodz.pl
e-mail: lo2@lo2.lodz.ids.pl
program z realizowanym blokiem
przedmiotów: historyczno-spo³ecznych,
filologiczno-kulturowych, �cis³ych,
przyrodniczych i nauk o ziemi, ogólnych

III Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. T. Ko�ciuszki
£ód�, ul. Sienkiewicza 46         tel. 633-22-83
http://trojka.szkoly.lodz.pl
e-mail: trojka@szkoly.lodz.pl
profil: ogólny

IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. E. Sczanieckiej
£ód�, ul. Pomorska 16          tel. 633-62-93
www.4liceum.pl     e-mail: dyrekcja@4liceum.pl
profil: program jêzykowy w klasie dwujêzycz-
nej z jêzykiem angielskim, ogólny
z rozszerzonym angielskim, ogólny z roz. nauki
o pañstwie i prawie, edukacji prawnej
i obywatelskiej, filozofii i kultury antycznej

VI Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. J. Lelewela
£ód�, ul. Podmiejska 21 tel.684-22-20
http://lo6.szkoly.lodz.pl
e-mail: liceum6@toya.net.pl
klasy: ogólna z rozszerzonym programem
przedmiotów z biologii, chemii i fizyki, z
dodatkym przedmiotem - edukacja zdrowotna;
ogólna z rozszerzonym programem z edukacji
teatralnej i filmowej; ogólna z rozszerzonym
programem j. polskiego, historii i wiedzy o
kulturze, z dodatkowymi przedmiotami -
warsztaty teatralne, impostacje g³osu; ogólna z
rozszerzonym j. francuskim (DELF); ogólna z
rozszerzonym j. angielskim i informatyk¹,
ogólna z edukacj¹ prawn¹ i europejsk¹; ogólna z
edukacj¹ zdrowotn¹, z rozszerzonym geografi¹,
z dodatkowym przedmiotem - edukacja
regionalna; ogólna z edukacj¹ prawn¹ i
europejsk¹, z rozszerzon¹ histori¹, WOS i
geografi¹, z dodatkowym przedmiotem -
edukacja europejska i regionalna; ogólna z
rozszerzon¹ matematyk¹ i informatyk¹, z
dodatkowym przedmiotem - edukacja
regionalna

VIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. A. Asnyka
£ód�, ul. Pomorska 105           tel. 678-65-22
www.lo8.lodz.prv.pl   e-mail: lo8@toya.net.pl
klasa wstêpna z jêzykiem niemieckim; klasa
dwujêzyczna z wyk³adowym j niemieckim;
matematyczno-jêzykowa; biologiczno-
jêzykowa; lingwistyczno-politologiczna;
humanistyczno-jêzykowa
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IX Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. J. D¹browskiego
£ód�, ul. Paderewskiego 24      tel. 684-24-45
www.dziewiatka.lodz.prv.pl
e-mail: 9lo@toya.net.pl
klasy ogólne z rozszerzonym programem z:
biologii i chemii z elementami ekologii;
j. angielskim; humanistycznym z elementami
kultury antycznej, informatyki i matematyki;
regionalno-�rodowiskowym; informatyczno-
anglistycznym; ekologiczno-anglistycznym

XII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. St. Wyspiañskiego
£ód�, al. Anstadta 7............... tel. 633-40-82
www.dwunastka.szkoly.lodz.pl
e-mail: info@dwunastka.szkoly.lodz.pl
profil: matematyczny; matematyczno-
fizyczny; jêzykowo-komputerowy,
informatyczny, matematyczno-przyrodniczy

XIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. M. Piotrowiczowej
£ód�, ul. Z. Pacanowskiej 4     tel. 657-55-28
www.13liceum.prv.pl
e-mail: 13lo@infocentrum.com
klasy: dwujêzyczna dla absolwentów
gimnazjum dwujêzycznego i kandydatów ze
znajomo�ci¹ j. francuskiego, przyrodniczo-
matematyczna - technologie sieciowe;
humanistyczna

XV Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. J. Kasprowicza
£ód�, ul. Traktorowa 77 .........  tel. 655-70-86
e-mail: xvloppe@poczta.onet.pl
klasy z rozszerzonym programem nauczania z:
matematyki, fizyki, chemii, jêzyka
angielskiego; jêzyka polskiego i historii; j.
angielskiego, geografii i matematyki; chemii,
biologii, fizyki i geografii; j. angielskiego, j.
polskiego, historii i geografii; j. angielskiego,
historii i wiedzy o kulturze

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 10
XVIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Perla 11 ................... tel. 633-93-23
profil: humanistyczno-kulturoznawczy, ogólny,
informatyczny-jêzykowy

