Pracownia językowa w ZSP nr 3 w Malborku

Nauczyciel Roku 2020 Maria Seibert I LO w Malborku

Pracownia mechaniki lotniczej w CEZ w Malborku
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I LICEUM OGÓLNOLSZTAŁCĄCE
imienia Henryka Sienkiewicza
ul. 17 Marca 6, 82-200 Malbork
tel./fax 55 272-24-22, 55 272-28-67
http://lo1malbork.pl e-mail:sekretariat@lo1malbork.pl
Dyrektor szkoły - Hanna Lalak

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Aleja Wojska Polskiego 493, 82-200 Malbork
NIP 579-15-60-033 tel. 55 647 19 01
e-mail: liceum@malbork.org http://www.malbork.org/
Dyrektor szkoły - Zbigniew Kowalski

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
Al. Wojska Polskiego 502 82-200 Malbork
tel. 55 646 06 30
fax 55 646 06 31
https://tech3.malbork.pl NIP 579-15-76-749
e-mail: dyrektor@tech3.malbork.pl Regon 192078875
Dyrektor szkoły - Jan Stawicki
Technikum Nr 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4
Pl. Narutowicza 14, 82-200 Malbork
tel./fax 55 647 34 34, 55 647 34 39
e-mail: zsp4@zsp4.malbork.pl www.zsp4.malbork.pl
Dyrektor szkoły - Paweł Rybak
Technikum Nr 2
Branżowa Szkoła I stopnia
IV Liceum Ogólnokształcące

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
Ul. Gen De Gaulle’a 75A, 82–200 Malbork
tel./fax 55 647 67 78, tel. 55 647 67 77
e-mail: sekretariat@cez.malbork.pl www.cez.malbork.pl
Dyrektor centrum - Waldemar Kuliński
Liceum dla Dorosłych
Centrum Kształcenia Zawodowego
Centrum Kształcenia Ustawicznego

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNOWYCHOWAWCZY
imienia prof. Marii Grzegorzewskiej
ul. Jagiellońska 79/82, 82-200 Malbork
tel. 55 272 32 42;
e-mail: sekretariat.sosw@powiat.malbork.pl
https://sosw.malbork.pl/
Dyrektor ośrodka - Małgorzata Bychawska
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Specjalna
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
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Szanowni Rodzice
Drodzy Absolwenci
szkoły podstawowej
Już niebawem – przed Wami Droga Młodzieży, trudny wybór co do
dalszej edukacji i planowania przyszłości, aby spełnić własne
oczekiwania i marzenia.
Na początku tej drogi w dorosłość – czeka Was szkoła średnia na
poziomie liceum i technikum. Pozytywnym wyborem będzie także
szkoła branżowa, aby zdobyć dobry zawód.
W naszym powiecie oferujemy dla każdego ucznia kilka możliwych
wyborów. Dyrektorzy szkół przygotowali ciekawe propozycje,
które mogą Was zainteresować. W mieniającym roku szkolnym
przyjęliśmy ponad 1350 uczniów z naszego powiatu i powiatów
ościennych.
Zapraszamy do zapoznawania się z propozycjami naszych liceów i techników oraz szkół branżowych, gdzie
czeka na Państwa wykfalifikowana kadra. Unowocześniamy bazę dydaktyczną, która pozwoli sprostać
współczesnym wyzwaniom techniki informacyjnej i nowoczesnym metodom nauczania. Wierzę, że każdy
z Was – Drodzy Uczniowie, znajdzie dla siebie najlepszą szkołę.
Każdy z Was jest dla nas ważny. Dlatego też oferta edukacyjna jest dość szeroka. Stawiamy na edukację
zawodową tworząc odpowiednie warunki dla praktycznej nauki zawodu w naszym Centrum Edukacji
Zawodowej. Technika proponują przygotowanie do zawodów, które są niezbędne na aktualnym rynku
pracy. Licea są przygotowane, aby otworzyć dalszą drogę na wybranym kierunku studiów.
Możecie Państwo i Drodzy Uczniowie liczyć na wsparcie doradców zawodowych w naszych szkołach i na
specjalistyczne konsultacje w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, aby wybrać taki kierunek
kształcenia, który jest na miarę możliwości i wymagań, jakie będzie stawiać w przyszłości wybrana szkoła.
Życzę mądrego wyboru.
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PUNKT INFORMACJI
w sprawie rekrutacji
Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac słowiański 17 – 82-200 MALBORK

Wydział Edukacji
I piętro, pokój 47-49
tel. 55 646 04 69, 55 646 04 48

Patrycja Wirkus- podinspektor
e-mail: p.wirkus@powiat.malbork.pl

Aneta Kwiatkowska- główny specjalista
e-mail: a.kwiatkowska@powiat.malbork.pl
www.powiat.malbork.pl

Zapraszamy do rekrutacji elektronicznej na stronie
https://nabor.pcss.pl/
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Harmonogram czynności postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do
klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa
w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz
szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022*
*Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9

10

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z
dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych
i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i
oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.
Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego,
oddziału międzynarodowego, oddziału wojskowego w szkole
ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie
sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana
przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których
kandyduje
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa
w pkt 1, terminu przeprowadzenia
sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 6-7
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. *

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. *

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych*,
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne).
*

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji
językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

Termin
Termin
w postępowaniu
w postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym
od 17 maja 2021 r. do 21 od 22 lipca 2020 r. do
czerwca 2021 r. do godz. 27 lipca 2020 r.
15.00
do godz. 15.00
od 25 października 2021r.
do 12 listopada 2021 r.1)

od 13 grudnia 2021 r. do
16 grudnia 2021 r.1)

od 17 maja 2021 r. do 31
maja 2021 r.
do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00

nie dotyczy2)

nie dotyczy2)

od 25 czerwca 2021r. do
14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
do 14 maja 2021 r.
od 1 czerwca 2021 r. do
14 czerwca 2021r.; II
termin3):
do 8 lipca 2021 r.
nie dotyczy2)
od 1 czerwca
do 14 czerwca 2021 r.;
II termin 3)
Do 8 lipca
2021 r.
nie dotyczy2)
od 1 czerwca
do 14 czerwca 2021 r.;
II termin 3)
Do 8 lipca
2021 r.
nie dotyczy2)
I termin do 17 czerwca
2021 r.
II termin3):
Do 9 lipca 2021 r.
nie dotyczy2)
I termin do 17 czerwca
2021 r.
II termin3):
Do 9 lipca 2021 r.

od 6 sierpnia 2021 r.
do 10 sierpnia
2021 r.

nie dotyczy2)

nie dotyczy2)

I termin do 17 czerwca
2021 r.
II termin3):
Do 9 lipca 2021 r.
nie dotyczy2)

1)

nie dotyczy2)
od 6 sierpnia
do 10 sierpnia
2021 r.
nie dotyczy2)
od 6 sierpnia
do 10 sierpnia
2021 r.
nie dotyczy2)
Do 13 sierpnia 2021 r.
nie dotyczy2)
Do 13 sierpnia 2021 r.

Do 13 sierpnia 2021 r.
nie dotyczy2)

Dot. Branżowej Szkoły I Stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w powszednim dniu lutego
ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/202 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma
oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności w pierwszym terminie
3) Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie,
nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10
* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób
sprawności fizycznej.
2) W
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Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie
zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w
przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz
odpowiednio orzeczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdami i orzeczenia
psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdem**.

12

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13

15

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora
oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie
wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia.

16

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

17

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

18

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

14

od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r.
do 20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00

od 2 grudnia 2021 r.
do 9 grudnia 2021 r. 2)

od 11 stycznia 2022 r.
do 18 stycznia 2022 r. 2)

2 sierpnia 2021 r.
23 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00
2)
10 grudnia 2021 r.
19 stycznia 2022 r. 2)
2 sierpnia 2021 r.
23 sierpnia 2021 r.
10 grudnia 2021 r. 2)
19 stycznia 2022 r. 2)
do 3 sierpnia 2021 r.
24 sierpnia 2021 r.
Do 13 grudnia 2021 r. 2)
Do 20 stycznia 2022 r. 2)
do 5 sierpnia 2021 r.
26 sierpnia 2021 r.
Do 17 grudnia 2021 r. 2)
Do 26 stycznia 2022 r. 2)
Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia
Do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia 2)
Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia
Do 7 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia 2)
Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora
szkoły
Do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora
szkoły 2)

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o
tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w
postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.
Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.
Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie
z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493
z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Ważne informacje w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.
Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) ustalam co
następuje:
I. Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy i artystycznych to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim
tytułem nadanym na podstawie regulaminów zawodów (konkursów) o zasięgu:
• międzynarodowym,
• krajowym (ogólnopolskim),
• wojewódzkim,
• powiatowym.
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II. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych
o zasięgu:
•
•
•
•

międzynarodowym – miejsca 1- 8,
krajowym (ogólnopolskim) – miejsca 1- 6,
wojewódzkim – miejsca 1-3,
powiatowym – miejsce 1-3,
oraz miejsca uznane za wysokie w sportowych
zawodach mistrzowskich o randze:
• międzynarodowej – miejsca 1- 20,
• krajowej (ogólnopolskiej) – miejsca 1- 12,
• regionalnej – miejsca 1- 6,
• wojewódzkiej – miejsca 1- 3,
zgodnie z kalendarzem zawodów okręgowych lub
polskich związków sportowych.
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 ustalony na
podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.):
I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez
Pomorskiego Kuratora Oświaty, za które zgodnie
z obowiązującym prawem oświatowym:
– laureat konkursu przedmiotowego – jest przyjmowany
w pierwszej kolejności do publicznej szkoły
ponadpodstawowej,
– za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje
się 7 punktów,
– za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów.
Wykaz konkursów przedmiotowych:
1) przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych od
klas IV z:
a. języka polskiego,
b. języka angielskiego,
c. języka niemieckiego,
d. historii,
e. biologii,
f. geografii,
g. matematyki,
h. fizyki,
i. chemii,
j. informatyki.
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II. Zawody, za które zgodnie z obowiązującym prawem
oświatowym:
1) za uzyskany w zawodach wiedzy będących konkursem
o
zasięgu
ponadwojewódzkim
organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych
porozumień:
– tytuł laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
– tytuł finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) za uzyskanie wysokiego miejsca w innych niż ww.
zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych
organizowanych przez inne podmioty działające na
terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b)
krajowym
–
przyznaje
się 3
punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno
szczególne
osiągnięcie
z takich
samych zawodów wiedzy,
artystycznych
i
sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego
zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za
najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z
tym że maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Uwaga:
1. Wymienione na świadectwach ukończenia szkoły
podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 mogą być
również zawody wiedzy, artystyczne i sportowe
organizowane przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, ujęte przez
Pomorskiego Kuratora Oświaty w wykazie na rok
szkolny: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020.
2. Wykaz
olimpiad
przedmiotowych
przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów
objętych egzaminem ósmoklasisty w roku
szkolnym 2020/2021 znajduje się na stronie BIP
Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja-inauka/olimpiady

Informator na rok szkolny 2021-2022

Warto wiedzieć
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
– mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z:
a) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3
Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
Punkty przyznawane za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem]
Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII
szkoły podstawowej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z
wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

Więcej informacji można znaleźć w Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. HENRYKA SIENKIEWICZA w Malborku
Wciąż bezkonkurencyjne – I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w
Malborku – łączy nowoczesną formułę edukacji z 75-letnią tradycją szkoły.
UCZYMY, POMAGAMY, WSPIERAMY.
Ucząc, dajemy możliwość odkrywania własnych predyspozycji i talentów. Jednocześnie
pomagamy przygotować się do matury i osiągnąć wysokie wyniki na egzaminach. Nasi
absolwenci zdobywają indeksy najlepszych uczelni w kraju. Są również doskonale
przygotowani do kontynuowania nauki na uczelniach zagranicznych. Wciąż pozostajemy
więc szkołą skuteczną i mamy czym się chwalić! Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego
w Malborku zdają egzamin maturalny z wynikami wyższymi niż średnie krajowe i
najwyższymi w powiecie malborskim. Jako jedyna szkoła w Malborku znaleźliśmy się
wśród wyróżnionych Brązową Tarczą 2021 liceów w Polsce, zajmując w rankingu miesięcznika Perspektywy
trzydzieste pierwsze miejsce w województwie pomorskim. Głównym kryterium we wspomnianej klasyfikacji są
wyniki matur zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych oraz sukcesy uczniów w olimpiadach i
konkursach przedmiotowych. Brązowa Tarcza symbolizuje utrzymywanie właściwych standardów nauczania i dobre
miejsce wśród najlepszych polskich liceów ogólnokształcących.
Łącząc

tradycję

z

nowoczesnością

wspieramy

aktywność

naszych

uczniów.

