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Nazwa placówki,
adres prowadzenia zajęć i dane
adresowe
Prywatna Szkoła Języków Obcych "SAP"
ul. Wąska 14
05-119 Legionowo
22 784 49 08
psjo_sap@wp.pl
www.saplegionowo.pl
"PROTECTION" – Niepubliczna Placówka
Oświatowa
ul. Ks. Kordeckiego 13
05-120 Legionowo
22 784 48 14
owcsyl@wp.pl
Dom Wczasów Dziecięcych
ul. Wyzwolenia 31
05-140 Serock
22 782 68 43

kkwrserock@wp.pl

Numer RSPO
(Rejestr Szkół
Placówek
Oświatowych)

Dyrektor
placówki

Data i numer
zaświadczenia
o wpisie do
ewidencji

Nauczanie języków obcych.

29641

Alina Pachelska

06.10.1993 r.
396/K/93

Szkolenia w zakresie przepisów o obronie
przeciwpożarowej, instruktażu użycia podręcznego
sprzętu gaśniczego, urządzeń gaśniczych, bhp, kursy
obsługi wózków widłakowych, spawania, obsługi
komputera, przygotowania zawodowego dla pomocy
dentystycznej.

24760

Sylwester
Owczarek

30.11.1993 r.
453/K/93

Wspieranie fizycznego i psychicznego rozwoju dzieci,
wzmocnienia ich ogólnej kondycji psychofizycznej
oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

27728

Marzena
Litwinek

21.10.2004 r.
16/29/Ppl./2004

29717

Sylwia
Brzozowska

30.06.2005 r.
4/31-pl./2005

119972

Andrzej
Olszewski

19.09.2013 r.
2/34-pl./2013

Cel i zakres działalności

www.kkwrserock.webpark.pl
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Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego
Komitetu Wychowania Resocjalizującego
Zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki
ul. Wyzwolenia 31
wychowawczej i informacji krajoznawczo –
05-140 Serock
turystycznej oraz upowszechnienie krajoznawstwa i
22 782 68 43
turystyki jako aktywnej formy wypoczynku.

kkwrserock@wp.pl

www.integracjaserock.pl
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Niepubliczna Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna IN-SENS
ul. Zegrzyńska 45A
05-119 Legionowo
604 979 962

biuro@in-sens.pl
www.in-sens.pl

Udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej,
logopedycznej oraz terapeutycznej dzieciom,
młodzieży
i dorosłym oraz szerzenie wiedzy psychologiczno –
pedagogicznej.
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Studium Ochrony Osób, Mienia i Usług
Detektywistycznych "CRIMEN II"
ul. Pańska 1
05-110 Jabłonna
22 782 54 53, 600 253 907

biuro@crimen.pl
www.crimen.pl
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Niepubliczna Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna Ad Dictum
ul. ks. A. Kordeckiego 18
05-120 Legionowo
609 007 249

centrum.terapeutyczne@ad-dictum.pl

Organizacja i prowadzenie kursów szkoleniowych
kształcących pracowników kwalifikowanych fizycznej
ochrony osób i mienia, ochrony imprez masowych,
detektywów do licencji oraz kursów w zakresie
bezpieczeństwa w sektorze bankowym, pocztowym,
portów morskich i lotniczych oraz na obiektach
użyteczności publicznej oraz innych
specjalistycznych.

123179

Eugeniusz
Zduński

09.06.2014 r.
4/35-pl./2014

Udzielenie pomocy psychologicznej, pedagogicznej
i logopedycznej dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz
szerzenie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej.

123988

Edyta
Piwnicka - Panfil

21.08.2014 r.
7/37-pl./2014

Prowadzenie specjalistycznej pomocy w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz
udzielenie pomocy psychologicznej, pedagogicznej,
rehabilitacyjnej
i logopedycznej dzieciom, młodzieży i dorosłym.

127478

Edyta
Kalinowska

29.05.2015 r.
10/39-pl./2015

Wszechstronne kształtowanie osobowości
wychowanków poprzez rozwijanie ich zainteresowań
i przygotowanie do realizowania przez siebie
wybranej drogi życiowej oraz kształcenia sportowego
w dyscyplinie piłki siatkowej.
Przygotowanie młodzieży do życia i pracy, by w
przyszłości w miarę swoich uzdolnień i możliwości
współtworzyły i umacniały ideały w kulturze polskiej.
Kształtowanie postaw obywatelskich i wyrabianie
właściwych postaw społeczno-moralnych.
Rozwijanie zasad harmonijnego współżycia w grupie.
Utrwalanie dodatnich cech charakteru.
Wdrażanie młodzieży do sumiennego i rzetelnego
wypełniania swoich codziennych obowiązków.
Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za
powierzone zadania.
Wyrabianie szacunku do ludzi i pracy.

130314

Magdalena
Kwilecka

29.02.2016 r.
2/41-pl./2016

www.ad-dictum.pl
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INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Jodłowa 1
Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt
535 435 185

recepcja@inspiracja-dzieci.pl
www.inspiracja-dzieci.pl
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Niepubliczna Bursa Sportowa LTS
Legionovia
Ul. Bolesława Chrobrego 50B (ARENA
Legionowo – część hotelowa)
05-120 Legionowo
22 784 41 45

REGIPIO Language School
Ul. Polankowa 11
10 05-120 Legionowo
784627248, 604296264
regipio.szkola@gmail.com

Kształcenie w zakresie nauki języków obcych.
Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w
kulturze krajów, których języka słuchacze uczą się
na zajęciach. Przygotowanie do używania języka
obcego w życiu zawodowym, zdawania egzaminów
szkolnych, egzaminów międzynarodowych m. in.
Cambridge: YLE, KET,PET, FCE, CAE. Rozwijanie
szczególnych uzdolnień oraz doskonalenie
umiejętności językowych słuchaczy.

265611

Regina
Szuszkiewicz

21.11.2017 r.
14/42-pl./2017

GROTEAM – Szkolenia Specjalistyczne
Ul. Zakopiańska 4
11 05-120 Legionowo
504514064
groteamedu@gmail.com

Organizacja nauczania w formach pozaszkolnych w
systemie samokształcenia stacjonarnego w
dziedzinie przekazywania wiedzy i zdobywania
umiejętności praktycznych. Zaspokajanie potrzeb
słuchaczy w zakresie zdobywania i doskonalenia
umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Przekwalifikowanie bezrobotnych przy ścisłej
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

267116

Tomasz
Grochowski

11.04.2018 r.
5/43-pl./2018

Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Ooniwerek
ul. Szkolna 1,
12
05-126 Izabelin
724556607
poradnia@ooniwerek.pl

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dzieciom i młodzieży w tym pomocy logopedycznej.
Wspieranie rodziców i nauczycieli w procesie
wychowania i kształcenia. Prowadzenie poradnictwa
edukacyjno-zawodowego. Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez diagnozę i terapię zaburzeń
rozwojowych.

268167

Agnieszka
Powała

14.08.2018 r.
9/44-pl./2018

Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna „Motyl”
ul. Warszawska 24,
13
05-140 Serock
509 614 030
marzena.skrzypkowska@terapiamotyl.pl

Prowadzenie pomocy w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka oraz udzielanie
dzieciom, młodzieży i dorosłym pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w tym pomocy
logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku
kształcenia i zawodu. Udzielanie rodzicom i
nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i
młodzieży

273067

Marzena
Skrzypkowska

13.09.2019 r.
24/45-pl./2019

