SZKOŁY NIEPUBLICZNE
Data, numer
Lp

Nazwa szkoły

Siedziba i dane
adresowe szkoły

Salezjańskie Liceum ul. Mickiewicza 35A,
Ogólnokształcące
05-120 Legionowo
im. św. J. Bosko
tel. 22 784 31 77
e-mail:
1
liceumlegionowo@salezjanie.pl
www.legionowosalezjanie.pl
2 Policealna Szkoła
ul. Jagiellońska 8A
Zawodowa „Żak”
05-120 Legionowo
tel. 22 435 88 96
605 490 067
e-mail:
legionowo@zak.edu.pl
www.zak.edu.pl

Numer RSPO
Zawód, specjalność lub profil (Rejestr Szkół
kształcenia
Placówek
Oświatowych)

Dyrektor
szkoły

-

27415

ks. Marek
Stachowicz

administrator nieruchomości,
agent celny, andragog, archiwista
zakładowy, arteterapeuta,
asystent nauczyciela przedszkola,
asystent usług pocztowych,
asystent zarządu, biomasażysta,
dekorator wnętrz, doradca
rolniczy, ekspedytor, fotoreporter,
fryzjer damski, fryzjer męski,
higienistka szkolna, instruktor
fitness, instruktor higieny,
instruktor odnowy biologicznej,
konsultant do spraw żywienia,
menedżer artystyczny, menedżer
imprez sportowych, menedżer
klubu muzycznego, ogrodnik
terenów zieleni, pilot wycieczki,
pracownik do spraw statystyki,
projektant stron internetowych
(webmaster), przedstawiciel
handlowy, przedstawiciel
medyczny, rejestratorka
medyczna, sekretarka, sekretarka
medyczna, sekretarz planu
filmowego, specjalista promocji

27994

Mariusz
Pasierowski

Zaświadczenia
o wpisie do
ewidencji

Decyzji
o nadaniu
uprawnień
szkoły
publicznej

Nr 132/LON/98 Nr 212 z dnia
18.12.1998r.
z dnia
26.05.1998r.

Nr 1/2008
z dnia
24.06.2008 r.

Szkoła bez
uprawnień
szkoły
publicznej

Liceum
ul. Jagiellońska 8A
Ogólnokształcące
05-120 Legionowo
dla Dorosłych „Żak” tel. 22 435 88 96
3
605 490 067
e-mail:
legionowo@zak.edu.pl
www.zak.edu.pl

zdrowia i edukacji zdrowotnej,
terapeuta do spraw uzależnień,
trener personalny,
wizażystka/stylistka,
zoopsycholog.
-

29504

Mariusz
Pasierowski

Nr 3/08
z dnia
11.08.2008 r.

Nr 2/2008
z dnia
14.08.2008 r.

27985

Mariusz
Pasierowski

Nr 4/08
z dnia
11.08.2008 r.

Nr 3/2008
z dnia
14.08.2008 r.

122268

Ewa
Juszczyk

Nr 1/28szk./2014
z dnia
04.03.2014 r.

Szkoła bez
uprawnień
szkoły
publicznej

4 Policealna Szkoła
Centrum Nauki
i Biznesu „Żak”

ul. Jagiellońska 8A
05-120 Legionowo
tel. 22 435 88 96
605 490 067
e-mail:
legionowo@zak.edu.pl
www.zak.edu.pl

technik administracji, technik

5 NOVA Policealna
Szkoła Promocji
Kadr w Legionowie

ul. Piłsudskiego 39/126
05-120 Legionowo
tel. 22 308 00 07
796 997 005
e-mail:
legionowo@nova.edu.pl
www.nova.edu.pl

administrator nieruchomości,
agent celny, agent
ubezpieczeniowy, referent
(asystent) bankowości, asystent
nauczyciela przedszkola,
asystentka pielęgniarska,
asystent prawny, barista,
barman, biomasażysta,
charakteryzator, dekorator
sklepów, dekorator wnętrz,
dietetyk, dziennikarz, filolog
języka nowożytnego,
fizjoterapeuta, fototechnik,
fotoreporter, fryzjer damski,
fryzjer męski, funkcjonariusz
straży ochrony kolei, grafik
komputerowy multimediów,
inspektor bezpieczeństwa i
higieny pracy, instruktor fitness,
instruktor terapii uzależnień,
kasjer handlowy, kierownik działu

bezpieczeństwa i higieny pracy,
technik rachunkowości, technik usług
kosmetycznych, technik informatyk,
technik geodeta, opiekun w domu
pomocy społecznej, opiekunka
środowiskowa, technik eksploatacji
portów i terminali, asystent
kierownika produkcji
filmowej/telewizyjnej, florysta.