SZKOŁA TO MY! I Liceum Ogólnokształcące w Malborku na co dzień bowiem tętni życiem. Swoją realizację znajdują
tutaj liczne przedsięwzięcia zarówno uczniowskie, jak i nauczycielskie: wyjazdy integracyjne, międzynarodowe
wymiany młodzieży, realizacje projektów społecznych, aktywne uczestnictwo w warsztatach naukowych i
ćwiczeniach laboratoryjnych, koncerty charytatywne, wystawy prac plastycznych, festiwale filmowe, debaty
społeczne, spektakle teatralne, konkursy wokalne, wystawy fotograficzne etc. Prowadzimy systematyczną pracę
z uczniami uzdolnionymi, którzy zdobywają tytuły laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad artystycznych
i przedmiotowych.
Zarówno uczniowie, jak i absolwenci jednogłośnie wskazują, że największymi atutami szkoły są: szacunek dla
inności,

tolerancja

i

dbałość

o

bezpieczeństwo.

Wytwarza

to

poczucie

jedności

i umożliwia samorealizację - w myśl hasła: RÓŻNI LUDZIE - JEDNA SZKOŁA!
Jeśli więc chcesz się rozwijać i solidnie przygotować do matury, jeśli cenisz sobie przyjazne relacje koleżeńskie,
a ponadto chcesz rozwijać swoje pasje naukowe, artystyczne, działać społecznie, jeśli poszukujesz swojego miejsca
- to I Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla Ciebie!!!

Dyrektor szkoły – Hanna Lalak
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OFERTA EDUKACYJNA I LO NA ROK SZKOLNY 2021/2022
PROFIL KLASY
Klasa politechniczna: matematyka, fizyka
informatyka – 1 oddział

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
język polski, matematyka, język angielski,
fizyka

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy po ukończeniu liceum mają zamiar podjąć studia na
kierunkach politechnicznych. Oferta edukacyjna tej klasy – oprócz przedmiotów w zakresie
rozszerzonym: matematyki, informatyki i fizyki – zakłada również dodatkowe zajęcia z astronomii z
elementami astrofizyki, a także zajęcia z programowania strukturalnego oraz elementów architektury –
innowacja pedagogiczna. Klasa politechniczna przygotowuje do kontynuowania nauki na wyższych
uczelniach technicznych i ekonomicznych. Jest idealna dla ucznia poszukującego solidnego
przygotowania do studiów informatycznych. Profil przygotowano także z myślą o osobach, które wiążą
swoją przyszłość z zarządzaniem finansami, bankowością, marketingiem oraz pracą w instytucjach
finansowych.
Klasa humanistyczno – prawna z elementami
dziennikarstwa: język polski, historia, język
angielski – 1 oddział

język polski, matematyka, język angielski,
historia

Uczniowie o zainteresowaniach humanistycznych realizują w tej klasie na poziomie rozszerzonym język
polski, historię oraz język angielski. Profil klasy skierowany jest do przyszłych prawników, socjologów,
dziennikarzy, dyplomatów, kulturoznawców, filologów, a także pracowników administracji publicznej,
samorządowej, czy instytucji unijnych. Nauka w tej klasie daje możliwość uczestnictwa w dodatkowych
zajęciach z historii państwa i prawa oraz elementów dziennikarstwa, przybliżających pracę w różnego
rodzaju mediach. Uczniowie biorą udział w spotkaniach z adwokatami, sędziami i radcami prawnymi.
Oferta skierowana jest do tych, którzy chcą doszukiwać, doczytywać, dokształcać się i są niezmiennie
ciekawi świata i ludzi.
Klasa biomedyczna z elementami psychologii,
język polski, matematyka, język angielski,
biologia, chemia, język angielski – 1 oddział
biologia
W klasie o tym profilu powinni podjąć naukę uczniowie zainteresowani studiowaniem medycyny,
biotechnologii oraz innych kierunków biotechnicznych. Przedmioty wiodące w tym profilu to chemia,
biologia i język angielski na poziomie rozszerzonym. Nauka w klasie biomedycznej stwarza szerokie
możliwości dalszej edukacji. Absolwenci mogą podjąć studia na takich kierunkach, jak: kosmetologia,
dietetyka, inżynieria środowiska, farmacja, psychologia… Dodatkowo dla tego profilu kształcenia zostały
przewidziane zajęcia z psychologii oraz ratownictwa medycznego.
Klasa językowa z elementami turystyki:
język polski, matematyka, język angielski,
geografia, język angielski, język hiszpański – 1
geografia
oddział
Profil przygotowuje uczniów do studiów z zakresu języka obcego. Zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli
z powodzeniem na studiowanie również takich kierunków, jak: ekonomia, handel i marketing,
zarządzanie, reklama, logistyka, geografia, geologia, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona
środowiska, architektura krajobrazu, geodezja, turystyka i rekreacja, stosunki międzynarodowe. Jednym
z elementów edukacji będzie uczestnictwo w wycieczkach, rajdach, zajęciach terenowych. Nauka w tej
klasie może stać się okazją do poznania ważnych ze względów geograficznych i historycznych miejsc w
Polsce i w Europie.
Wiodącym językiem obcym we wszystkich klasach jest język angielski. Nauka tego języka będzie
prowadzona w grupach o różnym poziomie zaawansowania. Drugi język obcy - do wyboru: język
hiszpański, język niemiecki, język rosyjski. W klasie językowej: język hiszpański w rozszerzonym
wymiarze godzin.
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I LO w Malborku ma 75 lat !!!

75 lat szkoły to informacja godna zaakcentowania. Jesteśmy w tej szkole nieprzypadkowo.
Głównie po to, aby na własne oczy przekonać się, że funkcjonowanie szkoły w siedemdziesiątym piątym
roku jej istnienia łączy się cały czas z kultywowaniem tradycji, ale także z jej DNA,
z edukacyjną filozofią skupiającą się na innowacji i ciągłym ulepszaniu tego, co już istnieje. Filozofią,
jaka przyświecała od początku założycielom szkoły.
Dzięki temu wiemy już, że pomimo różnych perturbacji i transformacji szkoła nie straciła nigdy
swojego wyjątkowego charakteru. Choć często brakowało nakładów finansowych, bezustannie rodziły
się w I LO innowacyjne i całkowicie własne inicjatywy edukacyjne.
Ty również możesz stać się częścią historii tej szkoły, szkoły wyjątkowej marki!

w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” szkoła zaliczona jest do grona najlepiej kształcących liceów w
Polsce: BRĄZOWA TARCZA – 2019 r. oraz 2021 r., SREBRNA TARCZA – 2020 r.,
najwyższa ZDAWALNOŚĆ MATUR w powiecie malborskim,
DOGODNA LOKALIZACJA - historyczny budynek objęty ochroną wojewódzkiego konserwatora
zabytków; na dziedzińcu szkoły pomnik przyrody,
organizacja cyklicznych: zjazdów absolwentów, festiwali „Śpiewać każdy może”, Henryków, rajdów
szkolnych „Malwira”, festiwali filmowych na Dzień Patrona,
jako jedna ze 140 szkół w Polsce jesteśmy SZKOŁĄ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI - realizujemy
projekty społeczne: najlepszy projekt w temacie Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 2018- nagroda
ZŁOTE WILKI; najlepszy projekt społeczny w województwie pomorskim 2018 -SREBRNE WILKI.
uczniowie z tytułem NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA POWIATU MALBORSKIEGO
baza lokalowa umożliwia naukę w systemie jednozmianowym (od godziny 08:00)
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NASI UCZNIOWIE

otrzymują stypendia: PREZESA RADY MINISTRÓW, MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ, MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO,
są chlubą dla szkoły dzięki swoim sukcesom w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,
kontynuują naukę na prestiżowych uczelniach w Polsce i za granicą, uczestniczą w wymianach
międzynarodowych,
zwiedzają Polskę i Europę podczas wycieczek krajowych i zagranicznych, wyjeżdżają do muzeów, kin
i teatrów,
realizują projekty społeczne,
rozwijają swoje zdolności i zainteresowania (Rock Opera „Krzyżacy”, koncerty charytatywne, zespół
wokalny „Parafraza”, audycje radiowe „Młodzieżowy bigos”),
aktywnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego
(„Zdolni z Pomorza”),
angażują się w działalność Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Wolontariatu „Filantrozaury”.

ABSOLWENCI O SZKOLE

„Nasze liceum nie było tylko
miejscem zdobywania wiedzy,
ale pewnym etosem, który
kształcił mnie jako człowieka
i inspirował do samodzielnego
odkrywania świata, realizowania ambicji
i widzenia nauki jako wartości. Z tradycji
liceum czerpałam poczucie dumy, a wielu
nauczycieli można było nazwać mistrzami
i przewodnikami rozbudzającymi ciekawość
i uczącymi nie tylko sięgania po odpowiedzi,
ale i stawiania pytań.”

