ZESPÓŁ SZKÓŁ
GOSPODARCZYCH
82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 128
tel. 55 625-88-61

zsg@elblag.eu

www.zsgelblag.pl
Zespół Szkół Gospodarczych co roku opuszcza ponad 150
absolwentów, dostarczając na rynek pracy wysoko wykwalifikowanych
pracowników. Każdy z nich z dumą podkreśla, że ukończył szkołę znaną
z wysokiej jakości kształconych tam specjalistów. Na naszych
absolwentów czeka Polska i Europa. Szkoła kształci w zawodach:

TECHNIKUM
Technik żywienia i usług gastronomicznych - wybierając ten zawód
w trakcie nauki zdobędziesz umiejętności w zakresie organizacji,
nadzoru i kierowania pracą podległego personelu w zakresie produkcji
gastronomicznej i obsługi konsumentów. Poznasz zasady układania
jadłospisów i zestawów potraw oraz prowadzenia dokumentacji
rachunkowej zakładu gastronomicznego.
Technik Fotografii i Multimediów - absolwenci tego kierunku będą
posiadać pełne uprawnienia do podjęcia pracy w: laboratoriach
fotograficznych i kryminalistycznych; w przemyśle fotooptycznym,
optycznym, fotochemicznym oraz optoelektronicznym; telewizji, wytwórniach
filmowych; agencjach fotograficznych i reklamowych.

Technik Hotelarstwa - zdobędziesz umiejętności w zakresie planowania
i realizacji usług w recepcji i dziale służby pięter, czyli przygotowania
oferty i sprzedaży usług hotelarskich, prowadzenia korespondencji
i obsługi nowoczesnego sprzętu, oraz będziesz biegle posługiwał się
dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego.
Technik Obsługi Turystycznej - zdobędziesz umiejętności w zakresie
przygotowania imprezy turystycznej, przygotowania programu,
sporządzenia kalkulacji, zamówienia świadczeń oraz jej promocji.
Nauczysz się biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi
w zakresie słownictwa zawodowego.
Technik Eksploatacji Portów i Terminali - zdobędziesz umiejętności
w zakresie obsługi podróżnych w portach i terminalach Nauczysz się
organizowania i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem
i magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
morskich, rzecznych, samochodowych, kolejowych i lotniczych.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Kucharz - nabędziesz umiejętności w zakresie przygotowywania typowych
potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych oraz
przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów
i półproduktów kulinarnych.
Cukiernik - nauczysz się wykonywania czynności produkcyjnotechnologicznych, związanych z wypiekiem ciast i ciastek o różnych
gramaturach i kształtach.
Kelner - zdobędziesz umiejętności profesjonalnej obsługi klientów
w zakładach gastronomicznych, właściwego nakrycia stołu. Będziesz
przygotowany do prowadzenia dokumentacji sprzedaży i rozliczeń
kelnerskich.
Piekarz - nauczysz się wykonywać czynności produkcyjno – technologiczne
związane z wytwarzaniem różnego rodzaju pieczywa takiego jak: chleby,
rogale, babeczki, bułki.
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - zdobędziesz umiejętności do
wykonywania prac porządkowych w części noclegowej i pomocniczych
w recepcji hotelu, dbać o czystość i odpowiedni stan techniczny w hotelu.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII
ŚRODOWISKA I USŁUG
im. Mikołaja Kopernika
82-300 Elbląg, ul. Obrońców Pokoju 44
tel. 55 625-64-81, fax 55 625-64-83

