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Szczegółowe informacje:
piaseczno.pl/rekrutacja-2019-2020

ZASADY REKRUTACJI

kryteria REKRUTACJI

absolwenci szkoły
podstawowej wybierają

absolwenci 
gimnazjum wybierają

 liceum
ogólnokształcące

pięcioletnie

czteroletnie

czteroletnietechnikum

trzyletnią szkołę 
branżową 1. stopnia

trzyletnie 

REKRUTACJa krok po kroku

zapoznaj się z ofertą szkół 

Elektroniczny system naboru jest wspólny dla szkół 
Powiatu Piaseczyńskiego i szkół warszawskich. 

wypełnij wniosek (można wybrać dowolną liczbę szkół, 
a w nich dowolną liczbę oddziałów)   

wydrukuj wniosek, podpisz własnoręcznie oraz poproś 
jednego z rodziców o podpisane wniosku 

zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru

Wykaz szkół na terenie powiatu piaseczyńskiego na stronie: 
piaseczno.pl/rektutacja-2019-2020 

wejdź na stronę warszawa.edu.com.pl i załóż konto 

piaseczno.pl

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z:
języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów

wyniki egzaminu ośmiotkasisty/ egzaminu gimnazjalnego

szczególne osiągnięcia

ukończenie szkoły z wyróżnieniem

aktywność społeczna

Wydział Edukacji i Rynku Pracy
tel. 22 756 61 06 (10, 69)
fax 22 756 61 70
email: m.boniecka@piaseczno.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Projekt i opracowanie Biuro Promocji Powiatu Piaseczyńskiego

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14



oferta edukacyjna powiatu piaseczyńskiego

Zespół Szkół Nr 2 
im. Emilii Plater w Piasecznie

klasa dziennikarsko-teatralna
klasa matematyczno-ekonomiczna 

platerowka-szkola.edu.pl

klasa biologiczno-chemiczna 

technik hotelarstwa/technik obsługi turystycznej

technik eksploatacji portów i terminali

klasa ochrony granicy państwowej (2)

klasa policyjna (2)

zsz-gk.pl

Liceum

Liceum

Technikum

Technikum

Technikum

technik budownictwa/ technik robót wykończeniowych (1)

technik ekonomista (1)

Szkoła branżowa
klasa (elektromechanik pojazdów samochodowych, 
kierowca mechanik)

klasa wielozawodowa (monter zabudowy i robót wykończeniowych, 
dekarz, monter stolarki budowlanej, fryzjer)

liczba oddziałów 4+4 

liczba oddziałów 3+3 

liczba oddziałów 2+2 

liczba oddziałów 2+2 

liczba oddziałów 2+2 

liczba oddziałów 2+2 

Zespół Szkół zawodowych im. ppor.E. Gierczak 
w Górze Kalwarii

technik żywienia i usług gastronomicznych
technik hotelarstwa

kucharz (2)

zsgk.edupage.org

Szkoła branżowa
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IV LO im. rtm. witolda pileckiego 
w piasecznie

klasa dziennikarsko-medialna (1) 

klasa biologiczno-chemiczna (1)

klasa matematyczno-fizyczna (2) 

klasa matematyczno-geograficzna (2) 

lopiaseczno.waw.pl

Liceum liczba oddziałów 6+6 Liceum Ogólnokształcące im. I. Sendlerowej 
w Tarczynie 

klasa geograficzno-językowa

klasa rehabilitacyjno-kosmetyczna

liceum-tarczyn.pl

Liceum liczba oddziałów 2+2

ZESPół SZKÓŁ IM. W. ST. REYMONTA 
W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

klasa fizjoterapii

klasa rehabilitacyjna

klasa humanistyczna 

klasa matematyczna

zskj.pl
technik logistyk

Liceum

Technikum

liczba oddziałów 4+4 

liczba oddziałów 1+1 

Zespół Szkół Nr 1 
w Piasecznie

technik informatyk
technik elektronik

technik organizacji reklamy
technik pojazdów samochodowych

technik teleinformatyk

www.zs1piaseczno.pl

mechanik pojazdów samochodowych

Technikum

liczba oddziałów 1+1 

liczba oddziałów 5+5

Szkoła branżowa

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. C. Plater-Zyberkówny w Piasecznie

klasa animacji kultury (1)

klasa służb ratowniczych (1)

klasa dietetyka i fitness (2)

zsrcku.com.pl

Szkoła branżowa
jeździec

technik weterynarii

technik architektury krajobrazu
technik ogrodnik

technik hodowli koni

Liceum

Technikum

liczba oddziałów 4+4 

liczba oddziałów 4+4 

liczba oddziałów 1+1


