
 

Wykaz podstawowych informacji związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych  

w roku szkolnym 2021-2022 w szkołach Polic i Szczecina 

 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach, ul. Korczaka 27, 72-010 Police      Opracowanie: Aneta Wojak, Monika Kędzior, Natalia Kwapis       Police, 26.03.2021 r. 

 

  Profile klas Rekrutacja 2021/2022 Dni otwarte/prezentacja szkoły 

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Szczecinie 
al. Piastów 12 
70-331 Szczecin 
tel. 91 48 41 872 
e- mail: lo1szczecin@wp.pl 
www: lo1.szczecin.pl 

Klasa IA (lingwistyczno-turystyczna) -rozszerzony język angielski, niemiecki, 
wiedza o społeczeństwie, geografia 
Klasa IB (biologiczno-medyczna) -rozszerzona biologia, chemia, j. angielski 
Klasa IC (matematyczno-fizyczno-informatyczna) - rozszerzona matematyka, 
fizyka, informatyka 
Klasa ID (lingwistyczno-teatralna z językiem włoskim) - rozszerzony język 
angielski, język polski, historia 
Klasa IE (matematyczno-przyrodnicza) - rozszerzony język angielski, 
matematyka, biologia 
Klasa IF (dziennikarsko-prawnicza z językiem włoskim) - rozszerzony język 
polski, historia, wiedza o społeczeństwie 
Języki: angielski, niemiecki 

http://lo1.szczecin.pl/index.php/rekruta
cja/zasady-rekrutacji/ 

 

Dzień otwarty – online 10.04.2021r.  
(sobota) godz. 10:00-14:00 

 

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Mieszka I w Szczecinie  
Henryka Pobożnego 2 
70-507 Szczecin 
tel. 91 433 61 17 
e-mail: sekret@lo2.szczecin.pl 

Klasa 1a biotechnologiczna - rozszerzona biologia, chemia, język 
niemiecki/fizyka/matematyka/informatyka 
Klasa 1b językowo-matematyczna - rozszerzony język angielski, niemiecki, 
matematyka 
Klasa 1c humanistyczno-społeczna - rozszerzony język polski, angielski, 
historia 
Klasa 1d społeczno-prawna - rozszerzona historia, wiedza o społeczeństwie, 
geografia 
Klasa 1f matematyczno-fizyczna - rozszerzona matematyka, fizyka, język 
niemiecki/biologia/informatyka 
Klasa 1g matematyczno-chemiczna - rozszerzona matematyka, chemia, język 
niemiecki/biologia/fizyka/informatyka 
Klasa 1h biologiczno-chemiczna - rozszerzona biologia, chemia, język 
niemiecki/fizyka/matematyka/informatyka 
Klasa 1IB - w klasie 1 i 2 uczniowie realizują program IB MYP, gdzie część 
przedmiotów nauczana jest w języku angielskim, w klasie 3 i 4 program IB DP, 
gdzie wszystkie przedmioty (za wyjątkiem języka polskiego i niemieckiego) 
nauczane są w języku angielskim (w klasie pierwszej IB nie realizuje się 
przedmiotów w zakresie rozszerzonym) 
Języki: angielski, niemiecki 

http://lo2.szczecin.pl/rekrutacja/517-
zasady-rekrutacji-2021 

 

Prezentacja szkoły: 
https://www.youtube.com/watch?v=0

krhQjwEtoY 
 

III Liceum Ogólnokształcące 
im. M. Kopernika w Szczecinie 
ul. Pomorska 150 
70-827 Szczecin 
tel: 91 4-600-093 
e-mail: lo3@miasto.szczecin.pl 

Klasa humanistyczno-artystyczna - rozszerzony język polski, wiedza o 
społeczeństwie, język obcy/historia 
Klasa biologiczno-medyczna - rozszerzona biologia, chemia, język 
obcy/matematyka/historia 
Klasa językowo – geograficzna - rozszerzony język angielski, geografia, język 
niemiecki/matematyka/historia 
Języki: angielski, niemiecki 

https://lo3.szczecin.pl/oferta-
edukacyjna/ 
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IV Liceum Ogólnokształcące  
im. B. Prusa 
ul. Kingi 2, 71-032 Szczecin 
tel: 91 483 42 44 
e-mail: sekretariat@lo4.szczecin.pl 

