
Dlaczego ZS3?

Szkoła oczami uczniów i absolwentów



Masz z czego wybierać!
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matematyczno-
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Liceum, klasa 
ekologiczna   

Liceum, klasa 
społeczno-
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Technikum, 
technik 

ekonomista

Technik, technik 
programista 

Technikum, 
technik 

informatyk 

Technikum, 
technik 

rachunkowości 



Oczami 
uczniów...



Wybrałam tę szkołę ze względu na kierunek, który 
odpowiadał moim zainteresowaniom i planom na 
przyszłość. 

Po roku uczęszczania do niej jestem bardzo zadowolona i 
wiem, że dobrze wybrałam. Jestem szczęśliwa i cieszę się, 
że uczę się właśnie w tej szkole, w ZS3 im. Jana 
Kochanowskiego w Wyszkowie.

Największą jej zaletą są nauczyciele, którzy potrafią 
wymagać, a jednocześnie być życzliwi i wrażliwi na nas –
uczniów.

Natalia 

Liceum, klasa społeczno-ekonomiczna



Dlaczego ZS3? Nasza szkoła posiada wiele, różnorodnych 
kierunków, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie! Dzięki 
nauczycielom, którzy potrafią zainteresować przedmiotem, 
możemy nauczyć się wielu ciekawych rzeczy.

Budynek szkoły umiejscowiony jest w świetnym miejscu, w 
którym jest cicho oraz spokojnie, dlatego też lekcje są 
przeprowadzane w przyjemnej atmosferze. 

W ZS3 mamy dużo profesjonalnie wyposażonych klas, dzięki 
czemu przyswajanie wiedzy odbywa się w odpowiednich 
warunkach.

• Filip

• Technikum, technik ekonomista 



Do wyboru ZS3 skłonił mnie kierunek, na który 
uczęszczam. Planuję wiązać z nim przyszłość. 

Po roku nauki mogę stwierdzić, że mój wybór był słuszny, 
ponieważ szkoła daje wiele możliwości rozwoju, również 

atmosfera tutaj panująca jest pozytywna i dzięki remontowi 
szkoła będzie jeszcze bardziej funkcjonalna.

Julia

Liceum, klasa ekologiczna



• Wybierając szkołę średnią, myślałam o jak 
najlepszym przygotowaniu do matury, a ZS3 cieszy 
się wysokimi wynikami matur. Nie mam jeszcze 
wizji, kim będę w przyszłości, dlatego szukałam 
kierunku, który da mi wiele możliwości i uważam, 
że klasa społeczno-ekonomiczna była dobrym 
wyborem.

• Znajomość języków obcych, a szczególnie 
angielskiego, jest bardzo ważna. Dzięki nauce w 
klasie społeczno-ekonomicznej każdego dnia mam 
do czynienia z tym językiem, co znacznie ułatwia 
naukę.

• W szkole panuje miła atmosfera. Od samego 
początku można było liczyć na pomoc starszych 
koleżanek i kolegów.

• Po roku nauki w tej szkole jestem pewna, że 
podjęłam dobrą decyzję.

Klaudia

Liceum, klasa społeczno-ekonomiczna



Gdybym jeszcze raz miała wybierać szkołę, 
mój wybór padłby znów na ZS3.

Szkoła w najlepszy sposób 
przygotowuje do matur oraz egzaminów 
zawodowych. W ZS3 organizowane są 
spotkania ze specjalistami poszerzającymi 
naszą wiedzę.

Jednym z atutów szkoły są 
nauczyciele. Choć wymagają, są życzliwi i 
chętni do pomocy. Dzięki 
wykwalifikowanej kadrze z łatwością 
przyswaja się wiedzę i odnosi sukcesy.

• Ewa

• Liceum, klasa ekonomiczna



Wybrałam tę szkołę głównie ze względu na kierunek. Interesuje się 
ekonomią, prawem oraz problemami społecznymi, dlatego od razu 
wiedziałam, że kierunek społeczno-ekonomiczny jest przeznaczony 
dla mnie.

Kolejnym aspektem przemawiającym za wyborem tej szkoły jest to, że 
placówka edukacyjna ciągle się unowocześnia. Aktualnie trwa rozbudowa 
szkoły, która ma na celu poprawę funkcjonalności sal 
lekcyjnych, będzie ona również lepiej przystosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Sale lekcyjne wyposażane są w nowoczesny sprzęt komputerowy, 
dzięki czemu nauka odbywa się w innowacyjny sposób. Szkoła 
posiada również nowoczesną salę sportową i siłownię.

