
„Jestem bardzo zadowolona ze swojego 
wyboru. Mieszkam w Serocku i zmam 
absolwentów naszej szkoły. Wielu z 
nich ukończyło dobre studia. A ci, któ-
rzy ukończyli  technikum, dzięki prakty-
kom na wysokim poziomie, znaleźli  
dobrą pracę.” - Ula, kl. III LP zi 
 „Wybrałam tę szkołę ze względu na 
nowoczesne wyposażenie szkoły. Jest 
bardzo fajna atmosfera miedzy uczniami 
i nauczycielami. Wszyscy są dla siebie 
mili. Nauczyciele tłumaczą tak, żeby 
każdy wszystko zrozumiał. Jest dobre 
jedzenie w bufecie i bardzo miła obsłu-
ga. W tej szkole dużo się dzieje,  mło-
dzież uczestniczy w różnych akcjach 

charytatywnych, jak np. Szlachetna 
Paczka, Góra Grosza. Prężnie też 
działają sportowcy, reprezentują 
naszą szkołę w różnych zawodach z 
wielu dyscyplin sportowych.”- Iza, 
kl. III LP zi    

 
Technikum śywienia iTechnikum śywienia iTechnikum śywienia iTechnikum śywienia i Usług Ga-Usług Ga-Usług Ga-Usług Ga-
stronomicznychstronomicznychstronomicznychstronomicznych 
 „Wybrałam kierunek "Technik Ży-
wienia i Usług Gastronomicznych" 
dlatego, że bardzo mnie  zaintereso-
wał. Od koleżanek i kolegów uczęsz-
czających już do tej szkoły dowie-

działam się, że na lekcjach można do-
brze nauczyć się gotować . Szkoła nasza 
jest kameralna i wszyscy się tutaj znają.  
Dzięki niej zaczęłam się rozwijać oraz 
odkryłam swoje zdolności, które pogłę-
biam przez naukę i praktyki.” - Paulina, 
kl. III T Ż  
„Wybrałam kierunek technik żywienia i 
jestem bardzo zadowolona, ponieważ 
nauczyciele poważnie i profesjonalnie 
przygotowują nas do pracy w gastrono-
mii. Szkoła jest mała i panuje tu niemal 
rodzinna atmosfera. Nauczyciele odpo-

- bo jest dużo dodatkowych zajęć                                                                                               
- bo nauczyciele potrafią z nami współ-
pracować                                                                                                
- bo mamy możliwość rozwijania swo-
ich zainteresowań                                                                                   
- bo jest świetna atmosfera                                                                                
- za dobre wyniki w nauce można otrzy-
mać stypendium                                                                                                                                           
Polecam tę szkołę, ponieważ ,mimo wie-
lu nie zawsze pozytywnych opinii,  jest 
ona przyjazna i można się w niej wiele 
nauczyć. -  Jakub, kl. III LP zi  
W naszej szkole każdy znajdzie coś dla 
siebie. Rozwijamy swoje zainteresowa-
nia i pasje przygotowując ciekawe apele. 
W naszej szkole dzieje się mnóstwo 

