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Nauka trwa 3 lata 

Zasadnicza Szkoła  
Zawodowa nr 21 w Łodzi 

Jedna kwalifikacja zawodowa 

Technikum nr 21 w Łodzi 
Dwie kwalifikacje zawodowe 

Nauka trwa 4 lata 



Zespół Szkół Rzemiosła 

Technik architektury 
krajobrazu 

Technik ogrodnik 

Technik optyk 

Technik usług 
fryzjerskich 

Kształcimy w zawodach 
 poszukiwanych 
 na rynku pracy 

Ogrodnik 

Sprzedawca Fryzjer 



Technik usług fryzjerskich 

Kwalifikacje w zawodzie: 
K1 – Wykonywanie 
usług fryzjerskich 
K2 – Wykonywanie  
projektów fryzur 



Technik ogrodnik 

Kwalifikacje w zawodzie: 
K1 – Zakładanie  
i prowadzenie  
upraw ogrodniczych 
K2 – Planowanie 
i organizacja  
prac ogrodniczych 



Technik architektury  
krajobrazu 

Kwalifikacje w zawodzie: 
K1 – Projektowanie, 
urządzanie i pielęgnacja 
roślinnych obiektów  
architektury krajobrazu 
K2 – Organizacja prac 
związanych z budową  
oraz konserwacją  
obiektów małej 
architektury krajobrazu 



Technik optyk 

Kwalifikacje w zawodzie: 
K1 – Montaż i naprawa  
elementów i układów  
optycznych 
K2 – Wykonywanie  
i naprawa pomocy  
wzrokowych 



Fryzjer 

Kwalifikacje w zawodzie: 
K1 – Wykonywanie 
usług fryzjerskich 



Ogrodnik 

Kwalifikacje w zawodzie: 
K1 – Zakładanie  
i prowadzenie  
upraw ogrodniczych 



Sprzedawca 

Kwalifikacje w zawodzie: 
K1 – Prowadzenie  
sprzedaży 



Uczniom Naszej Szkoły 
 zapewniamy 

Praktyczną naukę zawodu 
w szkolnych pracowniach 
zawodowych oraz w  
firmach zewnętrznych 

Pomoc w kontaktach 
z pracodawcami 

Praktyki zawodowe w:  
salonach fryzjerskich, 
zakładach ogrodniczych,  
zakładach urządzania 
i pielęgnacji małej  
architekturykrajobrazu, 
zakładach optycznych 

Naukę języków:  
niemieckiego, 
angielskiego, języków 
obcych zawodowych 

 Pomoc w podpisaniu umowy 
 o pracę na okres nauki 

 Praktyki wyjazdowe 



Współpracujemy z  

Cechem Rzemiosł  
Różnych 

Izbą Rzemieślniczą 

Przedsiębiorstwami 
ogrodniczymi 

90 salonami 
fryzjerskimi 

Przedsiębiorstwami 
handlowymi 

Zarządem Zieleni  
Miejskiej 

Związkiem Ogrodniczym 
w Łodzi 



Posiadamy rozbudowaną 
 bazę szkoleniową 

Laboratorium produkcji 
ogrodniczej  

Pracownię projektowania  
architektury krajobrazu 

 Trzy w pełni wyposażone 
 pracownie fryzjerskie 

Pracownię urządzania 
i pielęgnacji terenów zieleni 



Warunki przyjęcia 
 do naszej szkoły 

Umowa o pracę  
dla uczniów  
kształcących się w ZSZ 
w zawodach fryzjer  
oraz sprzedawca  

Zaświadczenie lekarskie 
o braku przeciwwskazań 
do wykonywania danego 
zawodu 

Pozytywny wynik 
postępowania 
rekrutacyjnego 

Świadectwo 
ukończenia gimnazjum 



Sukcesy Szkoły  

5 miejsce  
w ogólnopolskim 
Rankingu Egzaminów 
Zawodowych 2014 
„Perspektywy” 
w zawodzie 
technik usług fryzjerskich 

List Gratulacyjny od  
Pani Prezydent  
Miasta Łodzi  
Hanny Zdanowskiej  
oraz 
Pana Wiceprezydenta  
Miasta Łodzi 
Krzysztofa Piątkowskiego 

Srebrny Medal  
im. Jana Kilińskiego  
za zasługi dla  
Rzemiosła Polskiego 

100% zdawalność  
egzaminów zawodowych  
w zawodach: sprzedawca,  
technik usług fryzjerskich 

Certyfikat    
„Szkoły Przedsiębiorczej” 



Dojazd do szkoły 

Szkoła znajduje się w  
sąsiedztwie skrzyżowania  
al. Włókniarzy oraz 
ul. Aleksandrowskiej-  
dwóch wielkich arterii 
komunikacyjnych Łodzi. 
Do naszej szkoły 
można dojechać  
następującym środkami  
komunikacji miejskiej: 
tramwajami 8, 13 
autobusami 78, 96, 65, 
73, 79. 

Tu jesteśmy 