Atutem szkoły jest również jej lokalizacja. Leży ona niedaleko 
centrum miasta, co oznacza, że nie jest wokół niej głośno i tłoczno.

• Julia

• Liceum, klasa społeczno-ekonomiczna 



Uważam, że warto zostać uczniem ZS3.

Sprawy ucznia są dla tutejszej kadry bardzo ważne. Zawsze 
można liczyć na wsparcie pedagoga i psychologa.

Naszą szkołę wyróżnia życzliwa, sprzyjająca nauce atmosfera, a 
także bezpieczeństwo i indywidualne podejście do każdego 
ucznia.

• Julia

• Liceum, klasa społeczno-ekonomiczna



Nasza szkoła to nie tylko lekcje w salach, ale 
także wiele działań poza nimi.

To, za co szczególnie cenię ZS3, to 
angażowanie młodzieży w różne akcje 
charytatywne i pomoc innym.

Poza tym, szkoła dba o to, aby uczniowie 
poznali także lokalną historię, dlatego 
organizowane są rajdy rowerowe, w czasie 
których, za sprawą nauczycieli, odkrywamy 
zupełnie nową historię znanych nam miejsc. 

Piotr

Technikum, technik informatyk



Oczami 
absolwentów...



Bardzo dobrze wspominam 
czas nauki w ZS3. 

Sympatyczni nauczyciele, 
przyjazna atmosfera, znajomi, z 

którymi wciąż utrzymuję kontakt.

Wybór tej szkoły to była dobra 
decyzja. Gdybym miał znów 
wybierać, wybór ponownie 

padłby na ZS3!

Bartek – absolwent

Technikum, technik informatyk 



Wybrałem ZS3 kierowany 
bardzo pozytywną opinią 

znajomych i się nie 
zawiodłem!

Na przerwach słuchaliśmy 
muzyki puszczanej przez 
radiowęzeł, dzięki czemu 

mogliśmy odetchnąć od lekcji.

Ze szczególnym sentymentem 
wspominam nauczyciela 

matematyki, który imponował 
mi ogromną wiedzą oraz 
otwartością względem 

uczniów. 

Szymon - absolwent
Liceum, klasa matematyczno-informatyczna



ZS3 to szkoła z bardzo dobrym 
podejściem do uczniów. 

Po latach wciąż dobrze 
wspominam spędzony tam 
czas. Pozwoliła mi rozwinąć 
skrzydła i dostać się na 
wymarzoną uczelnię.

Piotr – absolwent

Technikum, technik informatyk 



Po kilku latach od ukończenia ZS3 wciąż często wspominam 
czas spędzony w tej szkole. Kadra pedagogiczna to nie tylko 

wymagający nauczyciele, ale osoby wyrozumiałe, które 
zawsze pomogą uczniom.

Dzięki nowoczesnej hali sportowej 
mogliśmy rozwijać nasze sportowe pasje i 

lepiej przygotować się do zawodów, w 
których odnosiliśmy duże sukcesy. 

Kolejnym atutem szkoły jest 
radiowęzeł, z którego w czasie 
przerw puszczana była muzyka.

Aleksandra – absolwentka

Liceum, klasa 
lingwistyczno-europejska 



Bardzo ciepło wspominam czas spędzony w 
ZS3. Fajna atmosfera, pomocni nauczyciele 

oraz profesjonalizm w przekazywaniu wiedzy. 

W pamięci szczególnie zapadły mi identyfikatory 
– charakterystyczny element naszej szkoły 

Karol – absolwent

Technikum, technik informatyk 



Aleksandra

Liceum, klasa lingwistyczno-humanistyczna

Bardzo dobrze 
wspominam szkołę i 

ludzi, których tu 
poznałam. 

Nauczycieli doceniam za 
ich podejście do 

uczniów, ponieważ 
zawsze starali się nas 

zrozumieć. 

Plusem jest 
funkcjonowanie szkolnej 
gazetki „Echa Trójki”, a 
także biblioteki, gdzie 

można spokojnie 
posiedzieć i odpocząć. 

W szkole panuje wysoki 
poziom kultury. 



Dołącz do 

nas!