ciekawych rzeczy: organizowane są roż-
ne imprezy, wycieczki, spotkania z cie-
kawymi ludźmi, zawody  sportowe. Jak 
widać nauka tutaj nie jest nudna.  W 
szkole jest również Centrum Multime-
dialne, dwie pracownie komputerowe. 
Mamy bardzo dobrą kadrę nauczycieli, 
są to ludzie wyrozumiali,  wymagający, 
ale także z poczuciem humoru. Do szko-
ły łatwo dojechać, ponieważ z myślą o  
uczniach uruchomiona została linia  au-
tobusowa.” 
- Kacper, kl. III LP zi 
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Ta myśl Konfucjusza powinna przy-
świecać gimnazjalistom dokonującym 
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i 
przyszłego zawodu. Młody człowiek, 
nie wie jeszcze, czym tak naprawdę chce 
się zajmować w przyszłości. Aby pomóc 
w podjęciu jakże ważnej decyzji, propo-
nuję zapoznanie się z doświadczeniami 
tych, którzy ten problem mają już za 
sobą. Mowa o uczniach Powiatowego 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Serocku, którzy kształcą się w różnych 
zawodach i mają świadomość tego, że w 
dzisiejszym  świecie wiedza i praktycz-
ne umiejętności  to kapitał, z którym 
można wejść na rynek pracy. 
Czy warto zatem wybrać  PZSP w 
Serocku?  Tę wątpliwość powinny 
rozwiać wypowiedzi uczniów i ab-
solwentów naszej szkoły. 
 „Warto uczyć się w PZSP w Seroc-
ku, ponieważ ta szkoła jest w stanie 
spełnić oczekiwania każdego kandy-
data. Szeroki, dostosowany do po-
trzeb i zainteresowań uczniów wy-
bór kierunków kształcenia umożli-
wia rozwijanie zainteresowań i zdol-
ności uczniów. W naszej szkole 
działają liczne koła zainteresowań: 
sportowe, teatralne,  dziennikar-
skie; można także liczyć na zajęcia po-
zalekcyjne, na których uczniowie uzu-
pełniają swoja wiedzę. Dla maturzystów 
prowadzone są fakultety, podczas któ-
rych można powtórzyć materiał niezbęd-
ny do egzaminu maturalnego. W szkole 
panuje przyjazna atmosfera.” – Marta, 
kl. III LP zi  
„Dlaczego PZSP Serock”? 
- bo mamy piękną halę sportową                                                                                                                                      
- bo obiady w bufecie są fantastyczne                                                                                                                             
- bo mamy szansę przygotować się do-
brze do matury 

 

Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować. 

/Konfucjusz/  

Praktyki gastronomiczne 



ności z Kuchni świata, 
barmańskie, baristyczne, 
a także brać działał w 
wyjazdach studyjnych do 
Zakopanego, Poznania, 
na Kaszuby,                                                                                                                  
- bufet szkolny zapewnia 
smaczne domowe obia-
dy.”-  Tomek, kl. IV TH 
                                                                                                                             
„Uczę się w Technikum 
Hotelarskim już czwarty 
rok. Jestem bardzo zadowo-
lona. Projekt unijny , w 
którym biorę udział, daje mi 
wiele możliwości. Zaświad-
czenia o odbytych tu kur-
sach i szkoleniach procentu-
ją później w zawodowym 
życiorysie. Miesięczne prak-
tyki zawodowe w warszaw-
skich hotelach stają się prze-
pustką do znalezienia dobrej 
pracy. Każdy hotel po odby-
tej praktyce wystawia refe-
rencje. Dowiedziałam się o 
szkole od znajomych i nie 
żałuję swojego wyboru.”- 
Ola, kl. IV TH  
„Odbywaliśmy praktyki w 
Hotelu Narvil Conference 
& Spa,  mieliśmy możli-
wość zastosowania zdoby-
tych dotychczas w szkole 
umiejętności w rzeczywi-
stych sytuacjach życiowych, 
poznaliśmy także specyfikę 
pracy w hotelu. Zdobywali-
śmy doświadczenie na sta-
nowiskach: kelner, recep-
cjonista, portier,  logistyk w 
następujących działach Ser-
wis Gastronomiczny, Recep-
cja oraz Magazyn. Po zakoń-
czeniu praktyk każdy uczest-
nik otrzymuje certyfikat, 
który jest  bardzo cennym 
dokumentem, gdyż poświad-
cza zdobyte doświadczenie 
zawodowe. Osoby, które 
wykażą się szczególnymi 
umiejętnościami podczas 
praktyk, mogą otrzymać  
propozycję współ-
pracy z hotelem.” - 
Paweł i Magda, 
kl. IV TH 
 
    
    