„Nasze liceum to miejsce wypełnione
duchem tradycji, które jednocześnie
daje możliwości rozwoju osobistego.
Dzieje się tu wiele, a my, uczniowie
zawsze
aktywnie
uczestniczymy
w apelach, konkursach, spotkaniach,
dzięki którym czujemy się częścią wspólnoty
i możemy rozwijać skrzydła. Każdy ma szansę
znaleźć tu swoje miejsce oraz osiągnąć sukcesy
w nauce. Dodatkowo panuje tu bardzo ciepła
i przyjazna atmosfera, która od początku
przekonała mnie do wyboru tej szkoły.”
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„Opisać tę szkołę w kilku
zdaniach to zadanie bardzo
trudne, a wręcz niemożliwe.
Bezsprzecznym jest jednak to,
że I LO to szkoła godna
polecenia. Dlaczego? Bo można
rozwijać tutaj swoje naukowe pasje. Na moim
przykładzie mogę jasno powiedzieć, że nie
musiałem być umysłem ścisłym, aby być
w klasie mat-fiz, a dodatkowo brać udział
w niezliczonej ilości konkursów różnej rangi
z historii czy ekonomii. Ponadto coś mi zostało
z tej 3-letniej nauki w głowie na tyle, że matury
boję się tylko trochę (tak tyci tyci). W tej szkole
można robić wiele różnych rzeczy: tworzyć
projekty społeczne i tym samym zmieniać
otaczającą nas rzeczywistość, realizować się
twórczo pod kierunkiem p. Seibert, brać udział
w wielu wyjazdach z (nie)zapomnianymi
atrakcjami
i
atmosferą.
Jednak
co
najważniejsze, w tej szkole można spotkać
fantastycznych ludzi i stworzyć niezwykle
zgraną ekipę w klasie, bo bądźmy szczerzy,
z fajną klasą szkoła zyskuje wiele w oczach
ucznia i jest mu zawsze trochę raźniej.
A samorząd dalej działa prężnie, chociaż już
w nim nie jestem…
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II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
Szanowni Państwo!
Ukończenie szkoły podstawowej, to koniec pewnego etapu w życiu, ale
równocześnie to początek nowej drogi. Wybór szkoły ponadpodstawowej
to ważna decyzja, która może zaważyć na przyszłym życiu młodego
człowieka.
Chcielibyśmy ułatwić Państwu ten wybór, przedstawiając ofertę
edukacyjną na rok szkolny 2021/2022 oraz przekonać Państwa do wyboru
naszej szkoły.
Argumentami świadczącymi niewątpliwie na naszą korzyść są przede
wszystkim:
• wyniki edukacyjne naszych absolwentów: jesteśmy szkołą z najwyższą liczbą uczniów przystępujących do
egzaminu maturalnego oraz z bardzo wysoką jego zdawalnością
• wyniki naboru w ostatnich latach: jesteśmy najchętniej wybieranym liceum w powiecie malborskim
• wyniki konkursu na „Najlepszego absolwenta” - Od wielu lat nasza szkoła wiedzie w nim prym
• uczestnictwo w programie „Pomorska Liga Zadaniowa”
• sposoby wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów na płaszczyźnie intelektualnej, sportowej
i artystycznej
• odnoszone liczne, wysokie sukcesy w sporcie
• szkoła przyjazna uczniom -zajęcia edukacyjne odbywające się w systemie bez zmianowym - lekcje
rozpoczynamy od godziny 8.00 i kończymy najpóźniej ok. godziny 15.00 (korelacja rozkładów jazdy
komunikacji z planem szkolnym)
• nasza szkoła, jako jedyna w powiecie malborskim została wytypowana do programu wspierającego uczniów
szczególnie uzdolnionych „Zdolni z Pomorza” w obszarze przedmiotów ścisłych (matematyka, chemia,
biologia).
• wyróżnienie w Pomorskim Forum Edukacji - jako jedna z trzech szkół w województwie pomorskim,
w których zanotowano największy przyrost wiedzy u uczniów badany przez EWD (porównanie wyników
egzaminu z wynikami egzaminu maturalnego).
• nowoczesne specjalistyczne pracownie dydaktyczne: biologiczna, chemiczna, matematyczno-fizyczna,
językowe, komputerowo-informatyczna, ratownictwa medycznego, pracownia technik graficznych,
biblioteka z czytelnią. W pracowniach tych swoje zainteresowania mogą rozwijać uczniowie na zajęciach
lekcyjnych, pozalekcyjnych i kołach zainteresowań.
• bogata baza sportowo-rekreacyjna, na której odbywają się zajęcia wychowania fizycznego i sportowe koła
zainteresowań.
Do dyspozycji uczniów jest: hala sportowa, hala lekkoatletyczna, boiska do piłki nożnej „Orlik”, boiska do
gier zespołowych, nowoczesna sala fitness, siłownia, sala do aerobiku
• dowolny wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym zgodny z zainteresowaniami ucznia
• oferta szkoły, poszczególnych klas została stworzona z uwzględnieniem oczekiwań, jakie stawiają wiodące
uczelnie wyższe wobec przyszłych studentów
• indywidualna opieka mentorska dla osób uzdolnionych i wyróżniających się.
• odpowiednie i przyjazne warunki do zgłębiania wiedzy, wykwalifikowana kadra przygotowuje uczniów do
konkursów i olimpiad rozbudzając ich pasje na zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań.
• Szkoła realizuje we współpracy z uczelniami wyższymi i innymi instytucjami największą liczbę innowacji
w Powiecie Malborskim – (8 innowacji)
• Współpraca ze szkołami w naszych partnerskich miastach w Niemczech - Nordhorn i Monheim am Rhein,
umożliwiająca uczniom udział w wymianie młodzieży
• możliwość samorealizacji w Samorządzie Uczniowskim i Wolontariacie
• umożliwienie uczniom zamiejscowym zamieszkania w internacie
• bogata oferta programów stypendialnych dla uczniów
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Współtworzymy szkołę otwartą na potrzeby naszej społeczności, bliską życiu. Szkołę nowoczesną,
zinformatyzowaną, inspirującą do działania. Szkołę znającą oczekiwania i zarazem problemy współczesnej
młodzieży. Rozwijającą i wspierającą talenty i pasje uczniów. Szkołę, która kładzie nacisk na wysoką jakość
kształcenia i doskonale wywiązuje się z zadań wychowawczych. Szkołę, która zarówno wspomaga uczniów
zdolnych, jak i mających trudności w uczeniu się. Szkołę, w której uczniowie nie będą się nudzić i nikt nie
będzie anonimowy.
Jesteśmy pewni, że będziecie Państwo w pełni zadowoleni z wyboru naszej szkoły
Pozdrawiam serdecznie
Dyrektor szkoły
Zbigniew Kowalski

Oferta na rok szkolny 2021/2022
Nazwa klasy

Przedmiot na rozszerzeniu i innowacje

Klasa
psychologiczna
Ilość klas: 1
Ilość miejsc: 30
Klasa
biomedyczna
Ilość klas: 1
Ilość miejsc: 30

Biologia
Język polski
Język angielski
Podstawy psychologii
Biologia
Chemia
Warsztaty z ratownictwa medycznego
Trzeci przedmiot wybierany przez ucznia
zgodnie
z zainteresowaniami spośród
zaproponowanych przez szkołę
Matematyka
Fizyka
Warsztaty z robotyki i astronomii
Trzeci przedmiot wybierany przez ucznia
zgodnie
z zainteresowaniami spośród
zaproponowanych przez szkołę
Matematyka
Fizyka
Warsztaty z rysunku i projektowania
Trzeci przedmiot wybierany przez ucznia
zgodnie z zainteresowaniami spośród
zaproponowanych przez szkołę
Język polski
Historia
Warsztaty z zakresu prawa
Trzeci przedmiot wybierany przez ucznia
zgodnie z zainteresowaniami spośród
zaproponowanych przez szkołę
Język angielski
Geografia
Język polski
Konwersatorium z języka angielskiego

Klasa
politechniczna
Ilość klas: 0,5
Ilość miejsc: 15

Klasa
architektoniczna
Ilość klas: 0,5
Ilość miejsc: 15

Klasa
humanistyczno
-prawna
Ilość klas: 0,5
Ilość miejsc: 15
Klasa językowa
Ilość klas: 0,5
Ilość miejsc: 15

Wybrane zajęcia edukacyjne, za które będą
naliczane punkty uzyskane
za oceny na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej
Język polski
Matematyka
Biologia
Język angielski
Język polski
Matematyka
Biologia
Chemia

Język polski
Matematyka
Fizyka
Język angielski

Język polski
Matematyka
Fizyka
Język angielski

Język polski
Matematyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie

Język polski
Matematyka
Język angielski
Geografia

Języki obce nauczane w szkole: Język angielski (wiodący), drugi język do wyboru lub możliwa kontynuacja języka nauczanego
w szkole podstawowej spośród: język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski. Nauka języka odbywa się w
grupach o różnym poziomie zaawansowania.
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SZCZEGÓŁOWA OFERTA II LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCEGO
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Klasa psychologiczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski.
Innowacja: z zakresu psychologii to zajęcia prowadzone w formie warsztatów psychologicznych i
treningów interpersonalnych, pozwalające lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi ludźmi.
Jeżeli marzysz o pracy w zawodach opartych na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu pomocy takich
jak: pedagog, wychowawca, nauczyciel, pracownik socjalny, terapeuta, psycholog, trener –
TO JEST KLASA DLA CIEBIE!

Klasa biomedyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, trzeci przedmiot wybierany przez
ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę.
Innowacja: z zakresu ratownictwa medycznego to połączenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy z
praktycznymi umiejętnościami radzenia sobie w sytuacjach nagłego zdarzenia.
Jeżeli marzą Ci się studia biologiczne, chemiczne, medyczne, weterynaryjne, farmaceutyczne lub kierunki
związane z technologią żywności i żywienia – TO JEST KLASA DLA CIEBIE!

Klasa politechniczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, trzeci przedmiot wybierany przez
ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę.
Innowacja: z zakresu robotyki, astronomii i informatyki w formie warsztatów badawczych.
Profil przeznaczony dla uczniów zainteresowanych zgłębianiem tajników matematyki, fizyki lub do wyboru
informatyki, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych.
Jeżeli chcesz być inżynierem, bankowcem czy informatykiem – TO JEST KLASA DLA CIEBIE!

Klasa architektoniczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, trzeci przedmiot wybierany przez
ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę.
Innowacja: w formie warsztatów z rysunku i projektowania oraz warsztatów z grafiki komputerowej.
Jeżeli zamierzasz studiować na wydziale architektury i urbanistyki, architektury wnętrz, architektury
krajobrazu i wzornictwa, projektowania mody - TO JEST KLASA DLA CIEBIE!

Klasa humanistyczno-prawna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, trzeci przedmiot wybierany przez
ucznia spośród: język angielski, wiedza o społeczeństwie.
Innowacja: zajęcia z zakresu prawa i stosunków międzynarodowych, w trakcie których poznasz najbardziej
aktualne, interesujące i ważne problemy współczesnego świata oraz zgłębisz tajnik zawodów prawniczych.
Jest to kierunek dla osób ciekawych świata i mechanizmów, które nim rządzą. Jeżeli lubisz debatować,
chcesz zostać politykiem, socjologiem, znawcą kultury, a przy tym łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi,
jesteś otwarty, spostrzegawczy oraz potrafisz jasno i odważnie formułować, a także wypowiadać swoje
poglądy, w przyszłości interesuje Cię kontynuowanie nauki na kierunkach humanistycznych, prawniczych,
socjologii, politologii, stosunkach międzynarodowych i zarządzaniu – TO JEST KLASA DLA CIEBIE!

