
REKRUTACJA KROK PO KROKU

zapoznaj się z ofertą szkół 

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 lub wyślij wniosek do szkoły pierwszego wyboru

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

piaseczno.pl

Wydział Edukacji i Rynku Pracy

email: edukacja@piaseczno.pl

Projekt i opracowanie:

Biuro Promocji Powiatu Piaseczyńskiego

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14

soswwp.edu.pl

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  

IM. ZWYCIĘZCÓW OLIMPIAD SPECJALNYCH

 W PIASECZNIE 

klasy dla młodzieży ze spektrum autyzmu, w tym

z Zespołem Aspergera w normie intelektualnej (2) 

Liceum Ogólnokształcące         liczba oddziałów 2

 pracownik pomocniczy gastronomii, 

pracownik pomocniczy fryzjera, 

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 

cukiernik, 

ogrodnik
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Szczegółowych informacji na temat oferty edukacyjnej 

oraz zasad rekrutacji udzielają szkoły w godzinach 

ich pracy (od 8.00 do 15.00).

INFORMATOR

PONADPODSTAWOWE 

2023/2024
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA 

REYMONTA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

klasa rehabilitacyjno-medyczna (1)

klasa biznesowo-językowa (1)

klasa fizjoterapii (1)

zskj.pl

technik logistyk (1)

technik spedytor (1)

technik  lotniskowych służb operacyjnych (1)
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Technikum Nr 1        liczba oddziałów 3 

SZKOŁY 

POWIAT PIASECZYŃSKI

Informator zawiera plan naboru do szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Piaseczyński.

zakładka Rekrutacja 2023/2024



zsz-gk.pl

II Liceum Ogólnokształcące    liczba oddziałów 2

klasa mundurowa: służba policyjna (1)

klasa mundurowa: ochrona granicy państwowej (1)  

Technikum Nr 2        liczba oddziałów 2

technik budownictwa/technik ekonomista  (1)

technik lotniskowych służb operacyjnych/

technik budowy dróg/technik geodeta (1)  
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elektromechanik pojazdów samochodowych (1) 

fryzjer (1)

klasa wielozawodowa/monter zabudowy 

i robót wykończeniowych (1)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

IM. MARSZ. FRANCISZKA BIELIŃSKIEGO 

W GÓRZE KALWARII 

OFERTA EDUKACYJNA POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

klasa psychologiczno-społeczna (1)

klasa turystyczno-językowa (1)
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

IM. PPOR. EMILII GIERCZAK 

W GÓRZE KALWARII

technik żywienia i usług gastronomicznych (2) 

kucharz (1)

zszgk.edupage.org
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 

IM. EMILII PLATER W PIASECZNIE

klasa matematyczno-geograficzna (1)

klasa biologiczno-chemiczna (1)

klasa teatralno-filmowa (1) 

klasa geograficzno-językowa (1)

technik eksploatacji portów i terminali (1)

technik hotelarstwa/technik organizacji turystyki (1)
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Technikum Nr 2      liczba oddziałów 2 

platerowka-szkola.edu.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ

IM. IRENY SENDLEROWEJ W TARCZYNIE 

klasa rehabilitacyjno-kosmetyczna (1)

klasa medialna (1)

klasa matematyczno-geograficzna (1)

liceum-tarczyn.pl

Liceum Ogólnokształcące         liczba oddziałów 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 

IM. CECYLII PLATER-ZYBERKÓWNY W PIASECZNIE

klasa humanistyczna (1)

klasa biologiczno-chemiczna (1)

klasa geograficzno-językowa (1)   

zs3piaseczno.pl

technik weterynarii (1) 

technik architektury krajobrazu (1) 

technik ogrodnik (1) 

technik hodowca koni (1) 
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mechanik pojazdów samochodowych (1) 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 

W PIASECZNIE

technik informatyk (1)

technik elektronik (1)

technik reklamy (2)

technik pojazdów samochodowych (1)

technik teleinformatyk (1)

technik programista (1)

zs1piaseczno.pl
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IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W PIASECZNIE

klasa biologiczno-chemiczna (2)

klasa humanistyczna (1)

klasa matematyczno-fizyczna (2)

klasa matematyczno-geograficzna (2)   

lopiaseczno.waw.pl

liczba oddziałów 7