Klasa matematyczno-fizyczna - rozszerzona matematyka, fizyka, j. angielski 
Klasa biologiczno-chemiczna - rozszerzona biologia, chemia, fizyka/geografia 
Klasa językowo-humanistyczna - rozszerzony j. polski, j. angielski, historia 
Klasa społeczno-prawna - rozszerzony WOS, język angielski, geografia/historia 
Języki: angielski, francuski, niemiecki 

https://www.youtube.com/watch?v=kAI
uqj1qgL8 

 
 

V Liceum Ogólnokształcącego  
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im A. Asnyka 
ul. Ofiar Oświęcimia 14 
71-537 Szczecin 
tel. 91 423 28 02 

Klasa 1A - rozszerzona matematyka, geografia, język angielski 
Klasa 1B - rozszerzona matematyka, fizyka, informatyka 
Klasa 1C - rozszerzona biologia, chemia 
Klasa 1D - rozszerzona matematyka, chemia 
Języki: angielski, niemiecki 

https://lo5.szczecin.pl/aktualnosci/9-
ogloszenia/449-rekrutacja-2021-2022 

 
 

VI Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Czarnieckiego 
ul. Jagiellońska 41 
70-382 Szczecin 
tel./fax: (091) 484 60 88 
e-mail: sekretariat@lo6.szczecin.pl 

Klasa 1A humanistyczna - rozszerzony język polski, historia, WOS 
Klasa 1B1 biologiczno-chemiczna - rozszerzona biologia, chemia, j. angielski 
Klasa 1B2 biologiczno-psychologiczna -rozszerzona biologia, j. polski, j. 
angielski 
Klasa 1C matematyczno-fizyczna - rozszerzona matematyka, fizyka, j. angielski 
Języki: angielski, niemiecki 

https://lo6.szczecin.pl/index.php/dla-
gimnazjalistow/ 

 
 

VII Liceum Ogólnokształcące  
im. K. K. Baczyńskiego 
ul. Jana Styki 13  
71-138 Szczecin  
tel: 914 877 751 
e-mail: lo7@miasto.szczecin.pl 

Klasa 1A mundurowa, bezpieczeństwo publiczne 
Klasa 1B mundurowa, strażacko-ratownicza 
Klasa 1C biologiczna z elementami kryminalistyki 
Klasa 1D psychologiczna z elementami mediacji i wolontariatu 
Języki: angielski, niemiecki 

http://www.lo7.szczecin.pl/m/index.php
/dla-kandydatow/nasza-oferta-na-rok-

szkolny-2021-2022 
 

 

VIII Liceum Ogólnokształcące  
im. Olimpijczyków Polskich 
ul. Andrzeja Małkowskiego 12 
70-306 Szczecin 
91 489 33 91 
e- mail: zso9@miasto.szczecin.pl 

Klasa 1B przyrodniczo-medyczna - rozszerzona biologia, geografia, język 
angielski 
Klasa 1C dziennikarska - rozszerzony język polski, historia, język angielski 
Klasa 1D lingwistyczna - rozszerzony język angielski, język niemiecki/język 
rosyjski 
Języki: angielski, niemiecki, rosyjski 

https://zso9szczecin.edupage.org/a/rekr
utacja-na-rok-szkolny-

202122?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQx
MSZzdWJwYWdlPTA%3D 

 

 

IX Liceum Ogólnokształcące  
w Szczecinie 
sekretariat@lo9.szczecin.pl 
(91) 433 31 97 
plac Mariacki 1 
70-547 Szczecin 

Profil politechniczny - rozszerzona matematyka, informatyka, język obcy 
(angielski/niemiecki/francuski) 
Profil lingwistyczny - rozszerzony język angielski, j. polski, j. niemiecki/ 
francuski 
Profil prawno-kulturowy - rozszerzony język polski, historia, język obcy 
(angielski/niemiecki/francuski) 
Profil dwujęzyczny- język niemiecki - rozszerzony język niemiecki, geografia, 
matematyka 
Profil medyczno-biotechnologiczny - rozszerzona biologia, chemia, język obcy 
(angielski/niemiecki/francuski) 
Języki: angielski, francuski, niemiecki 
 

https://lo9szczecin.edupage.org/news/#
news-322 

 
 