XX Liceum Ogólnikszta³c¹ce
im. J. S³owackiego
£ód�, ul. Obywatelska 57        tel. 648-75-77
www.xxlo.prv.pl     e-mail: xxlo@toya.net.pl
profil: matematyczno-informatyczny; biolo-
giczno-ekologiczny; ogólny z rozszerzonym
jêzykiem niemieckim; ogólny z rozszerzonym
angielskim; ogólny, humanistyczny

XXI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. B. Prusa
£ód�, ul. Kopernika 2              tel. 636-68-54
http://lo21.szkoly.lodz.pl
e-mail: 21lodz@szkoly.lodz.pl
profil ogólny z rozszerzonym: j. polskim,
angielskim i histori¹ (j. francuski) - klasa
dziennikarska; j. angielskim, histori¹ i WOS (j.
rosyjski) - klasa z elementami edukacji
europejskiej; j. niemieckim, histori¹ i WOS
(j. angielski) - klasa z elementami edukacji
europejskiej; geografi¹, histori¹ i WOS
(j. angielski, j. niemiecki) - klasa prawnicza;
biologi¹, chemi¹ i fizyk¹ (j. angielski,
j. ³aciñski) - klasa biologiczno- chemiczna;
matematyk¹, informatyk¹ i fizyk¹ (j. angielski,
j. niemiecki) - klasa matematyczno-fizyczna

XXIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, al. Pi³sudskiego 159       tel. 674-58-72
e-mail: lodz23@poczta.onet.pl
profil: matematyczno-informatyczny, ogólny,
europejski, jêzykowo-historyczny, sportowo-
przyrodniczy

XXIV Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. M. Sk³odowskiej-Curie
£ód�, ul. Marysiñska 61            tel. 657-49-30
e-mail: lo24@szkoly.lodz.pl
klasy: matematyczno-geograficzna;
matematyczno-informatyczna; humanistyczna
z rozszerzonym j. angielskim; humanistyczna z
ukierunkowaniem na nauki spo³eczne;
psychologiczno-pedagogiczna

XXV Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. S. ¯eromskiego
£ód�, ul. Podhalañska 2a         tel. 253-10-50
www.lo25.lodz.ids.pl
e-mail: lo25lodz@lo25.lodz.ids.pl
e-mail: 25lo-lodz@wp.pl
klasy: mened¿erska z poszerzon¹ matematyk¹
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Ei geografi¹, z rozszerzon¹ matematyk¹, fizyk¹ i

dodatkowym przedmiotem - metody
numeryczne; z rozszerzon¹ biologi¹, ekologi¹ i
chemi¹; z rozszerzonym j. polskim, j.
angielskim i histori¹; z rozszerzon¹ histori¹,
geografi¹ i j. polskim; z rozszerzon¹ histori¹,
WOS i j. angielskim, z rozszerzon¹
matematyk¹ i biologi¹

XXVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. K. K. Baczyñskiego
£ód�, ul. Wileñska 22a              tel. 686-86-15
e-mail: 26lolodz@toya.net.pl
klasy: humanistyczna z programem edukacji
kulturoznawczej, matematyczno-
informatyczna, biologiczno-chemiczna,
ekologiczno-matematyczna, ogólna z
programem edukacji europejskiej, prawniczo-
informatyczna, edukacji ekonomicznej

XXVIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. W. Broniewskiego
£ód�, ul. Mostowskiego 23/27   tel. 656-21-00
28liceum@wp.pl

klasy z rozszerzon¹: matematyk¹,
technologi¹, informatyk¹ i j. angielskim;
histori¹, geografi¹ i j. obcym; chemi¹, biologi¹,
geografi¹ i j. obcym

XXIX Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Zelwerowicza 38/44    tel. 678-94-82
www.29lo.szkoly.lodz.pl  e-mail: 29lo@wp.pl
profil: matematyczno-informatyczny,
biologiczno-chemiczny, informatyczno-
anglistyczny, rekreacyjno-sportowy, spo³eczno-
prawny, ogólny

XXX Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Obornicka 11/13   tel. 653-90-47
klasy: filmowo - teatralna, informatyczna,
biologiczno - ekologiczna,  z programem
kszta³cenia europejskiego,  geograficzno -
turystyczna,
Jêzyki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski,
³aciñski
Wiêcej o naszej szkole w reklamie poni¿ej

