
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr  3 

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, 

aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki 

obowiązek. 

~Albert Einstein 
Axel Konefał IIK 



Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych nr3 w 
Malborku 

W ZSP nr3 funkcjonuje: 

-Technikum nr3 

Szkoła stoi na wysokim 
poziomie. Plasuje się 

wysoko w ogólnopolskich 
rankingach. 



Zawody w których kształci szkoła 

• Technik informatyk 

• Technik hotelarstwa 

• Technik logistyk 

• Technik ekonomista 

• Technik organizacji reklamy 

• Technik obsługi turystycznej 

• Technik żywienia i usług gastronomicznych 

• Technik spedytor 

• Technik handlowiec 

Technikum nr3 



Wyposażenie 

W naszej szkole istnieje kilkanaście specjalistycznych sal które są 
przystosowane do kształcenia w wybranych kierunkach. 



Pracowania gastronomiczna 



Sala konferencyjna 

Szkoła zachęca do wspólnego spędzania czasu organizując 
różne spotkania.  



Wychowanie Fizyczne 

Ruch dla młodzieży jest 
niezwykle ważny. Zadbano 

więc o to, aby uprawiać 
sport w najlepszych 

warunkach. Do dyspozycji 
mamy dwie hale sportowe, 

oraz zespół boisk 
sportowych „Orlik”. 



Zajęcia pozalekcyjne 

Czas wolny możemy spędzać również w szkole. W tym celu 
zostały zorganizowane zajęcia z robotyki oraz Szkolny Klub 

Sportowy gdzie możemy doskonalić swoje umiejętności.  



Nasza szkoła szczyci się wieloma osiągnięciami i 
wyróżnieniami. Kadra nauczycielska robi wszystko aby 

zapewnić uczniom odpowiednie warunki do nauki. 
 

-Nasz dyrektor został laureatem ogólnopolskiego konkursu na najlepszego 
dyrektora szkoły w 2014r. 

-Szkoła wygrała projekt w związku z którym uczniowie wyjadą na 4 
tygodniowy staż do Londynu. 

-W szkole uczą się uczniowie którzy są laureatami ogólnopolskich konkursów, 
np. logistycznych czy ekonomicznych.  

-Szkoła organizuje wyjazdy tematyczne dla specjalizacji. Są to wyjazdy na targi 
do Warszawy, Poznania czy nawet Berlina. 



Jak do nas trafić? 

Kontakt: 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w 
Malborku 

82-200 Malbork 

Aleja Wojska Polskiego 502 
Telefon: (055)6460630 

FAX: (055)6460631 

Email: zs@zs.malbork.pl 
www.zs.malbork.pl 



ZAPRASZAMY! 





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! 



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Malborku 





Technikum nr 3 kształci uczniów w zawodach: 









Uczniowie mają do dyspozycji między 
innymi: 

pracownię informatyczną dla branży 
ekonomicznej 



Sala konferencyjno-bankietowa 
„Przy Orliku” 





 Szczególnie pomocna uczniom kształcącym się w 
zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest 
sala gastronomiczna, która pozwala im na 
przygotowywanie potraw z wykorzystaniem 
profesjonalnego sprzętu. 







V-ce dyrektorzy 



Zajęcia pozalekcyjne 



Praktyki w Londynie 

 Jednym z elementów, który najbardziej przyciąga 
uczniów do ZSP 3 jest możliwość podjęcia praktyk w 
Londynie, jaką oferuje szkoła. Jest to możliwe dzięki 
wygranym projektom w ramach programu „Leonardo da 
Vinci” i „Erasmus+” . 















Co posiada ZSP nr 3? 

parking 

boisko „Orlik” 

bufet 

bibliotekę 

pracownię obsługi konsumenta dla zawodów 
turystyczno-hotelarsko-gastronomicznych 



Dlaczego warto wybrać 
ZSP nr 3? 







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 



ZESPÓŁ SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 
NR 3 W MALBORKU    
Patryk Witkowski, Maciej Szymkowiak 



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku 

mieści się na Alei Wojska Polskiego 502.  

 

Szkoła oferuje kształcenie w zawodach, o czteroletnim 

cyklu nauczania, takich jak:  

 
•technik ekonomista 
•technik hotelarstwa 
•technik informatyk 
•technik logistyk 
•technik organizacji reklamy 
•technik obsługi turystycznej 
•technik spedytor 
•technik handlowiec 

•technik żywienia i usług gastronomicznych 
 
   



Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę 

pracowniczą składającą się z 75 

pracowników, w tym 63 nauczycieli. 

Grono pedagogiczne ZSP nr 3 



Szkoła zarządzana jest przez Dyrekcję w skład której 

wchodzą: Jan Stawicki, Beata Bisewska oraz Wojciech 

Lemanowski    

Beata Bisewska Jan Stawicki Wojciech Lemanowski 



ZSP nr 3 jest nowoczesną i zadbaną placówką. Świadczą o tym: nowoczesne sale, 

zadbane korytarze. Zamiast tradycyjnych papierowych dzienników, używany jest 

dziennik elektroniczny. Budynki placówki posiadają rozbudowaną sieć 

informatyczną. 