X LO Błękitna  
ul. Orawska 1 
70-131 Szczecin 
(91) 482 00 78 
zso3@um.szczecin.pl 
 

Klasa rekreacja ruchowa - rozszerzony j. angielski, biologia, geografia 
Klasa biologiczno-chemiczna - rozszerzony j. angielski, biologia, chemia 
Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna - rozszerzony j. angielski, 
matematyka, fizyka 
Języki: angielski, niemiecki 
 

 

https://www.facebook.com/pg/X-
Liceum-

Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85c
e-w-Szczecinie-

145149935584315/community/?ref=p
age_internal 
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Zespół Szkół Ogólnokształcących  
Nr 4 
ul. Romera 2,  
71-246 Szczecin  
tel. 91-43-94-052  
e-mail: zso4@miasto.szczecin.pl  
www: http://zso4.szczecin.pl  

Klasa 1 LA prawno-dwujęzyczna (język włoski - gr A i język angielskim - gr B) - 
rozszerzona historia, WOS 
Klasa 1 LB medyczna - rozszerzona chemia, biologia, język angielski 
Klasa 1 LC europejska - rozszerzony język angielski, geografia, WOS 
Języki: angielski, niemiecki, rosyjski, włoski 
 

http://zso4.szczecin.pl/liceum/2021/03/
09/klasa-wstepna/ 

 
 

 
XII Liceum Ogólnokształcące   
w ZSS im. Sportowców Ziemi 
Szczecińskiej  
ul. Małopolska 22,  
70-515 Szczecin  
91 433 58 97  
sekretariat@lo12.szczecin.pl 
http://www.lo12.szczecin.pl 
 

Klasa biologiczno-chemiczna - rozszerzony język angielski, biologia, chemia 
Klasa humanistyczno-językowa - rozszerzony język polski, historia, język 
angielski 
Klasa sportowa (piłka ręczna dziewcząt i chłopców) - rozszerzony język 
angielski, biologia, geografia 
Języki: angielski, niemiecki 

 
http://www.lo12.szczecin.pl/lo-

12/rekrutacja?limitstart=1 
 

 

XIII Liceum Ogólnokształcące  
w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 7 
ul. Unisławy 26,  
71-413 Szczecin  
tel:  91 423-25-66  
sekretariat@13lo.szczecin.pl 
http://13lo.szczecin.pl 

Klasa społeczno-prawna - rozszerzona historia, WOS 
Klasa biologiczno-chemiczna - rozszerzona biologia, chemia, matematyka, 
język obcy 
Klasa matematyczno-przyrodnicza - rozszerzona matematyka, fizyka, 
geografia 
Klasa matematyczno-fizyczna - rozszerzona matematyka, fizyka, j. obcy 
Języki: angielski, niemiecki 

http://13lo.szczecin.pl/liceum/rekrutacj
a 
 
 

 

XIV Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
ul. Kopernika 16a, 70-241 Szczecin 
(91) 48 95 310  
lo14@miasto.szczecin.pl 
www.lo14.szczecin.pl 

Klasa matematyczno-technologiczna - rozszerzona matematyka, język 
angielski, fizyka 
Klasa medyczna - rozszerzona biologia, język angielski, chemia/matematyka 
Klasa dwujęzyczna angielska - rozszerzony język angielski, 
matematyka/WOS, geografia 
Klasa wstępna przygotowująca do podjęcia nauki w klasie dwujęzycznej 
hiszpańskiej) - rozszerzony język hiszpański, język angielski, historia 
Języki: angielski, niemiecki, hiszpański 

http://lo14.szczecin.pl/images/rekrutacj
a/lo14/2021/terminarz2021.pdf 

 

http://www.lo14.szczecin.pl/compon
ent/phocagallery/category/7-dzien-

otwarty-szkoly 
 

XVI Liceum  
Ogólnokształcące  
ul. Dunikowskiego 1,  
70-123 Szczecin  
91-482-19-06  
lo16@miasto.szczecin.pl 
http://www.lo16.szczecin.pl 

