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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/