Technikum LogistyczneTechnikum LogistyczneTechnikum LogistyczneTechnikum Logistyczne    

,,Wybrałem kierunek logi-
styka, ponieważ jest to pręż-
nie rozwijający się dział 
gospodarki. Szkoła zapewnia 
przygotowanie na wysokim 
poziomie do przyszłej pracy, 
a ja z tym zawodem wiążę 
swoją przyszłość." - Miko-
łaj, kL. IV TL 
,,Wybierając szkołę średnią 
kierowałam się opinią o kie-
runku, który mnie interesuje 
i zapewnia dobrą przyszłość. 
Sugerowałam się opinią o 
danej placówce. W szkole 
panuje miła atmosfera.  Nasi 
nauczyciele są bardzo wy-
magający, ale wychodzi nam 
to na dobre. Technik logi-
styk jest kierunkiem, który 
należy do jednych z bardzo 
szybko się rozwijających. 
Wybierając Naszą szkołę i 
kierunek nie pożałujesz." – 
Piotr, kl. IV TL  

,,Technik logistyk to bardzo 
przyszłościowy zawód zwią-
zany z transportem, magazy-
nowaniem oraz zapasami. 
Nauka tego zawodu pozwala 
na rozwijanie logicznego i 
praktycznego myślenia. 
Dzięki  dobrym nauczycie-
lom można się bardzo dużo 
nauczyć. Jest to zawód z 
przyszłością, a przy tym 
bardzo ciekawy." – Ania, kl. 
IV TL   

wiedzialnie podchodzą do 
swojej pracy i przygotowują 
nas do matury i egzaminu z 
przygotowania zawodowe-
go. Poza tym mam dobry 
dojazd do szkoły.” –Izabela, 
kl. III T Ż 
„ Wybrałem ten kierunek, 
poniewż bardzo lubię goto-
wać, interesuję się nowymi 
przepisami z różnych kuchni 
świata. Mogę doskonalić 
swoje umiejętności na prak-
tykach w dziale gastrono-
micznym hotelu Exploris.” – 
Bartek, kl. III TŻ 
 
TechnikumTechnikumTechnikumTechnikum HotelrskieHotelrskieHotelrskieHotelrskie 
 „Wybrałam technikum ho-
telarskie ponieważ  mogę 
brać udział w bardzo cieka-
wych wycieczkach doróż-
nych hoteli i pogłębać wie-
dzę z zakresu hotelarstwa. 
Ostatnio braliśmy udział w 
projekcie „Turystyka – dla 

ożywienia gospo-
darczego obszarów 
wiejskich”  pod 
akronimem TERRA. 
Dwa wyjazdy do 
różnych obiektów 
turystycznych były 
częścią międzynaro-
dowego projektu 
współpracy, w któ-
rym udział biorą 
Lokalne Grupy Dzia-
łania z Polski i Fin-
landii. Mieliśmy 

okazję poznać wspaniałe 
miejsca - ,,Dom nad Wie-
erzbami'' w Jackowie Dol-
nym, Hotel Windsor  w Ja-
chrance i Narvil w Seroc-

ku.” – Kasia, kl. III 
HT 
„Polecam Technikum 
Hotelarskie ponie-
waż :                                                                                                                    
- praktyki zawodowe 
odbywają się w pre-
stiżowych hotelach, 
np.: Narvil,   Warsza-
wianka, Mariot, 
Victoria,                                                                                                                                                                                           
- projekty unijne, np.: 
„Dobry start w za-

wodową przyszłość” , po-
zwalają doskonalić umiejęt-
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Hotel Windsor 

„Dom nad Wierzbami”  

