
1. Czy będzie możliwość kontynuowania zajęć z zakresu  dietetyki w klasie biologiczno-chemicznej? 

W przypadku dużego zainteresowania ze strony uczniów zajęciami pozalekcyjnymi z zakresu dietetyki i 

fitness planujemy takie zajęcia zorganizować w formie kółka dietetyki.  Postaramy się też, aby treści 

związane z dietetyką i zdrowym stylem życia były realizowane podczas przedmiotów rozszerzonych – 

biologii i chemii, a także podczas zajęć wychowania fizycznego. 

2. Córka chce wybrać Państwa szkołę w klasie technik hodowca koni. Mieszkamy w Warszawie. Jak w takiej 

sytuacji wygląda proces rekrutacji od strony technicznej? Czy oznacza to składanie wniosku w dwóch 

miejscach - u Państwa i w Warszawie, czy jest to wszystko jakoś scalone? 

Rekrutacja w naszych szkołach odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji 

prowadzonego przez Wydział Edukacji m.st. Warszawy. Oznacza to, że jeśli nasza szkoła jest Córki 

wymarzoną szkołą to  wpisuje ją jako pierwszy wybór, a szkoły warszawskie jako kolejne wybory. 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji elektronicznej: 

„Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, logują 

się do systemu korzystając z zakładki „Zaloguj się”, wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych 

szkołach. Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych 

przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów w szkołach 

układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.  

Wydrukowany i podpisany wniosek przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego oraz 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru osobiście lub elektronicznie.” Cały tekst 

harmonogramu rekrutacji elektronicznej można zobaczyć na naszej stronie w zakładce „Kandydat”. 

3. Jakie dokumenty są potrzebne przy rekrutacji do pierwszej klasy technikum? Czy wniosek można ściągnąć 

ze strony internetowej? Czy osobiście należy złożyć dokumenty? 

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji to: 

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

2) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do 

szkół ponadpodstawowych - w przypadku kandydatów do Technikum Nr 3 

 

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest m.st. 

Warszawa, samodzielnie zakładają konta w elektronicznym systemie rekrutacji korzystając z zakładki 

„Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL.  

Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez 

m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów w szkołach układają w 

kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.  

Wydrukowany i podpisany wniosek przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego oraz 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru osobiście lub elektronicznie. 

4. W jaki sposób mogę złożyć dokumenty elektronicznie? 

W wyznaczonych harmonogramem terminach będą funkcjonować dwie nasze szkolne elektroniczne 

skrzynki pocztowe, pod które będzie można przesyłać niezbędne dokumenty: 

dla kandydatów liceum: rekrutacja.liceum@zs3piaseczno.pl 

dla kandydatów technikum: rekrutacja.technikum@zs3piaseczno.pl 

 

 

https://warszawa.edu.com.pl/
https://warszawa.edu.com.pl/


5. Jak wygląda rekrutacja do internatu 

Podanie do internatu (druk będzie dostępny na stronie szkoły) składa się niezależnie od rekrutacji 

elektronicznej, ale w terminach trwania rekrutacji do szkół. Wniosek składa się osobiście lub za pomocą 

poczty elektronicznej (rekrutacja.internat@zs3piaseczno.pl). Liczba miejsc w internacie jest 

ograniczona. Podania rozpatruje komisja rekrutacyjna zgodnie z regulaminem rekrutacji do internatu. 

 

6. Ile wynosi miesięczny koszt zamieszkania w internacie? 

Aktualnie opłata za wyżywienie dzienne wynosi 20 zł (śniadanie, dwudaniowy obiad i kolacja).  

Dodatkowa miesięczna opłata stała za zamieszkanie w internacie wynosi obecnie 70 zł. 


