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➢ Jedyna w Łodzi publiczna, bezpłatna szkoła w której
zdobędziesz gruntowną wiedzę na wszystkich szczeblach
edukacyjnych!!!

➢ Tytuły Brązowej Tarczy dla Technikum Nr 19 w rankingu
Perspektyw

➢ Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
Kreatywni w Centrum, Zawody Przyszłości, Szkoła
Kompetencji i Sukcesu, Erasmus +

➢ Doskonale wyposażone pracownie przedmiotów
zawodowych i językowych

➢ Atrakcyjna lokalizacja i zabytkowy budynek szkoły

➢ Życzliwa, sympatyczna atmosfera

➢ 150 lat tradycji i doświadczenia w nauczaniu!

Dlaczego my?
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Technikum nr 19 im. Karola Wojtyły

Technik analityk

Technik informatyk

Technik programista

Technik fotografii i multimediów

Technik logistyk

Technik spedytor

Technik weterynarii

Technik włókiennik

Technik  włókienniczych wyrobów 

dekoracyjnych



Technik analityk

Jeśli interesujesz się chemią, biologią, matematyką…

Chcesz wykonywać analizy wody, powietrza, surowców 

przemysłowych…To klasa dla Ciebie!

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do 

badań analitycznych

CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych

Przedmioty z rozszerzonym poziomem nauczania:

matematyka

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: 

j. polski, j. obcy, matematyka, chemia



Technik informatyk
W tej klasie poznasz nowoczesne oprogramowanie. 

Będziesz serwisował sprzęt komputerowy. 

Poznasz zasady projektowania i funkcjonowania sieci komputerowych.  

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

NF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi 

oraz bazami danych

Przedmiot z rozszerzonym poziomem nauczania: 

matematyka

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka



Technik programista
Jeśli lubisz kodowanie i nowoczesne technologie… 

Interesujesz się  konkretnym język programowania (np. C++, Python, Java)

To klasa dla Ciebie! 

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji 

zawodowych:

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi 

oraz bazami danych

INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Przedmiot z rozszerzonym poziomem nauczania:

j. angielski

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka



Technik fotografii i multimediów
W tej klasie nauczysz się organizowania planu zdjęciowego, 

kopiowania i obróbki obrazu, wykonywania prac i prezentacji graficznych, 

wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji 
zawodowych:

AUD.05 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Przedmiot z rozszerzonym poziomem nauczania:

historia sztuki

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: 

j. polski, j. obcy, matematyka, plastyka



Technik logistyk

Jeżeli chcesz wyjść naprzeciw potrzebom nowoczesnej gospodarki…To klasa dla Ciebie!

Tu dowiesz się, jak sprawić aby produkt został sprawnie przetransportowany od 

dostawcy do odbiorcy, jak optymalizować koszty dostawy towarów; jak dokonywać 

wyboru procedury zakupów, itp..

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

SPL.01- Obsługa magazynów

SPL.04 - Organizacja transportu

Przedmiot z rozszerzonym poziomem nauczania:

geografia

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: 

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia



Technik spedytor

Jeśli jesteś uporządkowany, zorganizowany i lubisz gdy wszystko działa jak 

w szwajcarskim  zegarku…Wybierz zawód spedytora!

To osoba odpowiedzialna za wysyłanie oraz odbieranie towarów (przesyłek),

załadunek, rozładunek, składowanie, pakowanie czy udzielanie informacji celnych.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Przedmioty z rozszerzonym poziomem nauczania:

informatyka

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: 

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka



Technik weterynarii
Jeśli lubisz biologię, chcesz być asystentem lekarza weterynarza 

lub marzysz o studiowaniu weterynarii…

Wybierz Ten zawód!!!

Poznasz zasady opieki i pielęgnacji zwierząt. Będziesz udzielał porad, wykonywał 

badania laboratoryjne, asystował przy zabiegach. 

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji

ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

ROL .12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Przedmiot z rozszerzonym poziomem nauczania:

biologia

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: 

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia



Technik włókiennik

Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy wytwarzania, uszlachetniania lub 

konserwacji wyrobów włókienniczych; przygotowuje dokumentację 

techniczno-technologiczną wyrobów włókienniczych. 

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

MOD.06 Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych

MOD.14 Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania 

wyrobów włókienniczych

Przedmioty z rozszerzonym poziomem nauczania:

Historia sztuki

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: 

j. polski, j. obcy, matematyka, plastyka



Technik włókienniczych 

wyrobów dekoracyjnych
Jeżeli lubisz projektować i marzysz, aby kreować modę…wybierz tą klasę!!! 