Klasa matematyczno-informatyczna (z elementami programowania) 
Klasa matematyczno- psychologiczna (kognitywistyczna) 
Klasa europejsko-turystyczno-lingwistyczna (z opcją nauki języka włoskiego) 
Klasa przyrodniczo-medyczna (współpraca z PUM i ZUT) 
oraz NOWOŚĆ! 
Klasa ogólna (uniwersytecka) 
Języki: angielski, niemiecki, włoski 

https://lo16.szczecin.pl/dla-
kandydatow/profile-klas/ 
 
https://lo16.szczecin.pl/rektutacja/ 

 

https://lo16.szczecin.pl/zapraszamy-
uczniow-klas-viii-rekrutacja-2021/ 

 

Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Sportowymi  
ul. Rydla 49,  
70-783 Szczecin  
91 46 29 290  
centrum.ksztalcenia.sportowego@g
mail.com 
http://www.cks.szczecin.pl 
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XVIII Liceum Ogólnokształcące  
ul. Hoża 3,  
71-699 Szczecin  
+48 91 44 20 901 
 lo18@miasto.szczecin.pl 
lo18.szczecin.pl 

Klasa sportowa: biologia, geografia, język angielski (+zdrowie publiczne) Klasa 
humanistyczna: język polski, historia, język angielski (+warsztaty teatralne, 
dziennikarskie)  
Klasa biologiczno-chemiczna: biologia, chemia, język angielski (+zdrowie 
publiczne)  
Klasa językowo-geograficzna: wos, geografia, język angielski/niemiecki 
(+stosunki międzynarodowe) 

 14 kwietnia, w godzinach 14.00-17.00 

Liceum Ogólnokształcące 
Mistrzostwa Sportowego  
ul. Mazurska 40,  
70-424 Szczecin  
91 488 52 88  
sekretariat@cmsmazurska.pl 
http://cmsmazurska.pl 

 

http://cmsmazurska.pl/rekrutacja-klas-
1-loms-.html 

 
 

Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Integracyjnymi  
al. Wojska Polskiego 119,  
70-490 Szczecin  
91 42-38-677  
sekretariat@lozoi.szczecin.pl 
http://www.lozoi.szczecin.pl 

 
lnformacja o profilach: https://www.lozoi.szczecin.pl/n/index.php/features-
mainmenu-47/nasza-oferta 
  

Prezentacja szkoły: 
https://sites.google.com/lozoi.szczecin.

pl/dzienotwarty/strona-
g%C5%82%C3%B3wna 

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
im. Św. Maksymiliana Marii 
Kolbego  
al. Wojska Polskiego 76,  
70-481 Szczecin  
914 233 857 sk@sk.edu.pl 
http://www.sk.edu.pl 

 

  

Technikum Zawodowe nr 1 w ZSB 
im. Kazimierza Wielkiego  
ul. Unisławy 32/33,  
71-402 Szczecin  
091 422 03 43  
szkola@zsb.szczecin.pl 
http://www.zsb.szczecin.pl 

Technik budownictwa 
Technik architektury krajobrazu 
Technik inżynierii sanitarnej 
Technik robót wykończeniowych w budownictwie 
Technik geodeta 
Technik renowacji elementów architektury 
Języki: angielski, niemiecki 
 

http://www.zsbszczecin.szkolnastrona.p
l/p,153,rekrutacja-2021 

 
 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1  
w ZSB im. Kazimierza Wielkiego  
ul. Unisławy 32/33,  
71-402 Szczecin  
091 422 03 43  
szkola@zsb.szczecin.pl 
http://www.zsb.szczecin.pl 

Monter sieci i instalacji sanitarnych, 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 
 

http://www.zsbszczecin.szkolnastrona.p
l/p,153,rekrutacja-2021 

 
 

Technikum Ekonomiczne  
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego  
ul. Sowińskiego 1,  
70-236 Szczecin  
(91) 44-89-003 
sekretariat@te.szczecin.pl 