Klasa językowa
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, język polski, drugi język
wybierany przez ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami spośród: język hiszpański, niemiecki, włoski,
rosyjski.
Innowacja: polegająca na zajęciach w formie konwersatorium języka angielskiego.
Jeśli Twoją pasją są języki obce, chcesz bardzo dobrze poznać angielski i hiszpański lub inny wybrany przez
Ciebie język, a przy tym łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi i chciałbyś studiować: filologię, lingwistykę,
turystykę, europeistykę, stosunki międzynarodowe - TO JEST KLASA DLA CIEBIE!
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21 maja (piątek) 2021r.
w godz. od 9.00 do 13.00
szkoła planuje zorganizować (jeżeli
sytuacja epidemiczna na to pozwoli)
DZIEŃ OTWARTY szkoły, w którym można
ją będzie zobaczyć i poznać.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OPINIACH
UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW
“II LO w Malborku wybrałam świadomie. Od
zawsze chciałam przyjść do tej szkoły. Liceum
posiada duży wybór profili. Nauczyciele do
każdego podchodzą indywidualnie, a do tego maja
wspaniałe poczucie humoru. Szkoła pozwali mi się
rozwijać zgodnie z moimi zainteresowaniami. W
naszej szkole panuje dobra atmosfera, a dużym
plusem jest jednozmianowość“. Natalia

„W naszej szkole panuje bardzo przyjazna
atmosfera między uczniami a
nauczycielami.
Pan Dyrektor zna imiona wszystkich
uczniów, co nie zdarza się często
Dużym atutem szkoły jest nowoczesny
sprzęt audiowizualny wykorzystywany w
celach edukacyjnych, znajdujący się w
każdej sali lekcyjnej.”
Jakub

„Bez wątpienia II LO w Malborku to najlepsza szkoła w Malborku. Panuje tu niesamowita
atmosfera. Szkoła organizuje różne przedsięwzięcia- wycieczki, spotkania, zajęcia zgodne z profilem
klasy. Podsumowując- wybór jest tyko jeden- czyli II LO !” Mateusz
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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 informatyk, technik programista,
• technik logistyk,
• technik żywienia i usług gastronomicznych,
• technik hotelarstwa,
• technik organizacji turystyki.
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”,
• „Szkoła wolna od dopalaczy”,
• „Przedsiębiorcza szkoła, przedsiębiorczy uczeń”,
• „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 POWER do Włoch,
Portugalii, Hiszpanii (wartość dotychczasowych projektów to ok. 1 mln euro).
W trosce o wszechstronny rozwój ucznia w ramach realizowanych projektów uczeń będzie mógł uzyskać
dodatkowe kwalifikacje uczestnicząc m.in. w następujących kursach: CISCO, carving ,autoCAD, 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: https://tech3.malbork.pl
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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

Planowany nabór na rok szkolny 2021/2022
Technikum Nr 3 (5 letnie) dla absolwentów szkół podstawowych
zawód: technik ekonomista – ilość klas: 1/2, ilość miejsc: 15
nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski
planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym (język angielski) związane z kształceniem w zawodzie technik
ekonomista umożliwiające podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych i zbliżonych
zawód: technik organizacji turystyki – ilość klas: 1/2, ilość miejsc: 15
nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski
planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym (język angielski) związane z kształceniem w zawodzie technik
organizacji turystyki umożliwiające podjęcie studiów na kierunkach hotelarsko – turystycznych i zbliżonych
zawód: technik hotelarstwa – ilość klas: 1/2, ilość miejsc: 15
nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski
planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym (język angielski) związane z kształceniem w zawodzie technik
hotelarstwa umożliwiające podjęcie studiów na kierunkach hotelarsko – turystycznych i zbliżonych
zawód: technik informatyk – ilość klas: 11/2, ilość miejsc: 45
nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski
planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym (język angielski) związane z kształceniem w zawodzie technik
informatyk umożliwiające podjęcie studiów na kierunkach informatycznych politechnicznych, uniwersyteckich i
zbliżonych
zawód: technik programista – ilość klas: 1/2, ilość miejsc: 15
nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski
planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym (język angielski) związane z kształceniem w zawodzie technik
informatyk umożliwiające podjęcie studiów na kierunkach informatycznych politechnicznych, uniwersyteckich i
zbliżonych
zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych – ilość klas: 1/2, ilość miejsc: 15
nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski
planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym (język angielski) związane z kształceniem w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych umożliwiające podjęcie studiów na kierunkach gastronomiczno – hotelarskich oraz
turystycznych i zbliżonych
zawód: technik logistyk – ilość klas: 1, ilość miejsc: 30
nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski
planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym (język angielski) związane z kształceniem w zawodzie technik logistyk
umożliwiające podjęcie studiów na kierunkach logistycznych i zbliżonych
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Technik ekonomista posiada umiejętność:
A. w zakresie prowadzenie dokumentacji w jednostce
organizacyjnej:
1) stosowania wybranych przepisów prawa w
prowadzeniu działalności,
2) prowadzenia dokumentacji biurowej i
magazynowej,
3) prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
4) gospodarowania rzeczowymi składnikami
majątku,
5) sporządzania biznesplanu,
B. w zakresie prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i
gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
1) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania
kandydatów do pracy,
2) sporządzania dokumentacji kadrowej,
3) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami
socjalnymi,
4) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych
przez ZUS,
5) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
6) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń
podatkowych,
7) prowadzenia rozliczeń finansowych z
kontrahentami i bankami.

Technik organizacji turystyki posiada umiejętność:
A. w zakresie przygotowywania imprez i usług
turystycznych:
1) projektowania imprez i usług turystycznych;
2) zamawiania imprez i usług turystycznych;
B. w zakresie obsługi klienta oraz rozliczania imprez i usług
turystycznych:
1) prowadzenia informacji turystycznej;
2) obsługi klientów korzystających z usług
turystycznych;
3) rozliczania usług i imprez turystycznych.

Technik hotelarstwa posiada umiejętność:
A. w zakresie obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie:
1) utrzymywania czystości i porządku w obiekcie
hotelarskim,
2) przygotowywania i podawania śniadań,
3) organizowania usług dodatkowych w obiekcie
świadczącym usługi hotelarskie,
B. w zakresie realizacji usług w recepcji:
1) rezerwacji usług hotelarskich,
2) obsługi gości w recepcji.

Technik informatyk posiada umiejętność:
A. w zakresie administracji i eksploatacji systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych:
1) przygotowania do pracy systemu
komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
2) administrowania systemami operacyjnymi,
3) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki
komputerowej,
4) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci
komputerowej,
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B. w zakresie tworzenia i administrowania stronami i
aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
1) tworzenia i administracji stronami
internetowymi,
2) tworzenia, administracji i użytkowania
relacyjnych baz danych,
3) programowania aplikacji internetowych,
4) tworzenia i administracji systemami zarządzania
treścią.

Technik programista posiada umiejętność:
A. w zakresie tworzenia i administrowania stronami i
aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
1) tworzenia i administracji stronami WWW,
2) tworzenia, administracji i użytkowania
relacyjnych baz danych,
3) programowania aplikacji internetowych,
4) tworzenia i administracji systemami zarządzania
treścią,
B. w zakresie projektowania, programowania i testowania
aplikacji:
1) projektowania, programowania i testowania
zaawansowanych aplikacji webowych,
2) projektowania, programowania i testowania
aplikacji desktopowych,
3) projektowania, programowania i testowania
aplikacji mobilnych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych
posiada umiejętność:
A. w zakresie przygotowywania i wydawania dań:
1) oceny jakości surowca,
2) przechowywania żywności,
3) przygotowania produktów i stanowiska pracy,
4) obsługi sprzętu gastronomicznego,
5) przygotowania dań zimnych, gorących i
podstawowych deserów,
6) wydawania dań,
B. w zakresie organizacji żywienia i usług
gastronomicznych:
1) oceniania jakości żywności,
2) planowania żywienia z uwzględnieniem
alternatywnego sposobu żywienia,
3) organizowania żywienia w produkcji
gastronomicznej,
4) wykonywania usług gastronomicznych,
5) ekspedycji potraw i napojów.

Technik logistyk posiada umiejętność:
A. w zakresie obsługi magazynów:
1) przyjmowania, przechowywania i wydawania
towarów z magazynu,
2) monitorowania poziomu i stanu zapasów,
3) obsługiwania programów magazynowych,
4) prowadzenia dokumentacji magazynowej,
B. w zakresie organizacji transportu:
1) planowania procesów transportowych,
2) organizowania procesów transportowych,
3) dokumentowania procesów transportowych.
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Innowacje pedagogiczne:
1. „E-sport i tworzenie gier komputerowych”
Program skierowany jest do uczniów wykazujących
szczególne uzdolnienia i zainteresowanie tworzeniem gier
komputerowych oraz e-sportem.
2. „Elita teatralna”
Program wynika z potrzeb współczesnej szkoły, która dąży do
wszechstronnego i wielokierunkowego rozwoju ucznia.
Wychodzi naprzeciw zainteresowaniom uczniów, wzbogaca
ich wiedzę i umiejętności z zakresu odbioru sztuki teatralnej.
3. „Wiem co jem”
Skierowany jest do uczniów klasy pierwszej technikum
żywienia i usług gastronomicznych. Zajęcia pozwolą na
uświadomienie uczniom jakie znaczenie dla prawidłowego
funkcjonowania ich organizmu ma właściwa dieta i wysiłek
fizyczny.
4. „Poznajmy nasz Zamek”
Program zakłada udział uczniów z klas turystycznych i
hotelarskich w warsztatach językowych prowadzonych na
terenie Muzeum Zamkowego przez nauczycieli języków
obcych, którzy posiadają licencje na oprowadzanie grup
turystycznych w językach obcych.

Szkoła zawodowa powiatu malborskiego na wysokiej
lokacie w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013
„Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” (m.in. w
zawodach hotelarskich 6 miejsce w Polsce).
W roku 2016, 2017 i 2018 najwyższa lokata w
województwie pomorskim ze szkół powiatu
malborskiego.

Szkoła jest ośrodkiem, w którym realizuje się zajęcia
w ramach Lokalnego Centrum Nauczania
Kreatywnego uczestnicząc w projekcie „Zdolni z
Pomorza”.
Szkoła realizuje projekty unijne w ramach programu
Erasmus+ oraz PO WER związane z wyjazdem
młodzieży i nauczycieli na praktyki i staże do Anglii,
Portugalii, Włoch, Hiszpanii (wartość dotychczasowych
projektów to ok. 1 mln euro).
Grono pedagogiczne zaangażowane w rozwój ucznia i
szkoły dowodem czego jest uzyskanie n/w wyróżnień:
− finalistka konkursu „Nauczyciel Pomorza
2018”,
− finaliści i laureaci konkursu wojewódzkiego
„Nauczyciel na Medal” - 2018,
− finalista konkursu „Super Dyrektor Szkoły
2014”.
Szkoła posiada n/w certyfikaty:
− „Szkoła zawodowych perspektyw”,
− „Szkoła wolna od dopalaczy”,
− „Przedsiębiorcza szkoła, przedsiębiorczy
uczeń”,
− „Innowacyjna szkoła na rynku pracy”,
− „Szkoła – Ambasador Parlamentu
Europejskiego”,
− „Karta jakości mobilności w obszarze
kształcenia i szkolenia zawodowego w
ramach programu Erasmus+”.

Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły
14 maja 2021 roku - od godziny 10.00 do godziny 14.00

Szczegółowe zasady rekrutacji
Wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne, za które naliczane będą punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej (oprócz obowiązkowego języka polskiego i matematyki):
•
język obcy obowiązkowy dla ucznia,
•
informatyka.
Szczegółowe kryteria przyjęć do szkoły oraz druki dokumentów wymaganych przez szkołę można znaleźć na stronie internetowej
szkoły: https://tech3.malbork.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 w Malborku

Szanowni Państwo!
Rodzice i Opiekunowie Uczniów VIII klasy
szkoły podstawowej.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się już niebawem.
Dla Rodziców tegorocznych ósmoklasistów to ważny moment. który
zadecyduje o ich przyszłości. Dlatego, mając na uwadze przyszłość
Państwa dzieci, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku
przedstawia swoją ofertę edukacyjną. Wyrażam nadzieję, że spotka się
ona z zainteresowaniem i będzie godna uwagi.
Siedziba szkoły znajduje się przy Placu Narutowicza 14 w Malborku. Pod względem architektonicznym jest
okazała i niepowtarzalna. Jej usytuowanie w bliskim sąsiedztwie średniowiecznej krzyżackiej warowni czyni
ją jeszcze bardziej niezwykłą i atrakcyjną. Jak żadna inna szkoła dysponuje ogromną przestrzenią, na którą
składają się dwukondygnacyjna część dydaktyczna z przestronnymi korytarzami, część sportowa z salą
sportowo-widowiskową, kryta pływalnia wraz zapleczem kilkunastu szatni i natrysków oraz boisko ze
sztuczną nawierzchnią. Centralnym miejscem szkoły jest hol szkoły, który przypomina rzymskie atrium
i pomieści około 300 osób. Tutaj najchętniej zatrzymują się nasi uczniowie. Wszystko razem na powierzchni
12 tys.m.²
Od zawsze w szkole obowiązywał mundur i to jest znak rozpoznawalny naszych uczniów. Wszyscy jednakowo
ubrani: granatowe garnitury lub żakiety (u dziewcząt), na klapach marynarek emblematy właściwego typu
szkoły. Jako wyraz jeszcze ściślejszej identyfikacji ze szkołą uczniowie mają „branżowe” naszywki na
przedramieniu.
Jesteśmy jedną z największych szkół w województwie pomorskim. Od ponad 70 lat szkoła zaspokaja potrzeby
lokalnego rynku pracy, ale nie tylko. Atrakcyjne i poszukiwane zawody, w których kształcimy, mobilność,
kreatywność naszych absolwentów powoduje, że znajdują oni zatrudnienie w całym regionie, a także poza
granicami kraju.
Nasze Technikum nr 2 jest jedynym technikum w powiecie malborskim ujętym w rankingu Perspektyw
Technika 2020.

Uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
Zwracam się do Was uczniowie, którzy niebawem ukończycie naukę w szkole podstawowej. Przede wszystkim
zachęcam was do rozmów z Waszymi Rodzicami na temat wyboru kierunku kształcenia. To bardzo ważny
moment, kiedy to zdecydujecie się na naukę w technikum, szkole branżowej czy w liceum ogólnokształcącym.
Podczas tych rozmów warto wziąć pod uwagę przede wszystkim własne zainteresowania, predyspozycje,
a także punktację do szkół, do których chcecie aplikować.
Zachęcam też do wirtualnych odwiedzin naszej szkoły oraz wyrażam przekonanie, że wybierzecie Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 jako miejsce swojej dalszej ścieżki kształcenia.
Z wyrazami szacunku
Paweł Rybak- dyrektor
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W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 wchodzą:
1.
2.
3.

IV Liceum Ogólnokształcące
Technikum Nr 2
Branżowa Szkoła I St. Nr 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku to szkoła z 70- letnią tradycją szkolnictwa zawodowego.
Uczniowie naszej szkoły w trakcie nauki poznają zagadnienia teoretyczne i nabywają umiejętności praktyczne
niezbędne do wykonywania zadań w wybranych przez siebie zawodach. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia
Nr 1 oraz Technikum nr 2 odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku albo w
wybranych zakładach pracy na terenie Malborka i okolic.
Uczniowie mają do dyspozycji dobrze wyposażone sale
dydaktyczne, pełnowymiarową halę sportową, krytą
pływalnię, salę fitness oraz boisko ze sztuczną
nawierzchnią.
Szkoła uczestniczy w trzech projektach z funduszy
unijnych: Erasmus+ (praktyki zagraniczne uczniów),
Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół
zawodowych (stypendia, kursy doskonalące), Zostań
Zawodowcem (dodatkowe staże i praktyki, kursy
doskonalące, wizyty studyjne, doposażenie szkoły).
Uczniowie klas kształcących się w zawodzie technik
elektryk są objęci patronatem firmy Energa-Operator
S.A. w ramach programu Energia do nauki. Otrzymują
wsparcie w postaci: stypendium naukowego, staży
absolwenckich, nagród rzeczowych, wycieczek
przedmiotowych, praktyk zawodowych i praktyk
zawodowych wakacyjnych.
Uczniowie klas kształcących się w zawodzie technik
elektronik są objęci patronatem firm: Flex z Tczewa
i Jabil z Kwidzyna. Uczniowie klas kształcących się
w zawodzie technik mechanik są objęci patronatem
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz
firmy Partner Serwis, która zajmuje się serwisem
maszyn i urządzeń oraz utrzymaniem produkcji dużych
zakładów m.in. ABB czy Siemens.
We wszystkich szkołach wchodzących w skład Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 uczniowie zobowiązani
są
do
noszenia
munduru,
zgodnie
z obowiązującym w tym zakresie regulaminem.
Jesteśmy więc szkołą mundurową i to czyni nas
społecznością wyjątkową w najbliższym, ale i w dalszym
środowisku.
Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie malborskim,
w której funkcjonują oddziały przygotowania
wojskowego. To nowa formuła klas, których
tworzenie w każdej szkole ponadpodstawowej
umożliwiła ustawa Prawo oświatowe. Zgodnie
z podstawą programową uczniowie będą realizowali
kształcenie ogólne, a edukacja z zakresu
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przygotowania wojskowego będzie się odbywała
w ramach zajęć dodatkowych. Minimalna liczba
godzin przewidziana na zajęcia realizowane w liceum
wynosi 230 godz. nauki. Przewidziano w tym 53
godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym
obóz szkoleniowy. Uczeń w wyniku realizacji
programu szkolenia powinien posiąść między innymi
wiedzę
o
podstawowych
uwarunkowaniach
służby
wojskowej, z wybranych zagadnień regulaminów,
musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw
wychowania wojskowego, jak również z podstaw
szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia
strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia
inżynieryjno-saperskiego.
W tych klasach jest miejsce dla uczniów ceniących
dyscyplinę, sprawność fizyczną i planujących związać
swoje dorosłe życie zawodowe ze służbą wojskową.
Szkoła współpracuje z 22. Bazą Lotnictwa Taktycznego
w Malborku, Podoficerską Szkołą Marynarki Wojennej
w Ustce, Wojskową Komendą Uzupełnień w Malborku
oraz Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku.
Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez kadrę
wymienionych jednostek oraz naszych nauczycieli
oficerów rezerwy Wojska Polskiego. Uczniowie
uczestniczą w obozach organizowanych przez 22. Bazę
Lotnictwa Taktycznego w Malborku w ramach umowy
z Ministerstwem Obrony Narodowej.
W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest
utworzenie klasy służb mundurowych. Uczniowie tej
klasy będą zdobywać wiedzę z zakresu
funkcjonowania policji oraz straży granicznej.
Zapoznają się również z podstawami prawa
cywilnego, administracyjnego i karnego. Nauka w tej
klasie to również możliwość podniesienia swojej
sprawności fizycznej. Poznanie specyfiki pracy tych
służb pozwoli na dokonanie w przyszłości
świadomego wyboru służby lub pracy.

Informator na rok szkolny 2021-2022

Dla uzdolnionych sportowo skierowana jest oferta,
która pozwoli rozwijać umiejętności piłkarskie
dziewcząt i chłopców w połączeniu ze zintegrowanym
programem zajęć z przedmiotów ogólnokształcących.
Szkolenie odbywa się zgodnie z programem Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Zajęcia prowadzone są w tej klasie
przez doświadczonych trenerów piłki nożnej z
kwalifikacjami i Licencją UEFA „A”, w tym trenera

bramkarzy. Uczniowie mają zapewniony sprzęt
sportowy, cykliczne badania sportowe i konsultacje
fizjoterapeuty. Uczniowie spoza Malborka mają
możliwość zakwaterowania w internacie.

Nasza szkoła posiada internat, w którym
może mieszkać 130 uczniów.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021-2022
l.p.

nazwa szkoły

1

2

IV Liceum
Ogólnokształcące
czteroletnie

3

liczba
oddziałów

obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, za które
naliczane będą punkty
ze świadectwa
gimnazjum

planowane
języki obce

(klasa wojskowa)

język angielski,
geografia

1

język polski, matematyka,
geografia, język obcy

angielski,
niemiecki lub
rosyjski (do
wyboru)

(klasa służb
mundurowych)

język angielski,
geografia, wos

1

język polski, matematyka,
geografia, język obcy

angielski,
niemiecki lub
rosyjski (do
wyboru)

(klasa sportowa)
piłka nożna
(dziewczęta i
chłopcy)

język angielski,
biologia,
geografia

1

język polski, matematyka,
biologia, język obcy

angielski,
niemiecki

nazwa zawodu
(profilu)

przedmioty
realizowane w
zakresie
rozszerzonym

razem

3

4

technik
mechanik

fizyka

0,5

język polski, matematyka,
fizyka, język obcy

angielski,
niemiecki

5

technik
elektronik

fizyka

0,5

język polski, matematyka,
fizyka, język obcy

angielski,
niemiecki

technik elektryk

fizyka

1

język polski, matematyka,
fizyka, język obcy

angielski,
niemiecki

technik
pojazdów
samochodowych

fizyka

0,5

język polski, matematyka,
fizyka, język obcy

angielski,
niemiecki

technik
budownictwa

fizyka

0,5

język polski, matematyka,
fizyka, język obcy

angielski,
niemiecki

6

Technikum nr 2
pięcioletnie

7

razem

8
9
10

3

kucharz

Branżowa Szkoła I
stopnia Nr 1

11

fryzjer
mechanik
pojazdów
samochodowych
wielozawodowa
razem
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1
Cykl
kształcenia
trzy lata

angielski

1
1

angielski
język polski, matematyka,
geografia, język obcy

1
4
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angielski
angielski

Osiągnięcia uczniów ZSP nr 4 w roku szkolnym 2019-2020:

➢ Olimpiada Policyjna w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Laureaci Olimpiady
nagrodzeni indeksami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
➢ LICEALIADA: PIŁKA RĘCZNA- Chłopcy – IV miejsce, Dziewczęta – III miejsce.
➢ LICEALIADA: TENIS STOŁOWY - Dziewczęta - III miejsce.
➢ LICEALIADA SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE - Finał Mistrzostw Województwa
- Dziewczęta- XV miejsce.
➢ LICEALIADA BADMINTON - Półfinały Wojewódzkie, Finał Mistrzostw Województwa –
VI miejsce.
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Drodzy uczniowie,
Szanowni Rodzice,
Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku jest placówką, która poszczycić
się może ponad 70 letnią historią. Jest szkołą, która w ofercie proponuje
absolwentom szkół podstawowych praktyczną naukę zawodu.
Dysponujemy szeroką, profesjonalną kadrą, która przygotuje każdego
młodego człowieka do wkroczenia na współczesny rynek pracy. W ofercie
znajdziecie kilkanaście zawodów, spełniających aktualne zapotrzebowanie
pracodawców. Placówka posiada nowoczesne pracownie praktycznej
nauki zawodu wyposażone na najwyższym poziomie.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

Z poważaniem
Waldemar Kuliński
Dyrektor CEZ

Centrum Edukacji Zawodowej jest publiczną placówką oświatowo –
wychowawczą, w skład, której wchodzi
Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) oraz
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU).

Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ)
realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki
zawodu wynikającej z podstawy programowej
i programu nauczania danego zawodu, polegający
w szczególności na prowadzeniu: zajęć
praktycznych dla uczniów szkół prowadzących
kształcenie zawodowe; prowadzenia turnusów
dokształcania teoretycznego młodocianych
pracowników- dokształcania teoretycznego
młodocianych
pracowników zatrudnionych
u pracodawców w celu nauki zawodu
i uczęszczających do branżowych szkół
I stopnia– w zakresie kształcenia zawodowego;
kształcenia
ustawicznego
w
formach
pozaszkolnych;
organizowania
egzaminów
zawodowych; organizowania Kwalifikacyjnych
Kursów Zawodowych

Celem Centrum Kształcenia Ustawicznego
(CKU)
jest
kształcenie,
dokształcanie
i doskonalenie osób dorosłych w formach
szkolnych i pozaszkolnych, realizowanie zadań
związanych
z
przyznawaniem
tytułów
kwalifikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
opracowywanie
i
wydawanie
skryptów,
poradników oraz materiałów metodycznych dla
potrzeb słuchaczy, doskonalenie metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej
w
zakresie
kształcenia dorosłych, udzielanie organizatorom
oświaty dorosłych pomocy organizacyjnej,
metodycznej i dydaktycznej, współpraca
z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za
granicą, współpraca z urzędami pracy i zakładami
pracy w zakresie rekwalifikacji kadr.
W skład CKU wchodzi Liceum Ogólnokształcące
dla dorosłych na podbudowie gimnazjum
i szkoły podstawowej oraz szkoły zawodowej
i branżowej I stopnia realizując zajęcia w trybie
zaocznym.
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OFERTA KSZTAŁCENIA CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Centrum Kształcenia Zawodowego
CKZ zapewnia naszym uczniom praktyczną naukę zawodu, posiada nowoczesną bazę
dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Centrum uzyskało upoważnienia
z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku na przeprowadzanie zewnętrznych
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: elektronik, elektryk, ślusarz, kucharz,
fryzjer, technik elektryk, technik elektronik. technik mechanik- budowa maszyn, technik
mechanik- operator obrabiarek CNC i konwencjonalnych, technik mechanik pojazdów
samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. Kadra pedagogiczna posiada
uprawnienia egzaminatorów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, w kilkunastu
kwalifikacjach.
!!!!!! 100% zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części praktycznej !!!!!!

W Centrum Kształcenia Zawodowego pracuje 21 nauczycieli praktycznej nauki zawodu
w tym 14 z uprawnieniami egzaminatorów. Tygodniowo pobiera naukę 524 uczniów.
W placówce znajdują się łącznie 22 pracownie:
Pracownie fryzjerskie

Pracownia mechaniki pojazdowej
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Pracownie gastronomiczne

Pracownia mechaniki motocyklowej
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Pracownia mechaniki lotniczej

Pracownia maszyn
konwencjonalnych- frezarki

Pracownia CNC- obrabiarek
sterowanych numerycznie

Pracownia diagnostyki samochodowej

Pracownia maszyn
konwencjonalnych- tokarki

Pracownie instalacji elektrycznej

Pracownie elektroniki i automatyki

S t r o n a 28 |

Informator na rok szkolny 2021-2022

Bezpłatne, publiczne Szkoły w CKU
W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego
wchodzą szkoły (zwane dalej Szkołami dla
Dorosłych):
1. 4- letnie zaoczne Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej
szkoły zawodowej i branżowej szkoły I
stopnia
Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia i
Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjęcie
odbywa się na trzeci semestr, a nauka trwa trzy
lata.
2. 4- letnie Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych
na
podbudowie
szkoły
podstawowej i gimnazjum

Wykaz dokumentów wymaganych przy
przyjęciu do szkoły:
1. Podanie kandydata (znajduje się na stronie
internetowej CEZ).
2. Świadectwo szkolne - oryginał.
3. Jedno zdjęcie do legitymacji
Kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia
Ustawicznego
posiada
uprawnienia
egzaminatorów egzaminów maturalnych.
Sukcesy edukacyjne naszych uczniów w
poprzednim roku szkolnym
•
•
•

3. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Nabór słuchaczy na rok szkolny 2021/2022 trwa
od czerwca do września.
Prowadzimy także nabór na kwalifikacyjne
kursy zawodowe w zawodach: kucharz,
technik żywienia i usług gastronomicznych,
mechanik-monter
maszyn
i
urządzeń,
technik mechanik, fryzjer, operator obrabiarek
skrawających- CNC, elektronik,
technik
elektronik, elektryk, technik elektryk.

•
•
•
•

Laureaci konkursu wiedzy lotniczej w
Bydgoszczy - zawody lotnicze,
Zdobycie uprawnień w pilotowaniu
szybowcem - zawody lotnicze,
I miejsce w konkursie pn. ”Najlepszy w
Zawodzie”- zawody mechaniczne,
elektryczne i elektroniczne
Wyróżnienia
na
konkursach
kulinarnych - zawód kucharz,
Wyróżnienia
na
wojewódzkich
konkursach - zawód fryzjer, technik
usług fryzjerskich,
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie
pn. „Wyciskanie fal na mokro”- zawód
fryzjer, technik usług fryzjerskich
III miejsce w Wojewódzkim Konkursie
pn. „Upięcie wieczorowe”- zawód
fryzjer, technik usług fryzjerskich

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Malborku

Wychowuje swoich podopiecznych w duchu patriotyzmu, poczuciu tolerancji oraz odpowiedzialności za
siebie i swoje decyzje, uczy zachowań prospołecznych oraz przestrzegania ładu i porządku prawnego,
przygotowuje nieletnich do powrotu do środowiska otwartego oraz właściwego wypełniania
przypisanych im ról społecznych.
Działania prowadzone w MOW zmierzają do wykreowania nowej tożsamości wychowanków –
alternatywnej do jednostki konfliktowej, naruszającej prawo i porządek społeczny – samodzielnie
kierującej swoim życiem oraz realizującej własne potrzeby zgodnie z przyjętymi zasadami życia
społecznego.
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Oferta placówki obejmuje zajęcia
specjalistyczne rozwijające kompetencje
emocjonalno-społeczne: terapię
pedagogiczną, terapię psychologiczną, terapię
uzależnień FRED, bajkoterapię, biblioterapię,
filmoterapię, zajęcia kreatywne z j. polskiego i
matematyki, doradztwo zawodowe,
indywidualne i grupowe zajęcia
psychoedukacyjne i psychokorekcyjne, program
edukacji czytelniczej i medialnej, wolontariat.

Zainteresowania i pasje wychowanków
rozwijane są podczas zajęć: koła rycerskiego,
koła żeglarskiego które pozyskało 2 żaglówki
typu Optymist i Kadet, koła dziennikarskiego,
koła ekologicznego, harcerstwa, technicznych,
plastycznych, kulinarnych, warsztatów
teatralnych oraz sekcji sportowych (piłka
nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, tenis
stołowy, szachy, crossfit, sekcja pływacka i
biegowa, smocze łodzie).

W skład Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego wchodzą:
➢ Szkoła Podstawowa
➢ Branżowa Szkoła I Stopniamonter maszyn i urządzeń,
a od 1 września klasa
wielozawodowa.
Organizujemy dla wychowanków:
•

Kurs operatora wózków widłowych

•

Kurs sędziów piłkarskich

Oferta szkoleniowa dla szkół i placówek
oświatowych:
•
•
•
•
•

Warsztaty terapii zajęciowej dla nauczycieli
wszystkich typów szkół
Terapia i profilaktyka uzależnień
Ekonomia na co dzień
Praca z uczniem trudnym
Prowadzenie zajęć z elementami biblioterapii
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W ośrodku z powodzeniem realizowane są
innowacje pedagogiczne:
➢ Przyjazna lektura – wspieranie procesu
czytania ze zrozumieniem,
➢ Bajkoterapia – wskazanie zachowań
społecznie akceptowanych na podstawie
filmów animowanych,
➢ Język angielski w sztuce - nauka języka
angielskiego podczas tworzenia prac
plastycznych,
➢ Poznaję siebie, odkrywam świat.
Dziennikarstwo w służbie resocjalizacji,
➢ Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli
historyczno-przyrodnicze zabytki Malborka,
➢ Patriotyzm, męstwo, honor – kształtujemy
współczesnych rycerzy,
➢ Myślę i ćwiczę: rozwijam sprawność fizyczną
oraz intelektualną,
➢ Zdrowie zawsze w modzie,
➢ Akademia Piłkarska MOW.

Informator na rok szkolny 2021-2022

W Ośrodku realizowane są m.in. programy i projekty edukacyjno-wychowawcze:
• Ekonomia na co dzień – zajęcia z podstaw przedsiębiorczości pod patronem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i NBP
•Malbork Made Inclusive – projekt realizowany przy współpracy z UM Malborka, Uniwersytetem Gdańskim oraz organizacja
Maleriforetagen i Vast z Goeteborga
• Narodowe czytanie (we współpracy z Radiem Malbork)
• Dwa słowa – autorski program z języka polskiego wyrównujący zaległości edukacyjne
• Warsztaty Artystycznego Wyrażenia Emocji – zajęcia teatralne
• Dziennikarstwo drogą do kariery.
• Współpraca ze Szkołą Żeglarską „Zielony Repa”
• Mistrz Tradycji – projekt Ministerstwa Kultury realizowany we współpracy ze Skansenem Rzemiosł Dawnych w Malborku

Dyrekcja MOW
Dariusz Miąskowski – Dyrektor
Mariusz Chojniak – wicedyrektor
Mariusz Worożański – wicedyrektor
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Jagiellońska 94
82-200 Malbork Tel. (55)2723037
e- mail: mow@mowmalbork.pl
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STOWARZYSZENIE „LATOROŚL”
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UL. Jagiellońska 94
82-200 Malbork
KRS: 0000334099
NIP: 579-220-11-29
REGON:220857836

Szanowni Rodzice i Uczniowie!
Planowanie kolejnego etapu edukacyjnego to dla każdego dorastającego
człowieka bardzo trudna sprawa. Pamiętajmy, że dla nastolatków rodzice są
najważniejszym punktem odniesienia. Ważne, aby w czasie podejmowania
decyzji o dalszej edukacji dostały Państwa uwagę i wsparcie oraz czuły
Państwa obecność i akceptację. Warto wnikliwie przeanalizować potencjał
swojego dziecka, jego mocne i słabe strony oraz zainteresowania.
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej placówki w dogodnym terminie
oraz rozmów z rodzicami naszych podopiecznych. Jesteśmy przekonani, że
bezpośredni kontakt z nami i wizyta w placówce pozwolą na podjęcie
właściwej decyzji.
Z wyrazami szacunku
Małgorzata Bychawska
Dyrektor SOSW

A oto najważniejsze informacje o placówce:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku jest
wyspecjalizowaną placówką ukierunkowaną na nauczanie, wychowanie i
opiekę nad dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauka w naszej placówce opiera się
na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach
edukacyjno-terapeutycznych, popartych wieloaspektową oceną poziomu
ich funkcjonowania.
Wykwalifikowana kadra specjalistów każdego dnia dzięki podejmowanym
działaniom rewalidacyjnym wspiera wszechstronny rozwój uczniów naszej
placówki. Uczniowie
z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi deficytami rozwojowymi
realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dostosowaną do ich
indywidualnych możliwości psychofizycznych. Poza tym uczestniczą w
zajęciach terapeutycznych i specjalistycznych, m.in. zajęciach
logopedycznych i neurologopedycznych, SI, terapii ręki, AAC, terapii
pedagogicznej i psychologicznej.

