
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 2019 /2020  Zespół 

Szkół Nr 2 im. E. Plater 

 będzie prowadzić podwójną rekrutację 

dla absolwentów gimnazjum i szkoły 

podstawowej 

(ta sama oferta edukacyjna dla różnych 

absolwentów) 



Zapraszamy absolwentów  

gimnazjum  i szkoły podstawowej  

do następujących klas: 



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 
 

3 klasy z rozszerzeniami:  

 

matematyka ,geografia, język  angielski 

biologia , chemia  

historia, wiedza o społeczeństwie   
 

 



Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: 

 matematyka 

 geografia 

 język angielski 



Przedmioty na świadectwie ukończenia  

szkoły, które są punktowane w systemie rekrutacji 

 

Język polski  

Język obcy 

Matematyka 

Geografia 

 



Klasa z przedmiotami rozszerzonymi 

 Biologia  

 Chemia 



Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły, które 

są punktowane w systemie rekrutacji 

 język polski 

 język obcy 

matematyka 

biologia 

 



Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: 

 historia  

 wiedza o społeczeństwie 

          zajęcia dodatkowe: 

             warsztaty dziennikarskie 

 

   warsztaty teatralne 

 



Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły, które 

są punktowane w systemie rekrutacji 

 język polski 

 język obcy  

 matematyka   

 historia 

 



Warsztaty teatralne 



Warsztaty dziennikarskie 



Warsztaty filmowe  



Spektakle muzyczne  



Gazeta szkolna - Platernówka 



Szkolny radiowęzeł 



 

 

 

 

 

 

 

TECHNIKUM 

 

ZAWODY: 

 

 technik organizacji turystyki 

 technik hotelarstwa 

 technik eksploatacji portów  i terminali 

 

 



Technikum Nr 2 w Piasecznie 

   znalazło się na liście najlepszych 

szkół  

w Rankingu Szkół 

Ponadgimnazjalnych  

PERSPEKTYWY 2019 

i otrzymało 

„Srebrną Tarczę” 



Technik hotelarstwa 

rozszerzony program 

nauczania z: 

 

geografii 

języka angielskiego 



Technik organizacji turystyki 

rozszerzony program 

nauczania z: 
 

geografii 

języka angielskiego 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Technik eksploatacji portów 

i terminali  

rozszerzony program 

nauczania z: 
 

geografii 

języka angielskiego  
 



W dniu 21 lutego b.r. nasza 

szkoła podpisała list 

intencyjny o współpracy z 

największą w Polsce firmą 

handlingową  

LS Airport Service S.A.  





Wycieczki zawodowe na lotnisko  



 

 

 

 

 

 
Ćwiczenia w Wyższej  Szkole  

Oficerskiej Sił Powietrznych Dęblinie 



Polskie Linie Lotnicze LOT 



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 



Pokój hotelowy 



Sala konsumencka 



Jak wygląda szkolenie 

praktyczne? 

 praktyka zawodowa 

 staże zagraniczne 

 



Technik hotelarstwa 

 

 

 

 

 

8 tygodni praktyk zawodowych w hotelach: 

Mercury Grand, Hotel Plaza, Arche Hotel 

Poloneza,  Centrum Barnabitów, Best 

Western Portos, Aramis, DeSilva, Airport 

 





 



Technik organizacji turystyki 

 

 

 

 

8 tygodni praktyk zawodowych w biurach 

podróży:  

Neckermann, Rainbow Tours, Chris, Świat 

Wakacji, Almatur, World Travel, BUT 



Technik eksploatacji portów 

 i terminali 

 

 

 

 

8 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…. 





 Spotkania w bibliotece 



Spotkania poetyckie 



Ernest Bryll 



Szkolne Walentynki  



 

 

Projekt PEACE  

warsztaty językowo-kulturowe z udziałem  

studentów różnych państw świata. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Europejski Dzień Języków  

Obcych 



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/

