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SZANOWNI RODZICE 

DRODZY UCZNIOWIE  

 

 

 

Zbliża się zakończenie kolejnego etapu edukacji szkolnej. Stoicie przed wyborem 

dalszej drogi kształcenia. Zapewne każdy z Was rozważa wybór szkoły ponadpodstawowej, 

do której zamierza uczęszczać po ukończeniu aktualnej szkoły. W związku z powyższym 

dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku, 

pragną przedstawić propozycję i zachęcić do podjęcia nauki w naszej szkole. 

Jesteśmy publiczną szkołą kształcenia ponadpodstawowego kształcącą w zawodach: 

 technik ekonomista,  

 technik rachunkowości, 

 technik informatyk,  

 technik programista, 

 technik logistyk,  

 technik żywienia i usług gastronomicznych,   

 technik hotelarstwa,  

 technik obsługi hotelowej,  

 magazynier logistyk. 

Polityką Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku jest: 

 stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, 

 nauczenie uczenia się, 

 rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności, 

 kształtowanie człowieka świadomego zagrożeń cywilizacyjnych i potrafiącego sobie  

z nimi radzić, 

 kształcenie umiejętności posługiwania się językami obcymi (angielski, niemiecki, 

włoski, hiszpański). 

Posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe i jedną z najnowocześniej wyposażonych baz 

dydaktycznych w województwie pomorskim, pozyskaną dzięki wygranym projektom 

unijnym, która służy realizacji podstawy programowej. Szkoła jest ośrodkiem, w którym 

realizuje się zajęcia w ramach Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, uczestnicząc      

w projekcie „Zdolni z Pomorza”. 

Jesteśmy szkołą, która uzyskuje wysokie lokaty w Ogólnopolskim Rankingu Techników 

„Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” np. w roku 2013 – 6 miejsce w Polsce w zawodach 

hotelarskich. W  minionych latach  szkoła uzyskała najwyższą lokatę w woj. pomorskim ze 

wszystkich szkół powiatu malborskiego. 

Szkoła  posiada m.in. następujące  certyfikaty: 

-„Szkoła –Ambasador Parlamentu Europejskiego”, 

-„Innowacyjna szkoła  zawodowa na rynku pracy” 

-„Szkoła  Zawodowych Perspektyw”, 
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-„Karta Jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach 

programu Erasmus+” 

 

Jesteśmy szkołą  bezpieczną, przyjazną uczniowi, dającą szansę rozwoju każdemu. Najlepsi 

mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach na staże i praktyki zawodowe w ramach 

programu ERASMUS + oraz PO WER do Wielkiej Brytanii, Włoch, Portugalii, Hiszpanii 

(wartość dotychczasowych projektów to ok. 4 200 000 zł). 

W trosce o wszechstronny rozwój ucznia  w ramach realizowanych  projektów uczeń będzie 

mógł uzyskać dodatkowe kwalifikacje  uczestnicząc m.in. w następujących kursach: carving, 

prawo jazdy kat. B, operator wózka widłowego, barista, kelner, florysta, dietetyk itd…. 

W nowym roku szkolnym będziemy kontynuowali rozpoczętą realizację innowacji 

pedagogicznych: „E-sport i tworzenie gier komputerowych”, „Elita Teatralna”, których celem 

jest rozwój kreatywności, wykorzystanie wiedzy z zakresu języków obcych czy też 

zamiłowania do sztuki teatralnej. 

W naszej szkole dbamy o bezpieczeństwo, dyscyplinę, uczymy odpowiedzialności. 

Staramy się wychowywać m.in. w duchu patriotyzmu, tolerancji oraz wrażliwości na 

problemy drugiego człowieka, organizując szereg imprez tematycznych z tym związanych. 

Więcej  informacji  o szkole  oraz zasadach rekrutacji znajdzie  Państwo pod adresem: 

www.tech3.malbork.pl 

 

 

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE 

 

Misją naszej szkoły jest: 

 

 

 

Ukształtować i wyposażyć absolwenta nie tylko w umiejętności zawodowe  

służące zabezpieczeniu potrzeb europejskiego rynku pracy,  

ale potrafiącego "rozumieć świat i kierować sobą"  

w oparciu o takie wartości jak prawda, dobro i piękno. 

 

 

 

Życzę przemyślanej i słusznej decyzji 

         

                 Jan Stawicki 

         dyrektor 