Korytarz na parterze  Główny budynek szkoły 



Nowoczesna sala konferencyjna "Przy Orliku" 

jest nie tylko miejscem rad pedagogicznych 

ale również wielu warsztatów i zajęć 

szkolnych. 

Warsztaty edukacyjne Konferencja podsumowująca wyjazd do Londynu 



Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne pracownie m.in.:  

• gastronomiczną 

• informatyczne 

• do diagnostyki i naprawy urządzeń komputerowych 

• obsługi konsumenta 

• hotelarską 

 
Pracownia informatyczna dla sieci 

komputerowych 

Pracownia obsługi konsumenta Pracownia gastronomiczna 



Biblioteka szkolna jest nie tylko miejscem gdzie można wypożyczyć książkę, szukać 

informacji w internecie lecz także, dzięki pomysłowości pań bibliotekarek, 

organizatorem wielu akcji takich jak: turniej gier planszowych, wyjazdy do teatru. 

Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna  



Szkoła posiada również prężnie działające koło teatralne 

które odnosi spore sukcesy. 14 stycznia 2015 roku grupa 

zdobyła drugie miejsce podczas Wojewódzkiego  Przeglądu 

Małych Form Teatralnych "Uzależnienia wokół nas".  

Zdjęcie z autorskiego spektaklu koła 

teatralnego 
Zdjęcie z autorskiego spektaklu koła 

teatralnego 



Dzięki projektom unijnym uczniowie mogą uczestniczyć w 

kursach odbywających się na terenie szkoły i zdobywać 

dodatkowe kwalifikacje w dziedzinach takich jak np. florystyka 

oraz carving . Organizowane są również darmowe kursy prawa 

jazdy dla uczniów.  

 

Kurs florystyki 
Kurs florystyki 



PRAKTYKI W LONDYNIE 

Projekt organizowany dzięki współpracy z ADC 

College, który ma na celu rozwój zawodowy 

najlepszych uczniów ze szkoły. Udział w projekcie jest 

bezpłatny, a drogą rekrutacji uczestniczy w nim 30 

osób. Dla większości uczniów takie przeżycie jest 

czymś bardzo ciekawym, lecz tez  wzbogacającym 

zdolności zawodowe. 

Cel: 

•4-tygodniowe praktyki w firmach w Londynie 

•Zapoznanie się z międzynarodowymi standardami 

pracy 

•Poprawa znajomości języka angielskiego 

 



PRAKTYKI W LONDYNIE 

Uczniowie przez 4 tygodnie mieszkali u 

rodzin, które stworzyły im idealne warunki 

do odbywania stażu. Mogli bezpłatnie 

przy pomocy środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego cieszyć się 

atrakcjami turystycznymi oraz również za 

darmo podróżować do miejsc gdzie 

praktyki miały miejsce. Każdy kto mógł 

wziąć udział w takim projekcie, wrócił 

szczęśliwy. To wszystko zagwarantowała 

mu szkoła. 



Również dzięki środkom unijnym, uczniowie mogą zdobywać wykształcenie na 

europejskim poziomie. Organizowane są wyjazdy na różnego rodzaju targi 

międzynarodowe, a nawet bezpłatny staż za granicą w renomowanych hotelach 

oraz przedsiębiorstwach z branży IT. 

Uczniowie ZSP nr3 na targach turystycznych ITB w Berlinie 



Szkoła dba również o życie kulturalne swoich uczniów, na jej terenie 

organizowane są różne uroczystości, wieczornice oraz konkursy. 

Dnia 27 stycznia 2015 r. odbyła się wieczornica zatytułowana "Co 

jest najważniejsze?", podczas której uczniowie przedstawiali 

wartości jakimi kierują się w życiu oraz ich pasje.  

Uczennice prezentujące wartości 



Podczas obchodów różnych świąt organizowane są konkursy 

tematyczne. Podczas obchodów Narodowego Święta 

Niepodległości odbywa się konkurs pieśni patriotycznej, a w okresie 

świąt Bożego Narodzenia konkurs na najpiękniej nakryty stół 

Konkurs pieśni patriotycznnej Konkurs na najpiękniej nakryty stół 



Dane kontaktowe: 
Adres: Aleja Wojska Polskiego 502  
  
Telefon: (055) 646 06 30  
FAX: (055) 646 06 31  
Email: zs@zs.malbork.pl  
Strona internetowa szkoły:  
http://www.zs.malbork.pl/ 

mailto:zs@zs.malbork.pl
http://www.zs.malbork.pl/


Barbara Bielawska kl. 2T 





Szkoła mieści się na ul. Al. Wojska Polskiego 502.  

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku wchodzi: 

 

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

 

• technik ekonomista 

• technik hotelarstwa 

• technik informatyk 

• technik logistyk 

• technik organizacji reklamy 

• technik obsługi turystycznej 

• technik żywienia i usług gastronomicznych 

• technik spedytor 

• technik handlowiec 

 



 

 

Technik ekonomista  

 

Organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji 

ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich 

poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub 

organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych 

produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza 

wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.  



