


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Malborku posiada wyspecjalizowane 
grono pedagogiczne, mające 
wieloletnie doświadczenie w 
nauczaniu młodzieży, co przekłada się 
na wysoki poziom nauczania naszej 
placówki.  





 Oferujemy szeroki wybór kierunków 
kształcenia po których gwarantujemy  
znalezienie zatrudnienia w 
dynamicznie rozwijającym się rynku 
pracy w kraju i za granicą. 

 Udzielamy pełnego wsparcia 
pedagogicznego i psychologicznego 
przez cały okres nauczania 
 



 Technik ekonomista potrafi m.in.. 

 - stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi 
i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych, 

 - obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać 
wyniki, 

 - sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące 
funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług, 

 - posługiwać się technicznymi środkami biurowymi, 

 - ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze, 

 - prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem 
Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi 
jednostkami organizacyjnymi. 

 



 Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz 
wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych 
obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. 

  Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, 
sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. 

  Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie 
pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz 
przyjmuje należność. 

 Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, 
gości niepełnosprawnych. 





 Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną, 
przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi 
turystyczne, 

  udziela informacji turystycznej, obsługuje klientów korzystających z 
usług turystycznych np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych, 
obsługuje konferencje, kongresy, 

  prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług 
turystycznych oraz obsługą klientów, 

  realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych, prowadzi działania 
marketingowe na rzecz turystyki. 

 



 Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności 
związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach 
żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. 

  Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, 
gospodarstwo domowe, 

  umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego 
żywienia, 

  estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.  

 Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania 
biznes planu itp.  

 





 Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów 
od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z 
rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany 
towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; 

  dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane 
miejsce i czas;  

 optymalizuje koszty dostawy towarów; 

  dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; 

  obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym 
celu systemy informatyczne.  



 Przeprowadza analizy marketingowe, 

  zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego 
oczekiwań, 

  opracowuje informacje niezbędnych do realizacji zadań 
reklamowych, 

  przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych,  

 pozyskuje klientów do współpracy z firmą, 

  uczestniczy w rozmowach handlowych,  

 prezentuje usług reklamowych.  

 



 Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w 
kraju i za granicą. 

  Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za 
wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego 
zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub 
odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej 
przewozem. 

  W obszarze działania spedytora znajduje się transport 
samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i 
intermodalny.  

 



 Technik informatyk ma umiejętności takie jak: 

 sprawne posługiwanie systemami operacyjnymi, 

 pracować w różnych strukturach sieci komputerowych, 

 projektować i wykonywać małą sieć komputerową opartą o różne 
technologie, 

 konfigurować urządzenia sieciowe typu router-router, 

 posługiwać się językiem obsługi wybranych rodzajów baz danych, w 
tym językiem SQL, 

 znajomość wybranych języków programowania, 

 umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego, 











  Możliwość rozwoju intelektualnego 

  Szeroki profil kształcenia dostosowany do 
najnowszych trendów na rynku pracy 

  Możliwość zdobycia ciekawego zawodu 

  Uzyskanie cenionego przez pracodawców 
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe 

  Różne formy aktywności pozalekcyjnej 

 



Forma aktywności  

pozalekcyjnej 

Zajęcia CISCO (Sieci komputerowe) i  
robotyki 

Zajęcia matematyczne 



 Nasza szkoła bierze czynny udział w 
pozyskiwaniu unijnych funduszy na 
różnorodne projekty, między innymi na 
staże za granicą. W tych zmaganiach nasza 
placówka zajmuje czołowe miejsca, jako 
jedna z najlepszych w Polsce. Stąd  bardzo 
duże zainteresowanie zagranicznych Szkół 
na zawiązywanie współpracy z ZSP3 oraz 
odbywaniu staży w ich krajach. We wrześniu 
bieżącego roku dzięki pozyskanym 
środkom z Funduszu Europejskiego 
odbędzie się czterotygodniowy staż dla 30      
osób w Londynie.  



Podobne osiągnięcie  miało miejsce w 
2014r kiedy to również grupa 30 osób 
została posłana na staże na Wyspy 
Brytyjskie korzystając z programu  
Leonarda Da Vinci. W przeciągu kilku 
najbliższych lat są planowane kolejne 
wyjazdy tym razem do Lizbony oraz 
innych europejskich stolic. 



 Szkoła ponadto organizuje różnorodne kursy. 
Może z nich skorzystać jednorazowo każdy 
uczeń szkoły po osiągnięciu odpowiednio 
wysokiej średniej ocen. Tymi kursami są: 
 

 Florystyka 
 Barman barista 
 Auto CAD 
 Prawo jazdy 
 CARVING 



Systematycznie organizowane są wyjazdy 
mające na celu rozwój kulturalny a także 
poszerzające wiedzę nabytą w szkole np. 
wycieczka do teatru muzycznego w Gdyni i 
Warszawie, Targi ITB Berlin, Targi w Poznaniu 
oraz w Warszawie. 



 W naszej szkole są organizowane następujące 
zabawy i imprezy szkolne: 

 Jasełka 

 Mikołajki 

 Otrzęsiny 

 Mam talent 

 Studniówka 

 I WIELE INNYCH! 



 Gimnazjalisto!  
 Odwiedź nas w Dni Otwarte Szkoły i 

przekonaj się że jest to szkoła dla Ciebie.  

 

 By dowiedzieć się więcej odwiedź naszą 
stronę internetową www.zs.malbork.pl 

 

 



 

 

 Prezentację przygotował Mariusz 
Grzywiński z klasy II K 

 

 Dziękuję za uwagę! 


