Gimnazjalisto, szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Elbląskiego
zapraszają !!!
Zapoznaj się z ciekawą ofertą edukacyjną szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Elbląskiego na rok szkolny
2016/2017 i rozpocznij naukę – naprawdę warto !!!
Szkoły prowadzone przez Powiat Elbląski mają dla Ciebie ciekawą ofertę edukacyjną
gwarantującą szeroki wachlarz możliwości rozwoju oraz nabycie umiejętności potrzebnych
do zdobycia atrakcyjnego zawodu lub studiowania na wymarzonym kierunku.

Możesz wybrać spośród czterech naszych szkół:
- Zespołu Szkół w Pasłęku ul. Zwycięstwa 28,

Zespół prowadzi następujące szkoły:
-Liceum Ogólnokształcące(klasy o nachyleniu politechnicznym, humanistycznym,
przrodniczo-medycznym, mundurowo-sportowym),
- Technikum (zawód technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji
reklamy),
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( zawód sprzedawca, klasa wielozawodowa).

- Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
ul. Wojska Polskiego 36,

Zespół prowadzi następujące szkoły:
- Technikum ( zawód technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik żywienia i
usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego)
- Liceum Ogólnokształcące ( klasy o nachyleniu obronnym i pedagogicznym)
- Zasadniczą Szkołę Zawodową (zawód mechanik-operator pojazdów i maszyn
rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, kucharz)
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Cykl kształcenia: 4 lata. Nauka przedmiotów ogólnokształcących: w zakresie ogólnym wg
podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego.
- specjalność artystyczna: techniki graficzne lub reklama wizualna.
Edukacja kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego. Absolwent otrzymuje tytuł
plastyka.

- Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku ul. Westerplatte 20.

Zespół prowadzi następujace szkoły:
- Gimnazjum dla Dorosłych,
- Zasadniczą Szkołe Zawodową ( klasa wielozawodowa)

Wszystkim uczniom dojeżdżającym do naszych szkół zapewnimy miejsce w dobrze
wyposażonym internacie ze stołówką w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku.
Dodatkowo w Zespole Szkół w Pasłęku od 1 września 2016 r. uruchamiamy
kształcenie w nowym zawodzie - technik organizacji reklamy.
Szczegóły znajdziesz w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2016/2017 w zakładce
Oświata - Nabór na rok szkolny 2016/2017.
O wysokiej jakości kształcenia w naszych szkołach świadczą powtarzające się co
roku bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych maturalnych i potwierdzających
kwalifikacje zawodowe plasujące nasze szkoły w czołówce szkół województwa warmińskomazurskiego.
Wysoką efektywność i atrakcyjność kształcenia w naszych szkołach uzyskujemy między
innymi dzięki:
- ciekawej ofercie edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego na
poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum plastycznego oraz technikum i zasadniczej
szkoły zawodowej odpowiadającej potrzebom rynku pracy,
- profesjonalnej kadrze dydaktycznej,
- dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego
na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej,
- wspieraniu i promowaniu uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz
posiadających osiągnięcia sportowe i artystyczne poprzez przyznawanie stypendiów
Starosty Elbląskiego,
- rozwijaniu zdolności i zamiłowań uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć w ramach
innowacji pedagogicznych i zajęć pozalekcyjnych,
- możliwość udziału w ciekawych projektach i zajęciach dodatkowych, w tych kursach
dających dodatkowe kwalifikacje w ramach programów unijnych,
- możliwość udziału w zagranicznych wymianach młodzieży i praktykach zawodowych
w renomowanych firmach w kraju i za granicą,
Zapraszamy także osoby dorosłe – prowadzimy nabór do Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Pasłęku oraz do Gimnazjum dla
Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku.
Pełną, interesującą Cię informację uzyskasz podczas „Dni Otwartych”, które
odbędą się:
- w Zespole Szkół w Pasłęku, ul. Zwycięstwa 28, – 21 marca 2016 r. – godz. 8 30 13 30.

- w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, ul. Wojska
Polskiego 36, – 21 – 22 marca 2016 r. – godz. 8 00 – 11 45
- w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym, ul. Szafirowa 12, - 23 kwietnia
2016 r. godz. 10 00 – 14 00 i 20 maja 2016 r. – godz. 14 00 – 17 00
Materiał filmowy o Zespole Szkół w Pasłęku znajdziesz na:
http://zspaslek.edu.pl/downloads/film_promocyjny_2016.mp4
Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku na:
https://youtu.be/N14CfOIa2u4
Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku na:
https://www.youtube.com/watch?v=Se5H5KxdqNs
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