
Malbork,  06.01.2016 r. 

 

Droga Koleżanko! Drogi Kolego! 

 Dwa lata temu kończąc gimnazjum, stanąłem przed tą samą decyzją, co 

Ty teraz. Rozsądny wybór miał zaważyć na tym, do której szkoły miałbym pójść 

od września.  

 Od początku wiedziałem, że chcę iść do technikum, bo zakładałem, że 

gdy je ukończę oraz zdam egzaminy potwierdzające kwalifikacje, będę miał „na 

papierze” tytuł technika. Myślami wybiegałem w dalszą przyszłość. 

Wyobraziłem sobie, że po ukończeniu technikum mógłbym zacząć od razu 

pracę, ale też dalej się kształcić. Taka perspektywa bardzo mi odpowiadała. Ale 

dlaczego wybrałem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku?  

 Pisząc to, zapewniam, że jestem w stu procentach szczery z Tobą, chcę 

przedstawić ,jak to wyglądało z mojej perspektywy. Nie chciałem iść do szkoły, 

która nie jest bezpieczna. Chciałem także, aby mnie czegoś w tej szkole 

nauczono, bym godnie reprezentował swoją osobę po ukończeniu technikum. 

Jestem obecnie w drugiej klasie i muszę Tobie powiedzieć, że nie żałuję 

swojego wyboru, a znam niestety osoby z innych szkół, które żałują. W mojej 

szkole panuje ciepła atmosfera, jest bezpiecznie oraz można się bardzo dużo 

nauczyć. To, co mi się podoba to: konkursy przedmiotowe z nagrodami, 

spotkania z ciekawymi osobami, szansa wyjazdu za granicę na praktyki, imprezy 

szkolne, a także turnieje sportowe. W ZSP3 ciągle coś się dzieje, co sprawia, że 

szkoła nie staje się nudna. Pan Dyrektor kładzie nacisk na to, aby każdy uczeń 

czuł się komfortowo oraz miał jak najlepszy start w dalszą przyszłość. 

Organizuje spotkania z ważnymi osobistościami, które wiedzą, jaki jest rynek 

pracy w naszym powiecie i  w Polsce.                         

W tej szkole na pewno nie poczujesz się źle. Jeżeli chcesz wybrać pomiędzy 

szkołami w Malborku, to ta szkoła ,według mnie, jest najlepsza. Nauczyciele 

wspierają wszystkich uczniów. Słabszym pomagają, a tym mocniejszym 

pozwalają się twórczo realizować. 

 Jeżeli wybierzesz ZSP nr 3, będzie to dobry wybór. Mam nadzieję, że moja 

„historia” skłoni Cię do wyboru Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w 

Malborku. 

 

    Pozdrawiam Dominik! 
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