I-289-4

           W naszej szkole ka¿dy absolwent gimnazjum znajdzie dla siebie interesuj¹ce go przedmioty i zajêcia.
W ramach trzyletniego  liceum proponujemy  Wam  realizacjê  kszta³cenia  ze szczególnym uwzglêdnieniem
wiedzy humanistycznej, znajomo�ci jêzyków obcych, informatyki i internetu, ochrony �rodowiska i ekologii
oraz znajomo�ci kultury regionalnej i europejskiej.
            Powy¿sze formy kszta³cenia mo¿ecie realizowaæ wybieraj¹c jedn¹ z nastêpuj¹cych klas:

   filmowo - teatraln¹
   informatyczn¹
   biologiczno - ekologiczn¹
   z programem kszta³cenia europejskiego
   geograficzno - turystyczn¹

            W toku nauki proponujemy nastêpuj¹ce jêzyki:
   angielski
   niemiecki
   francuski
   rosyjski
   ³aciñski

Posiadamy dobrze wyposa¿one pracownie, bibliotekê oraz zaplecze sportowe (sala gimnastyczna, si³ownia).
Proponujemy zajêcia w ramach ró¿norodnych kó³ zainteresowañ i SKS-ów. Szko³a mo¿e poszczyciæ siê
znacz¹cymi osi¹gniêciami sportowymi.
Uczniowie klas pierwszych uczestnicz¹ co roku w wyjazdowych zajêciach integracyjnych.
M³odzie¿ naszej szko³y otoczona jest opiek¹ pedagoga i psychologa.
Informacje na temat rekrutacji mo¿na uzyskaæ:
- na targach edukacyjnych
- w czasie dni otwartych 23.03 i 15. 04.2004 r. w godz 10.00 - 15.00
- w sekretariacie szko³y
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XXXI Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Kruczkowskiego 4       tel. 643-14-15
http://lo.31.szkoly.lodz.pl
e-mail: loXXXI@uni.lodz.pl
klasa z rozszerzon¹: matematyk¹  fizyk¹, j.
angielskim (angielski i niemiecki), bilogi¹,
fizyk¹ i chemi¹ (angielski, ³aciñski),
informatyk¹, matematyk¹ i fizyk¹ (angielski i
niemiecki), informtyk¹ i matematyk¹
(angielski i francuski), matematyk¹ i geografi¹
(angielski i francuski),  j. polskim, geografi¹ i
histori¹ z elementami kultury antycznej
(angielski i niemiecki)

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1
XXXII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. H. Po�wiatowskiej
£ód�, ul. Czajkowskiego 14       tel. 673-01-25
e-mail: zsonr1@mail.widzew.net
klasy z rozszerzonym programem z:
matematyki i biologii, informatyki i elementów
wiedzy ekonomicznej, j. polskiego i historii z
wyk³adowym hiszpañskim, w-f, j. polskim i j.
obcymi, ogólnym

XXXIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Armii Krajowej
£ód�, ul. Kusociñskiego 116     tel. 688-15-65
www.toya.net.pl/~lo33
e-mail: lo33@toya.net.pl
klasa: matematyczno - informatyczna z
rozszerzon¹ matematyk¹, informatyk¹ i fizyk¹,
ogólna edukacji spo³ecznej z rozszerzonym j.
polskim, histori¹ i matematyk¹, humanistyczna
z rozszerzonym j. polskim, histori¹ i geografi¹
lub biologi¹, integracyjny z edukacj¹
obywatelsk¹, ogólna z rozszerzon¹ biologi¹ i
chemi¹

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 3
XXXIV  Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. ¯eromskiego 26 tel. 633-38-66
profil: humanistyczny, matematyczno -
informatyczny, ogólny z rozszerzon¹ wiedz¹ o
filmie, teatrze i edukacji multimedialnej, ogólny
z el. kultury europejskiej i przedsiêbiorczo�ci

XXXV  Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. S. Batorego
£ód�, ul. Staszica 1/3                tel. 656-16-34

www.xxxvlo.lodz.pl    lo35@infocentrum.com
profil: humanistyczno-teatralny, prawny z
edukacj¹ europejsk¹, matematyczno-
informatyczny, biologiczno-ekologiczny,
turystyczny z edukacj¹ regionaln¹ i
rozszerzonym j. angielskim, humanistyczny z
edukacj¹ medialn¹, informatyczno-anglistyczny

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1
XXXVI  Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Drewnowska 171       tel. 654-00-05
http://zs1@edu.lodz.pl  e-mail: zs1@edu.lodz.pl
klasa z rozszerzonym programem
humanistycznym

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2
XXXVII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Astronautów 19        tel. 681-49-77
e-mail: zsp2lodz.op.pl
profil: ogólny

Zespó³ Szkó³ Nr 4
XXXIX Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Pomorska 46/48..........tel. 632-24-11
profil: ogólny