Technik hotelarstwa 

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą 

wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego 

(recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne), ponadto zbieranie 

danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług 

hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez organy administracji samorządowej 

oraz branżowych organizacji i stowarzyszeń. 



Technik informatyk  

Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje 

firmowe na potrzeby zakładu pracy; obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi 

pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; projektuje i wykonuje bazy danych 

i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych i systemami przetwarzania 

informacji; dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego; obsługuje 

lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.  



Technik logistyk  

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. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą 

przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i 

telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i 

międzynarodowej. 



Technik organizacji reklamy 

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. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych /na 

stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer, agencjach 

public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i 

handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, 

agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. 

kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.  



Technik obsługi turystycznej 

Ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania 

maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż 

usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi 

uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla 

klientów; organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.  



Technik żywienia i usług gastronomicznych 

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. 



Technik spedytor 

Organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i 

importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również 

opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz 

organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, 

samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, 

uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia 

druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub 

wywożonych z kraju.  

 



W szkole młodzież ma do dyspozycji nowoczesne pracownie: 

 
Pracownia diagnostyki i montażu sprzętu komputerowego 



Pracownia informatyczna dla wybranych przedmiotów specjalistycznych  



Druga pracownia dla wybranych przedmiotów specjalistycznych 



Sala bankietowo-konferencyjna 



Pracownia gastronomiczna 



Pracownia obsługi konsumenta dla zawodów turystyczno- hotelarskich- 

gastronomicznych 



Pracownia informatyczna dla sieci komputerowych 



Pracownia informatyczna dla branży ekonomicznej  



Małe kino (sala multimedialna) 



Biblioteka szkolna oferuje swoim czytelnikom: 

• księgozbiór liczący 19440 wol., 

• czasopisma z różnych dziedzin wiedzy, 

• katalog komputerowy Mol OPTIVUM, 

• filmy edukacyjne, 

• fachową pomoc na każdym etapie poszukiwania informacji lub literatury, 

• wystawy stałe, okolicznościowe, tematyczne oraz nowości wydawniczych, 

• fachowy instruktaż w zakresie sporządzania opisów bibliograficznych. 

 

Multimedialne Centrum Informacyjne (MCI) służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Użytkownicy 

MCI: 

• mają dostęp do Internetu, 

mogą korzystać z: 

• drukarki, skanera oraz nagrywarki CD i DVD, 

• encyklopedii multimedialnych, 

• elektronicznych materiałów dydaktycznych (programów do nauczania języków obcych, lektur 

szkolnych, filmów edukacyjnych), 

• informatorów dla maturzystów. 

 

 





W naszej szkole organizowane są różnego typu konkursy, np.: 

 Pięknie nakryty stół świąteczny- Bożonarodzeniowy, 

 Konkurs Pieśni Patriotycznej, 

 Konkurs Wielkanocny 

 

Odbywają się tu również takie uroczystości jak: 

 Jasełka, 

 Mikołajki, 

 Dzień Edukacji Narodowej, 

 Otrzęsiny, 

 I Dzień Wiosny – Mam Talent, 

 Studniówka 

 



Szkoła stara się dawać nam- młodzieży wykształcenie na europejskim poziomie. Uczniowie 

wyjeżdżają na Międzynarodowe Targi Turystyki ITB do Berlina. Fundusze pochodzące ze środków 

unijnych pozwalają zdobywać nowe kwalifikacje, np.: na kursach florysty, carvingu, prawo jazdy 

itp. które są dla uczniów bezpłatne.  

Nasza placówka stwarza nam możliwości odbycia bezpłatnych staży zagranicznych. Było to 

możliwe dzięki środkom pochodzącym z funduszy Unii Europejskiej, które zagwarantowały 

uczestnikom pełne utrzymanie, wyżywienie, zakwaterowanie, przelot a nawet kieszonkowe na 

czas 4 tygodni pobytu w Londynie.  



Szkoła pozwala na rozwój zainteresowań i pasji teatralnych- 14 stycznia b. r. w sali teatralnej 

gdańskiego NOT-u odbył się finałowy etap Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych 

„Uzależnienia wokół nas”. Swoje przedstawienia zaprezentowało 16 zespołów, które wcześniej 

zwyciężyły w eliminacjach powiatowych. Po wielogodzinnych przesłuchaniach jury ogłosiło 

werdykt. Wtedy usłyszeliśmy: 

„Dyplom za zajęcie II miejsca oraz nagroda, jaką jest sprzęt sportowy o wartości 2000 złotych, 

przyznane zostały Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku”! Spontaniczna reakcja 

publiczności wyrażała gorącą aprobatę decyzji jurorów. Uczucie szczęścia spotęgował fakt, że 

jedna z naszych koleżanek, za swą brawurową grę otrzymała indywidualną nagrodę aktorską. 

Prócz dyplomu i nagrody do Malborka wróciliśmy z piękną statuetką, która będzie dla nas miłą 

pamiątką przeżytych w Gdańsku niezwykłych chwil. Można również rozwijać swoje pasje sportowe 

na zajęciach pozalekcyjnych grając w siatkówkę, piłkę nożną, itd.   


