
Rekrutacja krok po kroku 

Postępowania rekrutacyjne będą powadzone w tym samym czasie, ale każda szkoła utworzy 

odrębne klasy dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum 

Startujesz od: 

• zapoznania się ze szczegółową ofertą szkół. Można wejść na stronę internetową 

każdej szkoły uczestniczącej w naborze (wykaz szkół Powiatu Piaseczyńskiego 

dostępny na stronie http://www.piaseczno.pl/ w zakładce Rekrutacja 2019/2020). 

Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół i oddziałów. W przypadku 

wyboru kształcenia w zawodach należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz 

perspektywy pracy lub dalszej nauki. 

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej powinien być zgodny z Twoimi 

zainteresowaniami i możliwościami. 

Możesz wybierać spośród następujących typów szkół: 

• liceum ogólnokształcące, 

• technikum, 

• branżowa szkoła I stopnia 

UWAGA: Elektroniczny system naboru jest wspólny dla szkół Powiatu Piaseczyńskiego 

szkół warszawskich. 

Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych z terenu Powiatu Piaseczyńskiego korzystają z 

naboru elektronicznego, poprzez: 

- wejdź na stronę https://warszawa.edu.com.pl 

 - załóż konto wprowadzając nr PESEL i tworząc hasło dostępu 

- wypełnij wniosek wybierając dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów. 

PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej. 

UWAGA! Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się 

dużą popularnością albo wszystkie oddziały w szkołach od lat przyjmujących 

kandydatów wyłącznie z wysoką punktacją, zmniejszysz swoje szanse na szczęśliwy 

nabór. Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za 

świadectwo oraz egzamin i porównaj z punktacją w interesujących Cię klasach. 

- wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców o podpisane 

wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na 

wniosek rodzica (art. 20a, ust. 4) złożony w szkole pierwszego wyboru. W związku z tym 

szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic nie podpisał, 

- zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru. 

http://www.piaseczno.pl/
https://warszawa.edu.com.pl/


Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani 

poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów. 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji będzie zamieszczony wkrótce. 

  

Spotkanie w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy 

9 stycznia Starosta Piaseczyński Ksawery Gut, członek zarządu Ewa Lubianiec oraz naczelnik 

Wydziału Edukacji Magdalena Boniecka-Duchna spotkali się z przedstawicielami 

warszawskiego ratusza. Rozmowy dotyczyły wspólnych wyzwań związanych z reformą 

oświaty i koniecznością zapewnienia edukacji dla uczniów kończących szkoły podstawowe i 

gimnazja. 

Podczas spotkania ustalono, że warszawscy urzędnicy przygotowują 44 tys miejsc dla 

uczniów i nie będzie żadnych ograniczeń w aplikowaniu do stołecznych szkół dla uczniów 

mieszkających poza Warszawą. Warto zaznaczyć, że nabór do szkół będzie odbywał się 

elektronicznie (powiatowe szkoły będą w tym samym systemie naboru). Liczba szkół, po 

zatwierdzeniu przez Radę Warszawy, do których można będzie aplikować nie będzie 

ograniczona (obecnie można wybrać 8 szkół). Powiat Piaseczyński także nie będzie tej liczby 

ograniczać. 

  

  

Oferta szkół niepublicznych 

  

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 

ul. Urocza 14 / Józefosław 

www.lo-jozefoslaw.pl 

Liczba oddziałow: cztery (dwa dla absolwentów gimnazjum i dwa dla absolwentów szkoły 

podstawowej. Liczebność klas: 22 osoby. 

Szkoła oferuje nauczanie z rozszerzoną ilością języka angielskiego (6 godzin tygodniowo). 

Rozszerzenie przedmiotowe od drugiej klasy: do wyboru: biologia-chemia/fizyka, polski-

historia, matematyka-informatyka, matematyka-geografia/fizyka. 

Czesne miesięczne (płatne przez 12 miesięcy/rok) – 990 zł. Wpisowe jednorazowe: 1000 zł 

Test diagnozujący dla kandydatów – 16 lub 23 lutego 2019. 

  

http://www.lo-jozefoslaw.pl/


Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące (PALO) 

ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno 

www.szkolamarzen.pl 

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2019/20: do 3 (dwa dla absolwentów sp i jeden dla 

absolwentów gimnazjum). Liczebność klas: do 18 osób; na lektoratach języków obcych – 

podział na mniejsze grupy. 

 

Profile: humanistyczno-prawniczy, przyrodniczo-medyczny, informatyczno-ekonomiczny lub 

inny, w zależności od liczby zainteresowanych; j. angielski na poziomie rozszerzonym, 

konwersacje z native speakerem - w każdym profilu; j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki – 

do wyboru; sala gimnastyczna, boisko sportowe, pracownie. 

Wpisowe 1000, czesne: 1250 zł (w roku szkolnym 2018/19). Informacje szczegółowe: (22) 

757 28 99 lub sekretariat@szkolamarzen.pl 

Dzień otwarty: 16 lutego, godz. 10.00. Egzaminy wstępne: 9 marca, od godz. 9.00 (po 

wcześniejszej rejestracji na www). 

  

No Bell 

ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna 

www.nobell.edu.pl 

sekretariat@nobell.edu.pl 
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