Warsztaty - Kuchnie świata 

Hotel Expoloris 

Wycieczka do terminalu kolejowego 



wymagający, ale wychodzi 
nam to na dobre. Technik 
logistyk jest kierunkiem, 
który należy do jednych z 
bardzo szybko się rozwijają-
cych. Wybierając Naszą 
szkołę i kierunek nie pożału-
jesz." – Piotr, kl. IV TL 
,,Technik logistyk to bardzo 
przyszłościowy zawód zwią-
zany z transportem, magazy-
nowaniem oraz zapasami. 
Nauka tego zawodu pozwala 
na rozwijanie logicznego i 
praktycznego myślenia. 
Dzięki  dobrym nauczycie-
lom można się bardzo dużo 
nauczyć. Jest to zawód z 
przyszłością, a przy tym 
bardzo ciekawy." – Ania, kl. 
IV TL 
 
 Technikum Eksploatacji Technikum Eksploatacji Technikum Eksploatacji Technikum Eksploatacji 
Portów i TerminaliPortów i TerminaliPortów i TerminaliPortów i Terminali 
„Bardzo ciekawy kierunek , 
mamy fajne przedmioty za-
wodowe , można się na-
prawdę wielu rzeczy na-
uczyć.  Jest to nowy kieru-
nek, niedawno powstał, na-
sza szkoła jest jedną z kilku, 
w których został dopiero 
wprowadzony.” – Grzesiek, 
kl. II TEPiT  
„Ucząc się w Technikum 
Eksploatacji Portów i Ter-
minali można zdobyć dwie 
kwalifikacje: Obsługa po-
dróżnych w portach i termi-
nalach oraz Organizacja i 
prowadzenie prac związa-
nych z przeładunkiem oraz 
magazynowaniem towarów 

i ładunków w portach i ter-
minalach. Jestem zadowolo-
ny, że wybrałem tę szkołę, 
ponieważ na lekcjach przed-
miotów zawodowych zdoby-
wamy wiedzę teoretyczną i 
umiejętności praktyczne. 
Możemy przyjrzeć się z 
bliska pracy, jaką wykonują 
pracownicy na lotnisku, 
ponieważ odbywamy prak-
tyki w porcie lotniczym w 
Modlinie. Polecam moją 
szkołę, gdyż naprawdę wiele 
się tu nauczyłem i ta nauka 
jest dla mnie przyjemnością, 
a nie karą, jak twierdzi wielu 
uczniów” – Mateusz, kl. II 
TEPiT 
„Polecam naukę w TEPiT, 
ponieważ lekcje nie są tu 
monotonne i nudne. Nauczy-
ciele unowocześniają swój 
warsztat pracy. Tworzą róż-
ne prezentacje, bardzo czę-
sto pracujemy w grupach, 
oglądamy filmy edukacyjne. 
Zajęciami z przedmiotów 
zawodowych możemy się 
pochwalić, gdyż mamy no-
wy sprzęt, m.in. wykrywa-
cze metali, wagi. Plusem jest 
też możliwość wyjazdów na 
lotnisko i do różnych termi-
nali ,np. CARGOSPED. 
Mamy również gazetkę 
szkolną, dzięki której wie-
my, co dzieje się w szkole. 
Szkoła jest czysta, zadbana, 
wszystko to tworzy bardzo 
przyjemny klimat.”- Kasia, 
kl. II TEPiT.  

 

„Polecam moją szkołę, po-
nieważ jest pełna życia i 
energii. 
 Lekcje prowadzone są w 
bardzo interesujący sposób. 
Często wykorzystywane są 
tablice interaktywne, które 
pomagają nam zrozumieć 
niektóre tematy. Ja wybra-
łam ten kierunek i nie żałuję. 
Było warto. Na lotnisku 
przechodzimy różne szkole-
nia, mamy kontakt z pasaże-
rami linii lotniczych. Ogólna 
atmosfera w szkole jest 
przyjazna. Nauczyciele wy-
kazują duży entuzjazm.” – 
Kinga, kl. II TEPiT 
    