Technik handlowiec 
Technik ekonomista 
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
Technik logistyk 
Technik reklamy 
Języki: angielski, niemiecki 
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Technikum Organizacji i 
Zarządzania  
ul. 3 Maja 1a,  
70-214 Szczecin  
914337240  
sekretariat@zs8.szczecin.pl 
http://www.zs8.szczecin.pl 

Technik ekonomista - rozszerzony j. angielski, j. niemiecki, matematyka, 
geografia 
Technik logistyk - rozszerzona matematyka, geografia, język angielski, język 
niemiecki 
Technik hotelarstwa - rozszerzony język angielski, język niemiecki, 
matematyka, geografia 
Technik organizacji turystyki - rozszerzona geografia, matematyka, język 
angielski, język niemiecki 
Technik reklamy - rozszerzona geografia, matematyka, język angielski, język 
niemiecki 
Języki: angielski, niemiecki 

http://zs8.szczecin.pl/dla-
kandydatow/rekrutacja-osmoklasisty/ 

 

http://zs8.szczecin.pl/dla-
kandydatow/dni-otwarte/ 

 

Technikum w ZS nr 2  
im. Władysława Orkana  
ul. Portowa 21,  
70-833 Szczecin  
91 44 15 162 
zs2@miasto.szczecin.pl 
http://zs2.szczecin.pl 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - rozszerzona fizyka 
Technik chłodnictwa i klimatyzacji - rozszerzony j. angielski 
Technik turystyki na obszarach wiejskich - rozszerzony j. angielski 
Technik ochrony środowiska - rozszerzona chemia 
Technik technologii chemicznej - rozszerzona chemia 
Języki: angielski, niemiecki 

  

Technikum Energetyczno-
Transportowe  
(Technikum Kolejowe w ZS nr 4  
im. Armii Krajowej)  
ul. Kusocińskiego 3,  
70-237 Szczecin  
91-433-93-28  
zs4@um.szczecin.pl 
http://www.zs4.szczecin.pl 

Technik spedytor - rozszerzona matematyka 
Technik automatyk - rozszerzona matematyka 
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - rozszerzona 
matematyka 
Technik elektryk - rozszerzona matematyka 
Technik elektroenergetyk transportu szynowego - rozszerzona matematyka 
Technik transportu kolejowego - rozszerzona matematyka 
Języki: angielski, niemiecki 

  

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  
NR 3 (w ZS nr 4 im. Armii Krajowej)  
ul. Kusocińskiego 3,  
70-237 Szczecin  
91-433-93-28  
zs4@um.szczecin.pl 
http://www.zs4.szczecin.pl 

Elektryk 
Magazynier logistyk 
Elektromechanik 
Automatyk 

  

Technikum Gastronomiczne  
i Hotelarskie w ZS nr 6  
im. Mikołaja Reja  
ul. Gen. J. Sowińskiego 3,  
70-236 Szczecin  
(91) 433 35 20  
sekretariat@zs6.szczecin.pl 
https://zs6.szczecin.pl 

Technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzona biologia 
Technik hotelarstwa - rozszerzony j. angielski 
Technik organizacji turystyki - rozszerzony j. angielski 
Języki: angielski, niemiecki 

http://zs6.szkolnastrona.pl/p,154,zasady
-rekrutacji-20212022 

 

https://waszaedukacja.pl/ponadgimnaz
jalne/technikum-gastronomiczno-

hotelarskie-szczecin-527 
 

Technikum Elektryczno-
Elektroniczne  
ul. Racibora 60 / 61,  
71-631 Szczecin  
091 422 64 81  
szkola@tme.szczecin.pl 
http://www.tme.szczecin.pl 

Technik elektronik - rozszerzona matematyka, fizyka, j. obcy 
Technik elektryk - rozszerzona matematyka, fizyka, j. obcy 
Technik informatyk - rozszerzona matematyka, informatyka 
Technik mechatronik - rozszerzona matematyka, fizyka, j. obcy 
Technik automatyk - rozszerzona matematyka, fizyka, j. obcy 
Języki: angielski, niemiecki 
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Technikum Samochodowe  
ul. Klonowica 14,  
71-244 Szczecin 
91 439 06 01  
szkola@zss.szczecin.pl 
http://www.zss.szczecin.pl 

