
Zespół Szkół Nr 2  

im. Emilii Plater 

w Piasecznie (Zalesiu Dolnym) 



Nasza szkoła to: 
 piękne położenie 

 kameralne 
środowisko  

 przyjazna 
uczniowi 
atmosfera 

 kompetentni 
nauczyciele 

 bezpieczeństwo 

 



 Nasza szkoła………  





 

 

 

 

 

W roku szkolnym  

2018 /2019 

zapraszamy do 



Liceum 
ogólnokształcącego 

   2 klasy 
Klasa 1A:  

A1- matematyczno-ekonomiczna  

A2- biologiczno-chemiczna 

  
Klasa 1B: dziennikarsko-teatralna 
 

 



Klasa 1 A1  

matematyczno-ekonomiczna  

 

przedmioty rozszerzone: 

  matematyka,  

 geografia, 

 język angielski 

 



Przedmioty na świadectwie  

ukończenia gimnazjum, które są 

punktowane w systemie rekrutacji 
 język polski,  

 język obcy,   

 matematyka, 

 jeden z przedmiotów do wyboru: 

 geografia,  

 fizyka,  

 chemia,  

 biologia 



Klasa 1 A2 biologiczno-

chemiczna  

przedmioty  

rozszerzone:  

 biologia  

 chemia 
 

 



Oferta tej klasy umożliwi 

doskonałe przygotowanie 

do studiów medycznych, 

weterynaryjnych, 

biologicznych, 

chemicznych, rolniczych, 

kosmetologii, dietetyki, itp. 



Przedmioty na świadectwie  

ukończenia gimnazjum, które są 

punktowane w systemie rekrutacji 

 język polski,  

 język obcy,  

 matematyka,  

 biologia 



Klasa 1B  

dziennikarsko-teatralna  
• rozszerzony program nauczania z:  

•  historii,  

• wiedzy o społeczeństwie 

•  zajęcia dodatkowe :  

• warsztaty dziennikarskie   lub 

• warsztaty teatralne 



Przedmioty na świadectwie  

ukończenia gimnazjum, które są 

punktowane w systemie rekrutacji 
 

 język polski,  

 język obcy,  

 matematyka,    

 historia 



Warsztaty teatralne 



„Senna omyłka”                 

(II miejsce w Spotkaniach 

Artystycznych Czersk) 



Spektakle muzyczne  



„Powróćmy jak za dawnych lat” 



 

 

Sukces spektaklu „Bleee’’  

w reż. Małgorzaty Mardas.  

   Grand Prix  

XIV Mazowieckiego Festiwalu 

Teatrów Amatorskich  
w Siedlcach im. Wojciecha Siemiona dla  

zespołu teatralnego   

„TeatrNówka”  



 

 

 

 

 



 Grand Prix  
 

II Mazowiecki Festiwal  

Teatrów Szkolnych  

  Grójec  2014 



Warsztaty dziennikarskie 



Zajęcia w plenerze 



Warsztaty filmowe  





Warsztaty w Telewizji Polskiej  



Gazeta szkolna - Platernówka 



Redakcja Platernówki 



Szkolny radiowęzeł 



 

Technikum Nr 2 w Piasecznie 

 znalazło się na liście najlepszych szkół  

w Rankingu Szkół 

Ponadgimnazjalnych  

PERSPEKTYWY 2018 

i otrzymało kolejny raz  

„Złotą tarczę” 



 Technikum -  2 klasy 

Klasa 1 C:  

Klasa dwuzawodowa:  

 technik hotelarstwa, 

 technik obsługi turystycznej 

 

 Klasa 1 D: 
 technik eksploatacji portów i terminali 
 

 
 



Technik hotelarstwa 

rozszerzony program 

nauczania z: 

• geografii 

• języka angielskiego 

 



Technik obsługi turystycznej 

rozszerzony program nauczania z: 

• geografii 

• języka angielskiego 



Technik eksploatacji portów  

 i terminali  

rozszerzony program nauczania z: 

• geografii 

• języka angielskiego  
 



Przedmioty na świadectwie  

ukończenia gimnazjum, które są 

punktowane w systemie rekrutacji 

 język polski,  

 język obcy, 

 matematyka, 

 geografia 



Wycieczki zawodowe na 

lotnisko  



Ćwiczenia w Wyższej  Szkole 

Oficerskiej Sił Powietrznych               

w Dęblinie 







Czego będziecie się uczyli         

w technikum? 

 przedmiotów ogólnokształcących 

 w tym język angielski i geografia             

na poziomie rozszerzonym 

 przedmiotów zawodowych związanych      

z funkcjonowaniem hoteli, biur podróży,  

portów rzecznych, morskich i lotniczych, 

terminali osobowych i towarowych 

 

 



Pracownie 

zawodowe 
 



Recepcja hotelowa 



Pokój hotelowy 





Sala konsumencka 



Jak wygląda szkolenie 

praktyczne 

praktyka zawodowa 

 staże zagraniczne 



hotelarz 

osiem tygodni praktyk zawodowych w hotelach: 

Mercury Grand, Raddison Blue,  Centrum 

Barnabitów, Best Western Portos, DeSilva, Regent, 

Warsaw Hotel,  Airport 







obsługa turystyczna 

8 tygodni praktyk zawodowych w biurach 

podróży: TUI, Neckermann, Rainbow Tours, 

Chris, Świat Wakacji, Almatur, World Travel, 

BUT 

 

 



porty i terminale 

osiem tygodni praktyk zawodowych 

miejsca praktyk: lotnisko „Okęcie”,  firmy 

transportowe, spedycyjne,  agencje celne, 

terminale kolejowe 

 



 

 

 

Staż zagraniczny  

w Hiszpanii 





GRENADA – ANDALUZJA  



Praca w hotelach   











Szkoła języka hiszpańskiego  



Zwiedzamy Andaluzję  













CORRIDA 



















Serce szkoły…. 



 

 

nowa biblioteka 

 







Spotkania w bibliotece 



Spotkania poetyckie 



Ernest Bryll 



Szkolne Walentynki  



 

 

Sport w Platerówce  



Szkolny bufet 



Uwaga! 

 

W tym roku czeka Cię  

elektroniczna rekrutacja. 

 

Musisz ją mądrze zaplanować 

 



www.platerowka-szkola.edu.pl   

Aleja Brzóz 26 

05-501 Piaseczno 

tel.: 756-73-05 

sekretariat@platerowka-szkola.edu.pl 

http://www.platerowka-szkola.edu.pl/
http://www.platerowka-szkola.edu.pl/
http://www.platerowka-szkola.edu.pl/


Zapraszamy 

11 kwietnia 2018 r.  

 (środa)   

o godzinie 17.00 

na   Dzień Otwarty    