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5
XL Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Drewnowska 88         tel. 654-27-75
e-mail: zsnr5@ld.home.pl
profil: ogólny z rozszerzonym j. angielskim lub
j. niemieckim, informatyczny z rozszerzon¹
wiedz¹ o regionie, ogólny z rozszerzon¹ histori¹

Zespó³ Szkó³ Nr 6
XLI Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Pojezierska 51            tel. 651-59-26
www.zs6.edu.lodz.pl          e-mail: zsnr6@wp.pl
klasy: dziennikarsko-prawna; ogólna;
mened¿ersko-informatyczna z elementami
zarz¹dzania informacj¹; geograficzno-
turystyczna, sportowa promuj¹ca zdrowie

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 4
XLII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Stawowa 28            tel. 659-20-76
www.42lo.prv.pl  e-mail:
xliiliceum@poczta.onet.pl
klasy: humanistyczno-regionalna,
humanistyczno-medialna, przyrodnicza, ogólna
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EZespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 5

XLIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Królewska 13/15       tel. 640-34-41
http://edu.apple.pl/zso5lodz
e-mail:zso5_lodz@edu.apple.pl
klasa: informatyczna  z rozszerzon¹ fizyk¹ i
matematyk¹, sportowa - lekkoatletyka,
humanistyczna z rozszerzonym j. polskim i
histori¹, edukacji zdrowotnej z rozszerzon¹
biologi¹, chemi¹ i j. polskim, turystyczna z
rozszerzon¹ geografi¹ i histori¹,
matematyczno-przyrodniczna

XLIV Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Wac³awa 22/24          tel. 676-26-61
e-mail: lodzlo44@poczt.onet.pl
profil: ogólny z rozszerzonym programem
konstytucyjno-obywatelskim,
psychoedukacyjnym, technologii
informacyjnej, teatralno-filmowym

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 7
XLV Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Minerska 1/3            tel. 634-70-92
http://lo45.szkoly.lodz.pl
e-mail: lo45@szkoly.lodz.pl
profil: ekologiczny, prawno-humanistyczny,
informatyczno-ekonomiczny

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 19
XLVI  Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. ¯eromskiego 115      tel. 637-72-78
www.zstp.lodz.pl     e-mail: zstp@zstp.lodz.pl
profil: ogólno-przyrodniczy, ogólno-
humanistyczny, ogólno-matematyczno-
fizyczny, informatyczny, mened¿erski

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 8
XLVII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Czernika 1/3             tel. 673-86-83
http://gim35.szkoly.lodz.pl
e-mail: zsonr8@lodz.pdi.net
profil: biologiczny z edukacj¹ prozdrowotn¹,
geograficzny, ogólny z edukacj¹ mened¿ersko -
ekologiczn¹, informatyczno - matematyczno -
fizyczny, ogólny z rozszerzonym j.
niemieckim, historyczno-spo³eczny

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 9
XLVIII  Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. ¯abia 10/12               tel. 657-31-65
www.zso9_olimpijczycy.w.interia.pl
e-mail: gim9@wp.pl
profil:  multimedialno-jêzykowy (DELF),
matematyczno-przyrodniczy, sportowy -
koszykówka, siatkówka, ekologiczno-
mened¿erski, spo³eczno-prawny, lingwistyczny,
biologiczno-chemiczny, informatyczny z
rozszerzonym j. angielskim, humanistyczny z
edukacj¹ europejsk¹, ogólny z rozszerzonym
programem z turyzmu i rekreacji

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 14
XLIX Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Siemiradzkiego 4/8 ... tel. 643-29-47
www.zsp.14.edu.lodz.pl
e-mail: zsp14@edu.lodz.pl
profil: turystyczno-jêzykowy, biologiczno-
ekologiczny, ogólny z rozszerzonym
niemieckim, edukacji regionalnej

Zespó³ Szkó³ Samochodowych Nr 2
LI Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Przybyszewskiego 73/75..681-13-83
http://lo51.szkoly.lodz.pl
e-mail: lo51@szkoly.lodz.pl
profil: ogólny z poszerzon¹ nauk¹ j. obcego,
informatyki, geografii, historii, WOS, biologi¹

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 18
LII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Edwarda 41 ............... .tel. 678-82-65
zspolgraflodz@szkoly.lodz.pl
profil: ogólny z poszerzon¹ nauk¹
informatyki, matematyki, plastyki

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 17
LIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, al. Politechniki 37 ........ .tel. 648-71-12
e-mail: zsm2@zsm2.lodz.ids.pl
profil: ogólny, informatyczno-matemayczny

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 16
LIV Liceum Ogólnokszta³c¹ce
£ód�, ul. Wileñska 53/55         tel. 686-92-04
profil: ogólny
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