Technik pojazdów samochodowych - rozszerzona geografia, matematyka, 
język angielski, język niemiecki 
Języki: angielski, niemiecki 

https://www.zss.szczecin.pl/index.php/
nabor/informacje-nabor 

 
 

Technikum Łączności  
ul. Ku Słońcu 27-30,  
71-080 Szczecin  
91-48-48-056  
rekrutacja@zsl.szczecin.pl 
http://www.zsl.szczecin.pl 

Technik teleinformatyk - rozszerzona matematyka, j. angielski 
Technik programista - rozszerzona informatyka, j. angielski 
Technik fotografii i multimediów - rozszerzona geografia, j. angielski 
Języki: angielski, niemiecki 

http://www.zsl.szczecin.pl/dzialy/rekrut
acja/index.php?id=2 

 
 

Technikum Ogrodnicze  
ul. Batalionów Chłopskich 115,  
70-760 Szczecin  
91 4612 379  
sekretariat@ceogr.edu.pl 
http://www.ceogr.edu.pl 

Technik ogrodnik - rozszerzona geografia, matematyka 
Technik architektury krajobrazu - rozszerzona geografia, matematyka 
Technik weterynarii - rozszerzona biologia, matematyka 
Języki: angielski, niemiecki 

http://ceogr.edu.pl/?page_id=9933 
 

filmiki promocyjne o szkole i filmiki na 
youtube: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0
Hl77_7a_Rc  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_
LFp8zvMHrg  
  
https://www.youtube.com/watch?v=0
6woBwjfSow 
 
https://www.youtube.com/watch?v=v
e_k-FpI-HE   
 
https://www.youtube.com/watch?v=6
A_qmI5OR7I 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2
PzG4PwcXXc   
 
https://www.youtube.com/watch?v=S
bg72yLJ7js  
 
https://www.youtube.com/watch?v=U
96qZUiJkaM   
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z
ag334Udl6I   

 

Technikum Morskie i 
Politechniczne  
ul. Hoża 6,  
71-699 Szczecin  
(091) 442 09 44  
szkola@zcemip.edu.pl 
http://www.zcemip.szczecin.pl 

Technik informatyk - rozszerzona matematyka 
Technik mechatronik - rozszerzona matematyka 
Technik nawigator morski - rozszerzona geografia 
Technik mechanik okrętowy - rozszerzona matematyka 
Technik mechanik - rozszerzona matematyka 
Technik eksploatacji portów i terminali - rozszerzona geografia 
Technik spawalnictwa - rozszerzona matematyka 
Języki: angielski, niemiecki 

http://www.zcemip.szczecin.pl/index.ph
p/rekrutacj-21 
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Technikum Technologii Cyfrowych  
ul. Niemierzyńska 17,  
71-441 Szczecin  
914212610  
ttc@miasto.szczecin.pl 
http://technikumcyfrowe.pl 

Technik informatyk - rozszerzona matematyka 
Języki: angielski, niemiecki 

https://technikumcyfrowe.pl/rekrutacja 
 

https://technikumcyfrowe.pl/aktualn
osci/uczniowie-klas-osmych 

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 
Zespół Szkół Rzemieślniczych 
ul. Chmielewskiego 19,  
70-028 Szczecin  
914821531  
zsrz@miasto.szczecin.pl 
http://www.zsrz.szczecin.pl/ 

 
http://zsrz.szczecin.pl/nowa/index.php?

http-zsrzszczecinpl-nowa-indexphp-
nabor-7,7 

 
 

https://we.tl/t-wwezC9wAjr 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1OjTE4
_Qxerbo_aWEWZaomCWYHZspFMA0/

view?usp=sharing 

Technikum Informatyczne SCI  
w Szczecińskim Collegium 
Informatycznym 
-szk.niep. z up. szk.publicznej  
ul. Mazowiecka 13,  
70-526 Szczecin  
91 488 47 37 
sekretariat@sci.edu.pl 
http://www.sci.edu.pl/ 