zarządzania zasobami ludzkimi,
kierownik pociągu, kosmetyczka,
kontroler biletów, księgowy,
manikiurzystka, magazynier,
ogrodnik terenów zieleni,
opiekunka dziecięca domowa,
organizator imprez ślubnych, pilot
wycieczek, pedikiurzystka,
pośrednik finansowy, pośrednik
pracy, pracownik biura podróży,
pracownik instytucji pożyczkowej,
pracownik solarium, pracownik
centrum obsługi telefonicznej
(pracownik call center),
projektant baz danych, projektant
grafiki, projektant stron
internetowych (webmaster),
psycholog wychowawczy/dziecka,
psycholog organizacji,
recepcjonista hotelowy,
rejestratorka medyczna,
specjalista do spraw dietetyki,
specjalista fizjoterapii, specjalista
do spraw rachunkowości
podatkowej, specjalista do spraw
reklamy, specjalista do spraw
rozwoju stron internetowych,
specjalista pracy socjalnej,
sekretarka medyczna, spedytor,
stewardesa/steward, szef kuchni
(kuchmistrz), terapeuta
środowiskowy,
wizażystka/stylistka, technik
technologii żywności –
przetwórstwo mięsne.
6 NOVA Niepubliczne
Liceum
Ogólnokształcące
dla Dorosłych
w Legionowie

ul. Piłsudskiego 39/126
05-120 Legionowo
tel. 22 308 00 07
796 997 005
e-mail:
legionowo@nova.edu.pl
www.nova.edu.pl

-

122466

Ewa
Juszczyk

Nr 2/29szk./2014
z dnia
21.03.2014 r.

Uprawnienia
szkoły
publicznej
cofnięte z
dniem
24.04.2018 r.

7 NOVA Policealna
Szkoła Zawodowa
dla Dorosłych
w Legionowie

ul. Piłsudskiego 39/126
05-120 Legionowo
tel. 22 308 00 07
796 997 005
e-mail:
legionowo@nova.edu.pl
www.nova.edu.pl

technik informatyk, technik
administracji, technik usług
kosmetycznych, technik
masażysta, asystentka
stomatologiczna, higienistka
stomatologiczna, technik
sterylizacji medycznej, technik
archiwista, technik ochrony
fizycznej osób i mienia, technik
weterynarii, asystent osoby
niepełnosprawnej, opiekun w
domu pomocy społecznej,
opiekunka środowiskowa, opiekun
osoby starszej, technik
rachunkowości, technik
bezpieczeństwa i higieny pracy.

122530

Ewa
Juszczyk

Nr 3/30szk./2014
z dnia
24.03.2014 r.

Uprawnienia
szkoły
publicznej
cofnięte z
dniem
24.04.2018 r.

8 Policealna Szkoła
Opieki Medycznej
„Żak”
w Legionowie

ul. Jagiellońska 8a
05-120 Legionowo
tel. 22 435 88 96,
605 490 067
e-mail:
legionowo@zak.edu.pl
www.zak.edu.pl

opiekun medyczny

126888

Mariusz
Pasierowski

Nr 7/31szk./2015
z dnia
19.02.2015 r.

Nr 1/2015
z dnia
03.03.2015 r.

131137

Monika
Filipek

Nr 4/32szk./2016
z dnia
25.07.2016 r.

Szkoła o
uprawnieniach
szkoły
publicznej

9 Terapeutyczna
ul. Szkolna 1
Szkoła Podstawowa Izabelin, 05-123 Nieporęt
OONIWEREK
tel. 724 556 607
727 556 607
e-mail:
szkola@ooniwerek.pl
www.ooniwerek.pl

-

10 NOVA Policealna
ul. Kopernika 9,
Szkoła Medyczna w 05-120 Legionowo
Legionowie
tel. 796997005
e-mail:
legionowo@nova.edu.pl

technik sterylizacji medycznej,
technik masażysta, asystentka
stomatologiczna, opiekun
medyczny, higienistka
stomatologiczna

265204

Dorota
Klukowska

Nr 12/33szk./2017
z dnia
03.11.2017 r.

Nr 2/2017
z dnia
29.12.2017 r.

11 NOVA Policealna
Szkoła dla
Dorosłych w
Legionowie

technik bezpieczeństwa i higieny
pracy, technik rachunkowości,
technik administracji

265992

Katarzyna
Ciechowicz

Nr 1/34szk./2018
z dnia
03.01.2018 r.

Nr 1/2018
z dnia
14.02.2018 r.

ul. Kopernika 9,
05-120 Legionowo
tel. 796997005
e-mail:
legionowo@nova.edu.pl

