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Szanowny Państwo 

Dyrektorzy Szkół Podstawowych 

  

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku zwraca się z prośbą        

o wyrażenie zgody i umożliwienie uczestniczenia uczniom klas kończących szkołę w Dniu 

Otwartym Szkoły zaplanowanym na dzień 21 marca 2022 r. (poniedziałek) w godz.:  

od 1100 – szkoły podstawowe miejskie, 

od 1200 – szkoły podstawowe pozostałe. 

W programie m. in.: 

 zapoznanie z zasadami rekrutacji, 

 zapoznanie z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2022/2023, w tym prezentacja innowacji 

pedagogicznych: 

− e-sport i tworzenie gier komputerowych. W dniu tym planowany jest turniej gier 

komputerowych LOL (Leaque of Legends) zgłoszonych pięcioosobowych 

zespołów uczniów kończących szkołę. Zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców należy 

dokonać za załączonym druku w terminie do 14 marca 2022 r. mailem na adres 

dyrektor@tech3.malbork.pl. Jednocześnie informujemy, że podczas rozgrywek 

uczniowie w sali konferencyjnej obserwują rozgrywki na telebimie. Początek 

rozgrywek godz. 900, 

−  „Elita Teatralna”, 

− „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”, 

 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, 

− grafika komputerowa, itp. 

 prezentacje realizowanych przez szkołę projektów w ramach programu Erasmus+ (staże 

i praktyki w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech), 

 prezentacja realizowanego przez szkołę projektu „Zostań Zawodowcem” w ramach, 

którego uczeń nabywa nowe kwalifikacje m. in. Prawo jazdy kat. B, carving, AutoCad 

itd., 

 zajęcia astronomiczne z użyciem teleskopu, 

 pokaz robotów oraz prezentacja aplikacji na smartfon tworzonych przez zespół uczniów 

klas informatycznych, 

 sieć komputerowa – „nie taka straszna” – pokaz możliwości, 

 pokaz  kulinarny klas gastronomicznych. 
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