zsisiu@elblag.eu

www.zsisiu.elblag.com.pl
Szkoła Zawodowców z przyszłością, w której kierunki kształcenia są
zgodne z potrzebami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców.
W naszej szkole realizowane są certyfikowane szkolenia branżowe
oraz staże dla uczących się w klasach patronackich. Najlepsi
uczniowie otrzymują od pracodawców stypendia.
TECHNIKUM
Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie
Wybierz zawód o bardzo szerokim spektrum kwalifikacji, który łączy ze
sobą wiele umiejętności w organizowaniu, przeprowadzaniu i koordynowaniu prac w obiektach budowlanych.
Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej (technik
OZE)
Nauczysz się tutaj jak montować, konserwować i naprawiać urządzenia
do produkcji energii odnawialnej.
Technik Technologii Drewna (technik meblarstwa)
Patronacka klasa MEBLE WÓJCIK - wybierz ten zawód, jeśli chcesz
zostać projektantem mebli lub organizować procesy technologiczne ich
produkcji.
Technik Energetyk
Patronacka klasa ENERGA-OPERATOR SA - w zawodzie nauczysz się
instalacji i eksploatacji systemów służących do wytwarzania energii w
elektrowniach i elektrociepłowniach.
Technik Usług Fryzjerskich z elementami kosmetyki estetycznej
Wybierz ten kierunek, jeśli nie jest Ci obojętny design oraz kreowanie
wizerunku klienta.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Monter Stolarki Budowlanej
Klasa patronacka Związku Polskie Okna i Drzwi. Zawód jest odpowiedzią
na duże zapotrzebowanie rynku pracy branży budowlanej. Zdobędziesz
tutaj wysokie kwalifikacje w montażu okien, drzwi balkonowych i bram.
Monter Sieci i Instalacji Sanitarnych
Możesz zostać "złotą rączką" w dziedzinie montażu i naprawy urządzeń
instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych
Dekarz
Klasa Patronacka FAKRO - nauczysz się wykonywania pokryć
dachowych i montażu urządzeń związanych z OZE.
Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie
Zostań fachowcem wykonującym roboty malarskie, tapeciarskie,
posadzkarskie i okładzinowe. Poznaj najnowsze technologie i branżowe
trendy.
Stolarz
Nauczysz się wykonywać i konserwować meble oraz przedmioty
codziennego użytku, obróbka drewna będzie Twoją specjalizacją.
Fryzjer-stylista z elementami wizażu i stylizacji
Jeśli chcesz, możesz zostać stylistą, kreatorem wizerunku. Odkryjesz
triki i techniki fryzjerskie, dzięki którym Twoja praca nabierze
artystycznego wymiaru.
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NASZE ATUTY:
- kierunki kształcenia zgodne
z potrzebami rynku pracy
- stypendia i staże dla najlepszych
w klasach patronackich
- zagraniczne staże zawodowe
w ramach programu ERASMUS+
- certyfikowane szkolenia branżowe
- sukcesy w ogólnopolskich
olimpiadach, konkursach
zawodowych (Złota Kielnia, Buduj
z Pasją, OPEN HAIR CUP)
- lider w honorowym krwiodawstwie

ZESPÓŁ SZKÓŁ
MECHANICZNYCH
82-300 Elbląg, ul. J. A. Komeńskiego 39
tel. 55 625-64-60

zsm@elblag.eu

www.zsm.elblag.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH - Z TRADYCJĄ
W NOWOCZESNOŚĆ
Absolwenci naszej szkoły są doskonale przygotowani do
podjęcia studiów wyższych lub pracy zawodowej. Możemy
poszczycić się wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego
i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
W bieżącym roku uzyskaliśmy tytuł "Srebrnej Szkoły 2020"
w rankingu PERSPEKTYW "Najlepsze Technika w Polsce."
Kształcimy w atrakcyjnych zawodach, posiadamy świetnie wyposażone
pracownie, zatrudniamy wysokokwalifikowaną kadrę.
TECHNIK MECHATRONIK posiada wiedzę i umiejętności
z zakresu mechaniki, informatyki, automatyki i elektroniki. Może
pracować jako programista i operator linii produkcyjnych, projektant lub
specjalista obsługi i naprawy urządzeń medycznych, biurowych,
samochodów i maszyn drogowych. Nasza pracownia mechatroniki jest
jedną z najlepiej wyposażonych w kraju.
TECHNIK INFORMATYK jest przygotowany w zakresie nowoczesnych
systemów sieciowych i baz danych, zna zasady programowania
obiektowego, potrafi tworzyć aplikacje internetowe, montować
i konfigurować sprzęt komputerowy, przetwarzać dźwięk i obraz. Nasi
uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności w ramach Lokalnej
Akademii Cisco.
TECHNIK LOGISTYK zajmuje się planowaniem, organizowaniem,
kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta
do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu
optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich
jej uczestników. Nasi uczniowie uczestniczą w bezpłatnych kursach
i szkoleniach (operator wózków widłowych, system radiowej identyfikacji
RFID, ERP Hermes SQL - nowoczesne metody zarządzania firmą).