Zasadnicza Szkoła Zawo-Zasadnicza Szkoła Zawo-Zasadnicza Szkoła Zawo-Zasadnicza Szkoła Zawo-
dowa  dowa  dowa  dowa      
Zachęcamy do podjęcia na-
uki w szkole wielozawodo-
wej w następujących zawo-
dach:  
kucharz małej gastronomi, 
mechanik pojazdów samo-
chodowych, sprzedawca, 
fryzjer, lakiernik samocho-
dowy 
 
Umiejętności praktyczne 
uczniowie doskonalą w rze-
mieślniczych zakładach pra-
cy, zaś wiedzę teoretyczną z 
przedmiotów zawodowych 
zdobywają na kursach orga-
nizowanych przez różne 
Ośrodki Dokształcania Za-
wodowego. Istnieje możli-
wość wyboru innego zawo-
du niż wyżej podane wyżej. 
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W Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie 
Lekcja z obsługi podróŜnych w portach i terminalach 
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Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku 

w pomoc potrzebującym przez udział w 
akcjach charytatywnych, takich jak np. 
"Góra grosza" i WOŚP.  
Szkoła dała mi możliwość udziału w 
wielu konkursach, w których można 
było wygrać wiele atrakcyjnych nagród. 
Dzięki nauce w Serocku miałam możli-
wość wyjazdu do Krakowa na szkołę 
letnią Uniwersytetu Jagiellońskiego 
"Poławiacze Pereł". Spędzone tam dwa 
tygodnie wspominam bardzo miło, nie 
tylko ze względu na rzeczy, których się 
tam nauczyłam, ale też ze względu na 
ludzi, których tam poznałam. Mimo że 
poznaliśmy się ponad dwa lata temu i 
mieszkamy w różnych częściach Polski 
do tej pory utrzymujemy ze sobą kon-
takt.” - Katarzyna Tokarska –  Student-
ka Wydziału Polonistyki na Uniwersy-
tecie Warszawskim 
 

Opracowała: Ewa Kania Opracowała: Ewa Kania Opracowała: Ewa Kania Opracowała: Ewa Kania ----    NecNecNecNec    

 

Na zakończenie głos absolwentki: 
Jestem absolwentką Powiatowego Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Serocku i okres nauki w tej szkole 
wspominam bardzo miło. Nauczyciele 
potrafili wytłumaczyć omawiane tema-
ty, a sale były dobrze wyposażone. Or-
ganizowano wiele zajęć pozalekcyj-
nych, które umożliwiały rozwijanie 
zainteresowań lub nadrobienie zaległo-
ści w nauce. Dla klas maturalnych do-
datkowo organizowano fakultety, które 
pomagały odpowiednio przygotować się 
do egzaminów maturalnych, dzięki cze-
mu można było dobrze je napisać, by 
potem dostać się na wymarzony kieru-
nek studiów. Uczniowie angażowali się 

Głos absolwentki 

Jesteśmy w sieci 

Wolski-serock.edu.pl 

Redakcja: 
Piotr Zwierzyński 
Artur Wiśniewski  
Katarzyna Obrębska  
Kinga Bońkowska, 
Katarzyna Kalinowska  
Opiekun biuletynu: Ewa Kania-Nec 
skład i łamanie tekstu: Lesław Kozań 

Wyjazd studyjny do Lublina 

Zainwestuj w swoją przyszłość i nie Zainwestuj w swoją przyszłość i nie Zainwestuj w swoją przyszłość i nie Zainwestuj w swoją przyszłość i nie 
bój się… Przyjdź do nas!!!bój się… Przyjdź do nas!!!bój się… Przyjdź do nas!!!bój się… Przyjdź do nas!!!    

W roku szkolnym 2014/2015 zosta-
nie reaktywowane Liceum Ogólno-
kształcące. Mamy nadzieję, że wy-
rażone wyżej opinie uczniów  Po-
wiatowego Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Serocku zachęcą 
absolwentów gimnazjów do podję-
cia nauki w naszej szkole. 

Praktyka kelnerska w hotelu „Narwil” 


