
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym:  język angielski,

geografia, język polski
Drugi język obcy (kontynuacja): 

język niemiecki
(na poziomie podstawowym lub zaawansowanym)

Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym:  matematyka, fizyka,

informatyka lub język angielski
Drugi język obcy (kontynuacja): 

język niemiecki 
(na poziomie podstawowym lub zaawansowanym)

Przedmioty
punktowane przy naborze: 

język polski, matematyka, 
język angielski, geografia

Przedmioty
punktowane przy naborze: 

język polski, matematyka, 
fizyka, informatyka

Klasa
humanistyczna-

językowa

Klasa
matematyczno-
informatyczna

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH NR 4 

IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO 
W ŁOWICZU

Nasze atuty

✔ nowoczesne pracownie specjalistyczne do nauki przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących 

✔ praktyki i wyjazdy zagraniczne w ramach projektów unijnych 

✔ wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych

✔ działania wspierające rozwój uczniów ✔ wyjątkowo dogodna lokalizacja

✔ pomoc w pozyskiwaniu stypendiów ✔ przyjazna atmosfera

✔ oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb rynku pracy  

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

✔uczeń rozwija uzdolnienia
lingwistyczne,

 ✔ uczeń poszerza wiedzę
z zakresu kultury krajów anglojęzycznych

i edukacji filmowej, 
✔ profil klasy jest przewidziany dla osób,
które w przyszłości planują studiować na

kierunkach filologicznych,
humanistycznych, prawno-

administracyjnych, pedagogicznych,
społecznych, turystycznych.

✔ to propozycja dla uczniów interesujących się
naukami ścisłymi i planujących studia na

kierunkach technicznych i ekonomicznych,
✔ uczeń tej klasy uczestniczy, m.in. w zajęciach

z programowania i tworzenia stron
internetowych, a także wykorzystywania

narzędzi technologii informacyjnej 
w matematyce. 

✔ uczeń poszerza wiedzę
z zakresu podstaw eksperymentu fizycznego

 i geogebry. 
 



✔ W tej klasie nauczysz się : prawnych aspektów prowadzenia działalności,
prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej, dokumentacji procesu
sprzedaży, gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku, sporządzania
biznesplanu, prowadzenia rekrutacji i dokumentacji kadrowo-płacowej, spraw
związanych ze świadczeniami socjalnymi oraz rozliczania składek pobieranych
przez ZUS, analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, ewidencji i rozliczeń
podatkowych oraz  finansowych firmy. 

✔ Stawiamy na kształcenie praktyczne  w warunkach symulowanych
przedsiębiorstw w celu lepszego zrozumienia zagadnień ekonomicznych,
finansowych i odniesienia sukcesu na rynku pracy. 

✔ Ekonomiści są poszukiwanymi specjalistami  w zakresie rozliczeń
finansowych, kadrowo-płacowych, sprzedaży i marketingu. 

✔ Nasi absolwenci podejmują pracę w branży ekonomiczno-finansowej 
i kontynuują naukę na studiach wyższych takich jak: finanse i rachunkowość,
zarządzanie, język angielski w biznesie itp. 

TECHNIK
HANDLOWIEC

TECHNIKUM NR 4
 

TECHNIK
EKONOMISTA

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności o charakterze ogólnym oraz   specjalistycznym.

Są przygotowani do matury oraz egzaminu zawodowego.

✔  To zawód na topie! Zgodnie z badaniem „Barometr zawodów”  notuje się
wzrost zapotrzebowania na techników handlowców, przedstawicieli
handlowych oraz sprzedawców. Dotyczy to także woj. mazowieckiego 

i łódzkiego.

✔  Handlowiec to bardzo ważne i cenione stanowisko pracy w wielu
przedsiębiorstwach, bo to od jego zdolności do przekonywania 

i umiejętności utrzymania dobrych relacji z klientami w dużym stopniu zależy
sukces finansowy firmy.  

✔ Wybierając tę klasę nauczysz się prowadzenia sprzedaży i działań
handlowych dostosowanych do  profilu i polityki poszczególnych
przedsiębiorstw, a także prowadzenia działań reklamowych 

i marketingowych.

✔ Nasi absolwenci pracują w firmach prowadzących sprzedaż towarów 

i usług, przedsiębiorstwach produkcyjnych, finansowych, bankach,
hurtowniach i magazynach. 

PRAKTYKI:
Uczniowie  odbywają praktyki zawodowe w wymiarze ośmiu tygodni 

u pracodawców krajowych i zagranicznych. Umożliwiają one
uczniom poznanie specyfiki zawodu i nawiązanie nowych kontaktów zawodowych,

ułatwiają podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:



✔ Wybierając tę klasę zdobędziesz konkretny i poszukiwany na rynku
pracy zawód.

✔ Będziesz cenionym specjalistą w zakresie organizacji i nadzorowania
procesów transportowych.

✔ Przygotujemy Cię do prowadzenia własnego biznesu w zakresie
spedycji, transportu i logistyki.

✔ Przekażemy  konkretne umiejętności praktyczne i wiedzę z zakresu
przepływu dóbr i informacji w gospodarce światowej.

✔ Nasi absolwenci pracują w największych firmach transportowych, 
 portach, terminalach, urzędach, a także z powodzeniem prowadzą
własną działalność gospodarczą czy kontynuują naukę na studiach
wyższych.

TECHNIKUM NR 4
 

https://www.zsp4.lowicz.pl/

 
TECHNIK

RACHUNKOWOŚCI

Przedmioty
punktowane przy naborze do technikum:

język polski, język angielski, 
matematyka, geografia

TECHNIK
SPEDYTOR

Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym w klasach technikum:

geografia lub język angielski
Drugi język obcy (kontynuacja): 

język niemiecki
(na poziomie podstawowym  lub zaawansowanym)

ul. Kaliska 5a 99-400 Łowicz
poczta@zsp4.lowicz.pl
tel. 46 837 49 49

/ekonomik.lowicz

Zakochaj się w Ekon    mie!

✔ Technik rachunkowości to dobry, przyszłościowy, zapewniający
stabilność zawód. Przecież wszystkie firmy potrzebują ekspertów od
finansów i ich rozliczeń, a pracownik "trzymający kontrolę nad
finansami" cieszy się zaufaniem i poważaniem w firmie.

✔ Wybierając tę klasę nauczysz się: obsługi programów finansowo-

księgowych oraz kadrowo-płacowych stosowanych w firmach,
prowadzenia rachunkowości, rozliczania wynagrodzeń, rozliczania
składek pobieranych przez ZUS, rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
obsługi spraw kadrowych, prowadzenia analizy finansowej.

✔ Możesz w przyszłości pracować jako  specjalista ds. kadr i płac,
specjalista finansowy, bankowiec, doradca ubezpieczeniowy,
menadżer, księgowy. Możesz prowadzić własne biuro rachunkowe
oraz kontynuować naukę na studiach wyższych.

/ekonom.lowicz


