
Dlaczego my? 

 atrakcyjne formy prowadzenia zajęd 

edukacyjnych 

 wysoki poziom nauczania 

 profesjonalna kadra nauczycielska 

 języki obce: angielski, niemiecki, 

hiszpaoski, rosyjski 

 lekcje muzealne 

 organizacja wieczorków poetycko-

muzycznych 

 radiowęzeł uczniowski 

 wycieczki integracyjne 

 udział w akcjach charytatywnych 

 kształcimy w zawodach 

poszukiwanych na rynku pracy 

 wycieczki zawodowe 

 prelekcje na uczelniach wyższych  

 udział w targach turystycznych 

 dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 

  ZAPRASZAMY DO PLATERÓWKI 

NA DZIEO OTWARTY  

wtorek, 17.03.2020 r. godz. 17.00 
www.platerowka-szkola.edu.pl  

Szkolny harmonogram rekrutacji 

 

 

 

 

 

 

TECHNIKUM NR 2   

ZOSTAŁO  LAUREATEM  

ZŁOTEJ TARCZY !!! 

Jesteśmy jedną z  najlepszych szkół  

w Polsce -   wg. rankingu  miesięcznika 

„Perspektywy”, który jest znany  

z opracowywania i ogłaszania wspólnie  

z dziennikiem „Rzeczpospolita”  

m. in Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. 

  

 
 

 

 

11 maja - 23 maja 

do godz. 15.00 

Złożenie wydrukowanego  

i podpisanego wniosku 

wraz z dokumentami  

o przyjęcie do szkoły 

26 czerwca - 

30 czerwca 

do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku  

o świadectwo ukooczenia szkoły  

i zaświadczenie  

o wynikach egzaminu 

ośmioklasisty 

   11 maja - 

14 lipca 

Odbieranie skierowao na badania 

lekarskie przez kandydatów, 

którzy wybrali Technikum 

13 lipca  

godz. 12.00 

Ogłoszenie list kandydatów 

zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do 

przyjęcia 

13 lipca - 20 lipca 

do godz. 15.00 

Składanie oryginałów świadectwa 

i zaświadczeo o wynikach 

egzaminu ośmioklasisty, 

kandydaci do Technikum także 

zaświadczeo  lekarskich, 

(potwierdzenie przez rodzica lub 

kandydata pełnoletniego woli 

przyjęcia) 

21 lipca  

godz. 14.00 

Ogłoszenie list kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

http://www.platerowka-szkola.edu.pl/
http://zsrcku.com.pl/images/dok/harmonogram_rekrutacji_16-17.pdf


W roku szkolnym 2020/2021 odbędzie 

się rekrutacja do następujących klas: 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 
 

 klasa matematyczno-geograficzna 

przedmioty z rozszerzeniem:  

 

 język  angielski  

 matematyka  

 geografia 

 

 

 

 

TECHNIKUM/ 

ZAWODY: 
 technik organizacji 

turystyki 

przedmiot z rozszerzeniem:  

 geografia 

 

 technik hotelarstwa 

przedmiot z rozszerzeniem:  

 geografia 

 

Języki obce w naszej szkole: 

TO NAS WYRÓŻNIA… 
montaże słowno- muzyczne 

 

praktyki zawodowe w kraju                           

spotkania z podróżnikami 

redagowanie miesięcznika Platernówka 

 

staże zagraniczne w Hiszpanii 

”Platerówka wysyła uczniów  

 w świat”  

uczniowie Technikum Nr 2 im. E. Plater, 

 w ramach programu Erasmus+, mają 

możliwośd wyjazdu na miesięczny staż 

zagraniczny 

 

U nas rozwiniesz swoje pasje  