TECHNIK INFORMATYK patronat i opieka dydaktyczna Wydziału Informatyki 
ZUT (56 miejsc): 
klasa „a” (28 miejsc) – specjalizacja: cyberbezpieczeństwo - NOWOŚĆ 
klasa „b” (28 miejsc) – specjalizacja: programowanie 
TECHNIK PROGRAMISTA (28 miejsc): 
klasa „c” (28 miejsc) – dwujęzyczna (język angielski) 

http://www.sci.edu.pl/rekrutacja 
 

Indywidualne Dni Otwarte w 
Technikum Informatycznym SCI w 

małych grupach do 5 osób, z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Zapraszamy codziennie od poniedziałku 
do piątku, w godz. 12.00 - 16.00 (po 

wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym). 

Technikum Technologii Drewna 
Towarzystwa Salezjańskiego 
im. św. Józefa  
- szkoła niepubliczna  
ul. Ku Słońcu 124,  
71-080 Szczecin  
91 483 42 76  
szkolysalezjanskie@poczta.fm 
http://www.szkoly-
kusloncu.salezjanie.pl 

 

  

Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ, 
pl. Jana Kilińskiego 3, 
70-965 Szczecin  
914501-703 
szkola@wzdz.pl 
http://szkola.wzdz.pl 

 
http://wzdz.pl/?page=szczecin-szkola-

main&id_article=257 
 
 

 

Liceum Ogólnokształcące  
w Centrum Edukacji Zdroje 
- szkoła niepubliczna z upr. szkoły 
publicznej  
ul. Jabłoniowa 15,  
70-761 Szczecin  
91 461 33 03  
sekretariat@zdroje.edu.pl 
http://www.zdroje.edu.pl 
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Technikum Fryzjerskie OMNIA  
- szkoła niepubliczna  
al. Wojska polskiego 63,  
70-476 Szczecin  
914338966  
biuro@omnia-ce.eu 
https://www.omnia-ce.eu/tf-omnia 

 

  

Technikum Kreatywne  
- szkoła niepubliczna  
ul. Żołnierska 53,  
71-210 Szczecin  
918 149 405  
biuro@szkolykreatywne.pl 
http://szkolykreatywne.pl 

 

https://szkolykreatywne.pl/rekrutacja/z
asady-rekrutacji/ 

 
 

Liceum Ogólnokształcące  
w Szczecińskiej Szkole 
Florystycznej  
- szkoła niepubliczna  
ul. Mieszka I 61c,  
71-011 Szczecin  
795120955  
sekretariat@prywatne-liceum.pl 
http://www.prywatne-liceum.pl 

 

https://www.prywatne-
liceum.pl/rekrutacja.html 

 
 

Technikum TEB Edukacja  
- szkoła niepubliczna  
al. Wojska Polskiego 128,  
70-491 Szczecin  
(91) 888 49 14 
szczecin@teb-edukacja.pl 
http://technikum.pl/miasta/szczecin/ 

 

  

Zespół Szkól im. Ignacego 
Łukasiewicza w Policach 
ul. Siedlecka 6, 72-010 Police 
http://www.nowa.zspolice.pl/ 
( 91) 424 13 06 
sek@zspolice.pl 

 http://www.nowa.zspolice.pl/zspolice/r
ekrutacja_20212022/szkoly_ponadpodst

awowe 
 

http://www.nowa.zspolice.pl/download
/aktualnosci/2021/nabor/szspolice_s21

031114570.pdf 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy Nr 1 
dla Dzieci Niepełnosprawnych 
Ruchowo 
im. Marii Grzegorzewskiej w 
Policach 
ul. Janusza Korczaka 53  
72-010 Police 
Sekretariat Ośrodka 
Tel./Fax: +48 91 506 52 20 
E-mail sekretariat@soswdnr.pl 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia : fotograf, krawiec, kucharz, pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej 
Liceum Ogólnokształcące: 
Klasa o profilu geograficzno-językowym  
z rozszerzonym językiem polskim, 
Klasa o profilu biologicznym z elementami TIK i rozszerzonym językiem polskim  
i angielskim (klasa 2 i 3) 
Szkoła Policealna: technik administracji 
 

http://soswdnr.pl/rekrutacja/ 
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