Uczniom spoza Malborka oferujemy miejsca w internacie. Wychowawcy każdej z grup
troszczą się o organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, pomagają im w nauce i uczą
samodzielności.
Internat jest miejscem zapewniającym uczniom całodobową opiekę na czas nauki szkolnej,
od poniedziałku do piątku. Każda grupa posiada: świetlicę wyposażoną w sprzęt audiowizualny,
komputer, salkę zabaw, łazienkę oraz sale sypialne (2-3osbowe). Praca opiekuńczo-wychowawcza polega
na przygotowaniu wychowanków do uczestnictwa w życiu rodzinnym, kulturowym, społecznym
i zawodowym.
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Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Specjalna
Absolwenci szkół podstawowych, którzy posiadają
orzeczenie o niepełnoprawności intelektualnej w stopniu
lekkim mogą kontynuować naukę w wybranym zawodzie
w Szkole Branżowej I stopnia. Nauka w tej szkole
obejmuje kształcenie ogólne oraz przygotowanie do
wykonywania zawodu i trwa 3 lata. Uczniowie na terenie
SOSW realizują przedmioty ogólnokształcące, natomiast
przedmioty zawodowe realizowane są w Centrum
Edukacji Zawodowej w Malborku. Praktyczna nauka
zawodu odbywa się w zakładach pracy oraz w
pracowniach Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku.
Podczas zajęć w szkole i na praktykach zawodowych
młodzież nabywa umiejętności kluczowe, które są
niezbędne w ich dalszej drodze zawodowej i dorosłym
życiu. Największą popularnością wśród młodzieży cieszą
się zawody kucharz i fryzjer.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy naukę kontynuują
absolwenci szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w tym uczniowie z autyzmem, niepełnosprawnością
ruchową,
niedosłyszący
i
niedowidzący.
Szkoła
Specjalna
Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież do pełnienia różnych
ról społecznych oraz samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym i do dorosłego życia na miarę własnych możliwości. Nauka w
szkole trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego.
Oddziały klasowe liczą do 8 osób.
Uczniowie SSPdP odbywają praktyki wspomagane w Zakładzie
Aktywizacji Zawodowej w Sztumie, dokąd dowożeni są busem szkolnym
pod opieką nauczyciela. Zajęcia z przysposobienia do pracy odbywają się
w pracowniach ogrodnictwa, gospodarstwa domowego, krawiectwa i
tkactwa, poligrafii, wytwórstwa ręcznego i pracowni komputerowej na
terenie szkoły.
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Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku
Motto Ośrodka: „Jesteśmy po to, aby pomagać”

Specjalny Ośrodek
RewalidacyjnoWychowawczy dla
Dzieci i Młodzieży z
Autyzmem w
Malborku, powstał
w 1997 roku z
inicjatywy rodziców
dzieci autystycznych
zrzeszonych w
Stowarzyszeniu
Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z
Trudnościami w Komunikowaniu się.

Jest placówką publiczną, której organem
prowadzącym jest Malborskie Starostwo
Powiatowe, a organem nadzorującym
Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Ośrodek przeżywa ciągły rozwój, zarówno od
strony dydaktycznej, jak i bogatej bazy
materialnej, zapewniając tym samym wysoki
poziom
podejmowanych
działań,
umożliwiających
wszechstronny
rozwój
każdego wychowanka. Pod swoją opieką ma
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dzieci objęte stałą terapią w placówce, a także
dzieci objęte doraźną pomocą w Punkcie
Konsultacyjnym oraz w Zespole Wczesnego
Wspomagania Rozwoju działającym przy
ośrodku. Wszechstronną pomoc otrzymują tu
wszyscy rodzice i ich dzieci posiadające
diagnozę autyzmu, dzieci z podejrzeniem
zaburzeń autystycznych lub z zaburzeniami
rozwoju psychoruchowego. Celem tych
spotkań jest ustalenie kierunku terapii oraz
wspieranie rodziców w ich codziennej pracy
wychowawczej.
Z każdym z wychowanków realizowany jest
indywidualny
program
edukacyjnoterapeutyczny dostosowany do potrzeb
i
możliwości
rozwojowych
każdego
wychowanka. Głównym zadaniem Ośrodka jest
przygotowanie
wychowanków
do
samodzielnego udziału w życiu społecznym w
integracji
ze
środowiskiem
poprzez
zapewnienie
wielostronnej,
wielospecjalistycznej
pomocy
osobom
dotkniętym
autyzmem,
poprzez
diagnozowanie,
terapię,
edukację
i wychowanie.
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Ośrodek zapewnia edukację dzieciom i młodzieży z autyzmem
w wieku od 3 do 24 lat.
Tak szeroki przedział wiekowy przewiduje pracę z dziećmi w ramach grup: przedszkolnej,
przedszkolno-szkolnej, szkolnej i młodzieżowej.

W Ośrodku terapią i edukacja objętych jest obecnie 35
wychowanków, a 23 dzieci młodszych korzysta z zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W ramach placówki funkcjonuje także placówka
wsparcia dziennego w projekcie „pomagamy na
niebiesko 2”.
Kadrę Ośrodka stanowią specjaliści z bardzo wysokimi
kwalifikacjami niezwykle zaangażowani w pracę. Kadrę
stanowią oligofrenopedagodzy, pedagodzy specjalni,
terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju,
psycholog, logopeda, neurologopeda, terapeuta
integracji
sensorycznej,
fizjoterapeuta,
dogoterapeuta.
Działania dodatkowe: Ośrodek aktywnie włącza się w
życie
lokalnej
społeczności.
Wychowankowie
uczestniczą w lekcjach na zamku i w Szkole Łacińskiej.
Wspaniałe przedstawienia przygotowują młodzi
aktorzy w ramach zespołu teatralnego „Płomyki”, a w
roku 2018 powstał klub olimpiad specjalnych
”Niebiescy”, który już miał okazję zaprezentować się w
Gdyni podczas meczu Euroligi Koszykówki oraz

startować w zawodach regionalnych w bocce
i bowlingu.
Dzięki dobrej współpracy z sąsiadującym SOSW nasi
wychowankowie rozwijają swoją sprawność na
obiektach sportowych, a także uczestniczą we
wspólnych imprezach takich jak np. spotkanie
z mistrzem Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro
panem Jakubem Tokarzem czy wspaniały przegląd
kolęd i pastorałek.
Nasi przyjaciele: Ośrodek nie mógłby tak wspaniale
funkcjonować, gdyby nie wielu ludzi dobrej woli.
Naszym wspaniałym przyjacielem jest Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Autystycznym
i Osobom
z Trudnościami w Komunikowaniu się, które od
początków powstania placówki wspiera jej działalność.
Ponadto wiele przedsiębiorców i instytucji angażuje się
w pomoc w różnych działaniach na rzecz Ośrodka.
Z wyrazami szacunku
Róża Banasik- Zarańska
dyrektor ośrodka

Zapraszamy na nasze strony: http://www.autyzm.malbork.edu.pl
http://www facebook.com/SORWMalbork/
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Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku

Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku jest
publiczną placówką artystyczną. Siedziba Ogniska
mieści się w Malborku przy ul. Jagiellońskiej 78a.
Organem prowadzącym Ognisko jest Powiat
Malborski, natomiast nadzorującym Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Nasze zajęcia służą rozwijaniu pasji i są
przygotowaniem do dalszego kształcenia w szkołach
i uczelniach plastycznych oraz na kierunkach
pokrewnych.
Rekrutacja na nowy rok szkolny odbywa się na
przełomie maja i czerwca.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
w godzinach popołudniowych.
Oferta ogniska skierowana jest do dzieci od 7 roku
życia i młodzieży szkolnej.
Program ogniska obejmuje wszystkie dziedziny
plastyki : rysunek, malarstwo, grafikę, rzeźbę, sztuki
użytkowe i wiadomości o sztuce. Organizujemy
doroczne wystawy najlepszych prac naszych uczniów,
wycieczki do muzeów i galerii oraz spotkania
z twórcami.

Kontakt:
Biuro czynne w godzinach 14-18
Tel. 55 272 26 68
http://www.ognisko.malbork.biz

kontakt.pop@powiat.malbork.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH
imienia ŚW. JANA PAWŁA II

ul. WŁ. REYMONTA 24, 82-200 MALBORK
Tel./fax (0-55) 647 19 29, kom. 0 504 022 957
www.katolik.szkolnastrona.pl ; e-mail : kat.gim@interia.pl
NIP 579-20-88-118

Szanowni Rodzice i droga Młodzieży!
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku funkcjonuje zaledwie 15
lat, ale już z uwagi na wysoki poziom nauczania i własną innowacyjną metodę nauczania przedmiotów
rozszerzonych oraz efektywne przygotowanie do egzaminów maturalnych zajmuje trwałą pozycję na rynku
edukacyjnym szkół średnich na mapie nie tylko Malborka, ale też powiatu malborskiego. W 2018r. w plebiscycie
Dziennika Bałtyckiego szkoła zdobyła 1 miejsce w powiecie malborskim i uzyskała tytuł „Szkoły na medal”. W 2019r.
wysoką pozycję w ogólnopolskim Rankingu Perspektywy 2020 roku szkoła zdobyła „brązową tarczę” uzyskując 33,19
pkt i 837 miejsce, a w rankingu województwa pomorskiego Liceum z „Katolika” uzyskało 47 miejsce.
Przygotowujemy absolwenta nie tylko do podjęcia studiów na różnych kierunkach renomowanych uczelni w kraju
i za granicą i do twórczego, odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie, ale także do dojrzałego życia
w społeczeństwie, rodzinie i kraju w oparciu o wartości ewangeliczne. Papież Jan Paweł II – patron naszej szkoły
nauczał, że szkoły katolickie dążą do osiągnięcia dwóch celów: doprowadzenia człowieka do doskonałości ludzkiej
i chrześcijańskiej oraz do dojrzewania w wierze. Dlatego też mottem programu wychowawczego naszej szkoły są
słowa papieża: „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali.”
Szkoła daje uczniom możliwość nauki w komfortowych warunkach. Klasy są nieliczne, aby młodzież mogła w pełni
korzystać z przekazywanej wiedzy. Zajęcia prowadzone są przez dobrze wykwalifikowaną, otwartą na nowości
edukacyjne kadrę. Nauczyciele stosują współczesne technologie, łączą edukację z praktyką i rozwijają talenty.
Nauka odbywa się bez stresu i w świetnej atmosferze.
Oferujemy:
➢ bezpłatną edukację na wysokim poziomie
➢ przedmioty rozszerzone realizowane w małych grupach (4-10 uczniów)
➢ wykorzystanie iPadów na lekcji- ciekawa alternatywa dla manualnych książek
➢ możliwość uzyskania stypendium z Fundacji LUMEN
➢ bezpieczeństwo- system kontroli wejść i wyjść
➢ szafki ubraniowe i na podręczniki dla każdego ucznia
➢ nowoczesne pomoce dydaktyczne
➢ nową, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym
➢ zajęcia rozwijające pasje oraz zajęcia fakultatywne.
Tu zrealizujesz swoje marzenia i osiągniesz sukces.
Dyrektor szkoły
Wojciech Handke
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Publiczne Katolickie Liceum
Ogólnokształcące
w roku szkolnym 2021/2022 oferuje:
Dla absolwentów szkoły podstawowej:
4 letnie liceum ogólnokształcące
z klasami:

Klasa humanistyczno-prawnicza
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
język polski, historia, WOS, język
angielski/niemiecki*

Klasa politechniczna
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, informatyka, język
angielski/niemiecki*

Klasa medyczno-farmaceutyczna
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
j. łaciński, biologia, chemia, język,
angielski/niemiecki*

Klasa ekonomiczno-społeczna
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, geografia, język angielski,
UWAGA! W trakcie nauki możesz zmienić
przedmioty rozszerzone.
Szczegółowe zasady rekrutacji
Wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne, za które naliczane będą punkty uzyskane za
oceny na świadectwie ukończenia Szkoły podstawowej/gimnazjum w zależności od wybranej klasy
(oprócz obowiązkowego języka polskiego i matematyki)
klasa humanistyczno-prawnicza: historia, język obcy
klasa politechniczna: fizyka, język obcy
klasa medyczno-farmaceutyczna: biologia, język obcy
klasa ekonomiczno-społeczna: geografia, język obcy

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do nas!
Ul. Reymonta 24, 82-200 Malbork
Zadzwoń! tel.55-647-19-29 lub kom. 504 022 957
Odszukaj nas w sieci!
www.katolik.szkolnastrona.pl
facebook: Zespół Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku
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KATOLIK to dobra szkoła blisko Ciebie!
W Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym
mamy możliwość bardzo dobrego przygotowania się do
matury. Jest to jedyna szkoła w Malborku, w której
przedmioty rozszerzone realizowane są w małych
grupach, czasem nawet kilkuosobowych. Uznaję to za
wielką zaletę. Kiedy zdarza się, że nie rozumiem danego
zagadnienia, nauczyciel od razu stara się rozwiązywać
mój problem. W takich warunkach łatwiej jest również
skupić się na lekcji.
Plusem naszej szkoły jest także możliwość wyboru
dowolnego połączenia przedmiotów rozszerzonych, nie
ma typowo humanistycznej czy biologiczno-chemicznej
klasy.
Fakt, że zwykle na dany rocznik przypada tylko jedna
klasa sprawia, że jako szkoła jesteśmy bardziej zżyci,
zintegrowani, prawie wszyscy się znamy.
W związku z tym, że uczęszczamy do liceum katolickiego,
co tydzień uczestniczymy we Mszy św. Nasza szkoła
organizuje na koniec każdego semestru rekolekcje
wyjazdowe do Stagniewa. Rada Rodziców każdego roku
proponuje atrakcyjną wycieczkę za granicę. We wrześniu
jeździmy na Forum Szkół Katolickich do Częstochowy,
gdzie możemy spotkać się z uczniami szkół katolickich z
całej Polski.
Magda
kl. III LO

Uważam,
że
Publiczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące w Malborku jest najlepszą szkołą dla
moich dzieci pod względem nauczania jak
i wychowywania w duchu katolickim. Mała ilość osób na
rozszerzeniach pozwala na indywidualne dotarcie
z wiadomościami do każdego ucznia. Młodzież na
pewno w tej szkole się nie nudzi ze względu na wiele
ciekawych
propozycji
zajęć
pozalekcyjnych
organizowanych przez rożnych nauczycieli i samorząd
szkolny. Przekonałam się, że w tej placówce moje dzieci
rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Wiem, że
w szkole panuje rodzinna atmosfera przez to, że wszyscy
uczniowie się znają i podchodzą do siebie z szacunkiem.
Bożena Kikut
Rodzic
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W MALBORKU
Oferta na rok szkolny 2021/2022
czynna: poniedziałek – czwartek 8.00 - 15.30, piątek 8.00-15.00
rejestracja: tel./fax: 55 272 98 03- czynny 8.00- 15.00
e-mail: pppmalbork@post.pl
www.ppp.malbork.pl
adres: ul. Kotarbińskiego 32, 82-200 Malbork

PORADNIA
SWOJĄ
OFERTĘ KIERUJE DO:
• dzieci od urodzenia do 3. roku życia, mieszkających na
terenie powiatu malborskiego oraz ich rodziców
i prawnych opiekunów;
• dzieci i młodzieży, uczęszczających do placówek
oświatowych na terenie powiatu malborskiego oraz
ich rodziców i opiekunów prawnych;
• nauczycieli i wychowawców placówek oświatowych
powiatu malborskiego.
ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY PPP:
• usługi są bezpłatne i dobrowolne;
• przy zgłoszeniu konieczny jest PESEL dziecka;
• klient do 18. roku życia przychodzi z rodzicem
/prawnym opiekunem;
• wszelkie spotkania (indywidualne i grupowe)
umawiane są w rejestracji;
• klient z orzeczonym stopieniem niepełnosprawności
przy rejestracji okazuje dokument potwierdzający
niepełnosprawność /stopień niepełnosprawności
(orzeczenie);
• przy kwalifikacji do grup warsztatowych liczy się
kolejność zgłoszenia;
• na pierwszą konsultację rodzic/ opiekun przychodzi
sam - bez dziecka
CENTRUM WSPARCIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
• dla uczniów z niepełnosprawnością (z aktualnym
orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy
Zespół ds. Orzekania o Niepełno-sprawności), ich
rodziców i nauczycieli;
• celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa
uczniów
(niesłyszących,
niedosłyszących,
niewidzących
i
niedowidzących;
uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami
procesów integracji sensorycznej) poprzez: diagnozę
i terapię, warsztaty socjoterapeutyczne, szkolenia,
grupy rozwojowe, porady, konsultacje, doradztwo
zawodowe
LOKALNE CENTRUM NAUCZANIA KREATYWNEGO
• dla uczniów uzdolnionych, ich rodziców i nauczycieli;
• działania obejmują diagnozę uzdolnień, pomoc w
identyfikacji ucznia zdolnego w szkole, określanie
form rozwoju dla ucznia uzdolnionego, określanie
ścieżki edukacyjno–zawodowej, warsztaty i treningi
rozwoju kompetencji społecznych i osobistych,
współpracę z ośrodkami i instytucjami, szkołami,
uczelniami wspierającymi działania na rzecz młodych
zdolnych
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PORADNIA W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI OFERUJE:
DIAGNOZY:
• wad wymowy;
• gotowości szkolnej;
• trudności szkolnych;
• sytuacji
uczniów
niepełnosprawnych
i przewlekle chorych;
• potencjału ucznia zdolnego;
• oceny rozwoju psychomotorycznego małego
dziecka i dzieci w wieku przedszkolnym;
• zaburzeń
procesów
przetwarzania
sensorycznego;
• zaburzeń zachowania.
KONSULTACJE, PORADY, TERAPIE/PSYCHOTERAPIE
DLA DZIECI, UCZNIÓW I ICH RODZICÓW ORAZ
NAUCZYCIELI, DOTYCZĄCE:
• radzenia sobie z trudnościami edukacyjnymi
i wychowawczymi;
• zasad rozwijania umiejętności uczenia się;
• radzenia siebie z trudnościami w rozwoju
emocjonalnym i społecznym;
• zaburzeń integracji sensorycznej;
• trudności w sferze seksualnej;
• trudności
w
sferze
komunikacyjnej
i językowej;
• pracy
z
dzieckiem
/
uczniem
niepełnosprawnym lub przewlekle chorym;
• rozwoju potencjału ucznia zdolnego;
• doradztwa zawodowego;
• sytuacji kryzysowych i traumatycznych (m.in.:
uzależnień, przemocy, rozwodu, śmierci)
INNE:
• mediacje rodzinne i rówieśnicze;
• warsztaty terapeutyczne dla dzieci, młodzieży,
nauczycieli / wychowawców, rodziców;
• udział
w
zespołach
wychowawczych
i w zespołach do spraw pomocy psychologiczno–
pedagogicznej
• współpraca z wychowawcami klas w realizacji
programu wychowawczego, profilaktycznego
• obserwacje dziecka / ucznia w środowisku
szkolnym;
• wywiadówki profilaktyczne
• grupy wsparcia: pedagogów, psychologów,
nauczycieli przedszkoli, doradców zawodowych,
asystentów rodzin, rodziców dzieci chorych
i niepełnosprawnych
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Internat dla uczniów spoza Malborka
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 oferuje miejsca
noclegowe dla młodzieży szkolnej w budynku znajdującym
się przy ul. Mazurów 1 w Malborku.
Miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wraz z
wyżywieniem to około 300 zł co sprawia, że nasza oferta
jest przystępna dla każdego.
Łącznie posiadamy 130 miejsc noclegowych. W obu
naszych budynkach znajduje się zaplecze kuchenne, gdzie
codziennie są przygotowywane posiłki dla uczniów
zamieszkujących w naszych internatach. Przeprowadzone
w ostatnich latach remonty sprawiły, że nasi uczniowie
mogą na co dzień mieszkać w dobrych warunkach.

Na każdym piętrze budynku znajdują się dwie łazienkiosobno dla mężczyzn oraz kobiet. Posiadamy pokoje 2,3,4
i 5 osobowe.
W każdym z pokoi znajduje się łącze bezprzewodowe sieci
wi-fi, dzięki czemu młodzież może swobodnie korzystać z
Internetu do nauki jak i rozrywki w czasie wolnym.
W naszych internatach znajdują się świetlice wyposażone
w stoły do tenisa, piłkarzyki, stół bilardowy oraz
telewizory.
Nad procesem wychowawczym na co dzień czuwa
trzynastu
wychowawców,
którzy
pomagają
wychowankom w odrabianiu lekcji, przygotowują do
różnego rodzaju konkursów i zawodów, w których nasz
internat bierze udział. Wychowawcy organizują młodzieży
imprezy tematyczne t.j. dzień chłopaka, walentynki, dzień
kobiet, dzień dziecka i wiele innych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji
oraz zgłoszenia ucznia do internatu należy
kontaktować się bezpośrednio w budynku
przy ul. Mazurów 1 w Malborku lub
telefonicznie pod nr tel. 55-647-34-38
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