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Malbork, 10.01.2019r. 

Drogi Uczniu klas programowo najwyższych 

szkół  podstawowych 

 

 Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku informuje o Dniu Otwartym 

Szkoły zaplanowanym na dzień 14 maja 2019 r. (wtorek) w godz. 1000 – 1400. 

W programie m. in.: 

 zapoznanie z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2019/2020, w tym prezentacja innowacji 
pedagogicznych: 

 „E-sport i tworzenie gier komputerowych”. W dniu tym planowany jest mini turniej gier 
komputerowych (CS:GO) zgłoszonych  zespołów  ze  szkół podstawowych. Zgłoszenia 
wraz ze zgodą rodziców należy dokonać za załączonym druku w terminie do 13 maja 
2019 r. faxem pod nr 55 646 06 31 lub mailem na adres dyrektor@tech3.malbork.pl. 
Jednocześnie informujemy, że podczas rozgrywek uczniowie w sali konferencyjnej 
obserwują rozgrywki na telebimie. Początek rozgrywek godz. 1030. 
Nagrodą dla zwycięskiej drużyny jest m.in. bezpłatny wyjazd w dniach               26-

27.10.2019 r. wspólnie z uczniami ZSP Nr 3 na Targi Good Game Arena Poznań 2019 

(warunek trzeba być uczniem klasy pierwszej ZSP nr 3). 

             -„Elita  Teatralna” 

 prezentacje zawodów, w których kształci szkoła, 

 przedstawienie wybranych zajęć dodatkowych realizowanych przez szkołę       w kolejnych 
latach w ramach projektu unijnego, m. in.: 

 wirtualna rzeczywistość „gogle HTC Vive”, 

 robotyka, 

 elementy carvingu, 

 kuchnia molekularna, 

 grafika komputerowa, itp. 

 prezentacje realizowanych przez szkołę projektów w ramach programu Erasmus+        i PO 
WER (staże i praktyki w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Portugalii  oraz  Włoszech ), 

 prezentacja realizowanego przez szkołę projektu Zostań Zawodowcem             w ramach, 
którego uczeń nabywa nowe kwalifikacje m.in. prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózki 
widłowe, florystyka, carving, itp., 

 zajęcia astronomiczne z użyciem teleskopu, 

 pokaz robotów oraz aplikacji na smartfony stworzonej przez zespół uczniów klas 
informatycznych, 

 sieć komputerowa – „nie taka straszna” – pokaz możliwości 

 pokaz sprzętu logistycznego w tym samochodu ciężarowego ( TIR) – parking szkolny 

 pokaz  kulinarny klas gastronomicznych 

 rekrutacyjne  „grillowanie” 

mailto:dyrektor@tech3.malbork.pl

