


TRADYCJA 

Historia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Malborku sięga lat 60 ubiegłego wieku. W 
roku 1961 Kuratorium Oświaty Okręgu 
Gdańskiego  podjęło decyzję o utworzeniu 
Technikum Ekonomicznego. Siedziba szkoły 
mieściła się wtedy w budynku przy ulicy 
W.Reymonta 24.  



Wraz z biegem lat, szkoła 
prężnie doskonaliła swój 
warsztat pracy. W roku 1987 
dyrektorem ówczesnego 
„Ekonomika” został Pan Jan 
Stawicki, który swoją 
funkcję pełni do dnia 
dzisiejszego.  

NOWA WŁADZA 



Rok 2005 był okresem 
dużych zmian dla ówczesnej 
społeczności „Ekonomika”. 
Szkoła zmieniła swoją 
nazwę na „Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3”, a 
także po 44 latach została 
przeniesiona do większego 
budynku przy Al. Wojska 
Polskiego 502. 

ZMIANY 



Działalność malborskiego „Ekonomika” została na 
dobre wpisana w karty historii naszego miasta. 
Przez wiele lat swoją ciężką pracą, cierpliwością 
oraz zaangażowaniem kadra tejże placówki 
przyczyniła się do wychowania i wykształcenia 
wielu pokoleń ludzi, przygotowując ich tym 
samym do wejścia w kolejny etap życia. 

PONADCZASOWOŚĆ 



Na podstawie osobistych obserwacji 
mogę stwierdzić, iż szkoła cieszy się 
niezwykłą renomą zarówno u ludzi w 
wieku starszym jak i młodzieńczym. 
Rodzice moi, a także  wielu moich 
znajomych z wielkim entuzjazmem 
opowiadają o latach, w których to 
oni dorastali w murach dawnego 
Liceum Ekonomicznego.  

Czas ucieka, wieczność trwa... 

POKOLENIA 



Nikt ze znanych mi osób jeszcze nigdy nie żałował 
dołączenia w poczet uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku! 

OPINIE 



OFERTA 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku posiada 
bogatą ofertę edukacyjną. W skład zespołu wchodzi : 

 

• Technikum Nr 3 – o czteroletnim cyklu nauczania 
kształcące w zawodzie:  

 



OFERTA 

• technik spedytor, 
 

• technik ekonomista, 
 

• technik hotelarstwa, 
 

• technik informatyk,  
 

• technik logistyk, 
 

• technik organizacji reklamy, 
 

• technik obsługi turystycznej, 
 

• technik żywienia i usług gastronomicznych. 
 

• technik handlowiec 



OFERTA 

Nasza szkoła może pochwalić się również 
bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, 
zrzeszających wiele osób chętnych 
rozwijać się w zróżnicowanych 
kierunkach. Do dyspozycji uczniów 
zostały zorganizowane dodatkowe 
zajęcia matematyczne, rekreacyjno-
sportowe, zajęcia sieci komputerowcyh i 
robotyki, a także koło teatralne cieszące 
się bardzo dużym zainteresowaniem.  



OFERTA 

Zaangażowanie nauczycieli 
oraz całej społeczności 
szkolnej sprawia, iż zajęcia 
te całkowicie różnią się od 
lekcji obowiązkowych i są 
o wiele przyjemniejsze w 
odbiorze dla samego 
uczestnika.  



WYPOSAŻENIE 

Szkoła posiada specjalistyczne wyposażenie mieszczące 
się w wielu salach lekcyjnych rozlokowanych na terenie 
obiektu. Wyróżnić możemy: salę multimedialną, 8 
pracowni informatycznych, bardzo dobrze wyposażoną 
bibliotekę ze stanowiskami komputerowymi, obiekt 
ORLIK wraz z salą konferencyjną i salą przystosowaną do 
zajęć gastronomicznych, a także bogato wyposażoną 
halę gimnastyczną. 











Co roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 3 reprezentowany przez liczną 
społeczność uczniowską bierze udział w 
wielu konkursach i zawodach sportowych. 
Przy zaangażowaniu kadry nauczycielskiej 
przygotowującej i wspierającej swoich 
wychowanków, uczniowie osiągają wysokie 
wyniki zarówno na szczeblu powiatowym 
jak i wojewódzkim. 

SUKCESY 



SUKCESY 

Jednakże nie tylko uczniowie osiągają 
sukcesy. Nasz oddany dyrektor Pan Jan 
Stawicki został laureatem ogólnopolskiego 
konkursu na “Super Dyrektora Szkoły”. Tytuł 
ten potwierdza charyzmę, zaangażowanie i 
innowacyjność, którą odznacza się w 
dosknonaleniu powierzonej mu placówki. 



ZABAWA 

Życie w naszej szkole nie wiąże się 
tylko ze żmudnym i pracochłonnym 
przyswajaniem przygotowanego dla 
nas materiału. Pomiędzy codziennymi 
obowiązkami potrafimy znaleźć czas 
na zabawę, często połączoną z 
obchodami różnych, mniej lub bardziej 
zabawnych okoliczności.  



Przy pełnej współpracy 
społeczności uczniowskiej wraz z 
kadrą nauczycielską mamy 
okazję obchodzić między innymi : 
Dzień Wiosny, Otrzęsiny (co roku 
organizowane w postaci innych 
gier i zabaw), Mikołajki, Jasełka i 
wiele więcej...  

ZABAWA 
W zabawy angażuje się sam Pan dyrektor : ) 



ZABAWA 

Włączając się w poczet uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Malborku, otrzymujemy wiele 
możliwości rozwoju naszych 
zainteresowań. Dzięki współpracy 
naszej placówki z licznymi uczelniami, 
uczniowie maja okazję uczestniczyć w 
wielu ukierunkowanych warsztatach. 
Dzięki temu młoda osoba może 
bardziej świadomie decydować o 
wyborze przyszłego kierunku swoich 
studiów.   



WSPARCIE 

Kadra naszej szkoły odznacza się wielkim zaangażowaniem i dokładnością w 
wykonywanej pracy. Ze strony nauczycieli możemy liczyć na ogromne wsparcie, 
nie tylko w sprawach naukowych. Do dyspozycji uczniów w miarę potrzeb 
pozostają zarówno psycholog, pedagog, pielęgniarka jak i doradca zawodowy.  



KONIEC 

Opracował: Mateusz Sokolnicki II K 