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych projektuje, kontroluje wytwarzanie lub 

wytwarza rękodzielnicze wyroby dekoracyjne z tkaniny, haftu, koronki i dzianiny .

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

MOD.08 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów 

włókienniczych

MOD.13 Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych 

wyrobów dekoracyjnych

Przedmiot z rozszerzonym poziomem nauczania:

Historia sztuki

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: 

j. polski, j. obcy, matematyka, plastyka



Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 19

Fotograf

Rękodzielnik 

wyrobów 

włókienniczych



Fotograf 

W tej klasie nauczysz się jak wykonywać zdjęcia do legitymacji, portretowe, 

reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i 

dokumentów – w atelier fotograficznym lub w plenerze – a także zajmiesz się się 

obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie zdjęć

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: 

j. polski, j. obcy, matematyka, plastyka



Rękodzielnik wyrobów 

włókienniczych
To osoba odpowiedzialna za:

❖ Przygotowywanie surowców i półproduktów do wytwarzania rękodzielniczych 

wyrobów włókienniczych.

❖ Obsługę maszyn i urządzeń do ręcznego wytwarzania wyrobów 

włókienniczych.

❖ Wytwarzanie i wykańczanie rękodzielniczych wyrobów włókienniczych.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

MOD.08 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów 

włókienniczych

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: 

j. polski, j. obcy, matematyka, plastyka



Publiczne Szkoły dla Dorosłych

Szkoła 

Podstawowa 

dla Dorosłych

Liceum 

Ogólnokształcące 

dla Dorosłych

Szkoła Policealna
Technik BHP

Technik Archiwista

Technik Administracji



Szkoła Podstawowa 

dla Dorosłych
Naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych może podjąć osoba, 

która:

• ukończyła 15 lat

• ukończyła klasę 6 szkoły podstawowej lub inną dowolną klasę 

szkoły podstawowej

Nauka odbywa się 2 lub 3 razy w tygodniu, w systemie 

zaocznym w godzinach popołudniowych i trwa 4 semestry

Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w 2 

semestrze słuchacz musi otrzymać z wszystkich przedmiotów 

oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające. 



Liceum 
Ogólnokształcące

Naukę w liceum może podjąć osoba, która

• ukończyła 16 lat,

• ukończyła gimnazjum, 8-klasową szkołę 

podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową

Nauka odbywa się w systemie zaocznym. 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, 

zazwyczaj co dwa tygodnie .

Po ukończeniu Liceum możesz przystąpić 

do egzaminu maturalnego!!!



Szkoła Policealna
oferuje  kształcenie w zawodach:

Technik 

Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy (BHP)

Technik archiwista

Technik administracji



Technik 

Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy 

(BHP)

Technik BHP

to profesja, która będzie potrzebna zawsze!!!

Ukończenie szkoły i uzyskanie tytułu technika BHP umożliwia 

pracę w charakterze specjalisty od doradztwa na gruncie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również sprzedaż usług 

konsultacyjnych podmiotom zewnętrznym.

.

Uzyskane kwalifikacje zawodowe:

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w miejscu 

pracy



Technik 

archiwista

Praca technika archiwisty polega na :

- gromadzeniu, przechowywaniu, porządkowaniu 

ewidencjonowaniu dokumentacji aktowej.

- opracowywaniu, udostępnianiu i zabezpieczaniu wszelkich 

materiałów archiwalnych.

Technik archiwista potrafi:

gromadzić, przechowywać i udostępniać zasoby archiwalne;

ewidencjonować dokumentację aktową;

brakować dokumentację o czasowym okresie przechowywania

przekazywać dokumentację do archiwum państwowego.

Uzyskane kwalifikacje zawodowe:

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum

EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych



Technik 

administracji

Po ukończeniu tego kierunku możesz pracować w każdej 

instytucji administracyjnej i gospodarczej; urzędach 

wojewódzkich, powiatowych i gmin, firmach 

ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

Technik administracji potrafi:

• interpretować i stosować przepisy prawa,

• kierować się zasadami praworządności,

• załatwiać indywidualne sprawy 

administracyjne, przygotowywać projekty umów 

cywilnoprawnych i innych dokumentów

Uzyskane kwalifikacje zawodowe:

A68 Obsługa klienta w jednostkach administracji



Serdecznie zapraszamy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

ul. Stefana Żeromskiego 115 

90-542 Łódź

www: http://www.cez.lodz.pl

e-mail: sekretariat@cez.lodz.pl

telefon: 42 637-72-78

Kontakt z CKU (Szkoły dla Dorosłych)

telefon: 42 684-91-95; 510-160-102

e-mail: sekretariat.cku@cez.lodz.pl

http://www.zsp19.lodz.pl/
mailto:sekretariat@zsp19.lodz.pl