NASI PARTNERZY:

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH jest specjalistą
z zakresu budowy, obsługi, naprawy i eksploatacji pojazdów - Elbląski Park Technologiczny
samochodowych, zna też zasady organizacji i zarządzania
- Państwowa Wyższa Szkoła
p r z e d s i ę b i o r s t w e m s a m o c h o d o w y m . Te c h n i c y p o j a z d ó w
Zawodowa
samochodowych są poszukiwani na rynku pracy, mają też możliwość
- Wyższa Szkoła Logistyki
podjęcia własnej działalności gospodarczej.
TECHNIK MECHANIK odnajduje się we współczesnym świecie, który
jest zdominowany przez maszyny towarzyszące nam na każdym kroku.
Zajmuje się projektowaniem maszyn i urządzeń, organizuje ich
produkcję, nadzoruje pracę oraz przeprowadza konserwację robotów
przemysłowych i obrabiarek CNC.
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w Poznaniu
- Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie
(Lokalna Akademia Cisco)
- Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego

ZESPÓŁ SZKÓŁ
TECHNICZNYCH
82-300 Elbląg, ul. Grottgera 71
tel. 55 625-65-40

zst@elblag.eu

www.zst.elblag.pl
"Budowlanka" z ulicy Grottgera to szkoła, która cieszy się doskonałą renomą. W naszej szkole będziesz
czuł się fantastycznie, ponieważ dbamy o przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo.
Technikum zwiększa Twoje szanse na rynku pracy i jednocześnie daje Ci możliwość kontynuowania nauki
na ciekawych kierunkach studiów.
KIERUNKI W TECHNIKUM:
I. ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM
Buduj i unowocześniaj przestrzeń wokół nas oraz zarządzaj budową!
Wykorzystaj swoje umiejętności informatyczne! Wybierz jeden z kierunków
związanych z budownictwem:
TECHNIK BUDOWNICTWA z zajęciami dodatkowymi w zakresie projektowania
i druku 3D. Interesuje Cię architektura i budownictwo, chciałbyś kreować
nowoczesne budynki i przestrzenie wokół nich, wybierz ten kierunek!
TECHNIK BUDOWY DRÓG Interesuje Cię komunikacja drogowa? Chcesz
poznać tajniki konstruowania dróg i ciągów komunikacyjnych? Jeśli tak, to
kierunek dla Ciebie!
II. ZWIĄZANE Z ANALITYKĄ
Poznaj tajniki nowoczesnych laboratoriów! Dowiedz się, jak produkuje się
i ocenia kosmetyki! Poznaj budowę i działanie ciała ludzkiego! Wykreuj swoją
przyszłość w dziedzinie farmacji!
Proponujemy tu dwie klasy:
TECHNIK ANALITYK:
1. Technik analityk z zajęciami dodatkowymi: "Elementy analizy
produktów kosmetycznych" lub "Zagadnienia medyczno-farmaceutyczne
w analizie laboratoryjnej".
2. Technik analityk z dobrą praktyką.
III. ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA
Stwórz i realizuj wizję harmonijnego współistnienia człowieka z naturą! Nasza
propozycja to kierunek związany z kształtowaniem środowiska:
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU z zajęciami dodatkowymi
w zakresie projektowania i druku 3D oraz fotografii cyfrowej. Jesteś osobą
wrażliwą na piękno? Masz talent plastyczny i wyobraźnię? Wybór tego kierunku
zapewni Ci przygotowanie do projektowania, urządzania oraz pielęgnacji
terenów zieleni. Wykreujmy razem idealny krajobraz!
Po każdym kierunku możesz kontynuować naukę na kierunkach studiów:
budownictwo, budownictwo drogowe, architektura wnętrz lub krajobrazu,
geodezja, inżynieria środowiska, kosmetologia, chemia, technologia chemiczna,
farmacja lub podjąć pracę zgodną z kierunkiem kształcenia.
KIERUNKI W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA:
MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH
Zespół Szkół Technicznych to idealna propozycja dla absolwentów szkół
podstawowych, którzy chcą zdobyć nowy i poszukiwany zawód na lokalnym
i krajowym rynku pracy.
Nasi absolwenci pracują w różnorodnych branżach zawodowych, są cenni dla
pracodawców ze względu na swoje umiejętności i kompetencje zawodowe.
-6-

ZESPÓŁ SZKÓŁ
TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH
82-300 Elbląg, ul. Rycerska 2
tel. 55 625-65-02

zsti@elblag.eu

www.zsti.elblag.pl
Szkoła zawodowa z 75-letnią tradycją kształci w zawodach:
TECHNIKUM:
technik elektronik - zajmuje się montażem, instalacją,
konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń
elektronicznych;
technik elektryk - projektuje, montuje, naprawia i konserwuje
instalacje i urządzenia elektryczne;
technik handlowiec - prowadzi sprzedaż produktów lub usług
firmy. Podejmuje działania marketingowe związane ze sprzedażą,
a także rozliczenia ekonomiczno-finansowe w przedsiębiorstwie;
technik informatyk - zajmuje się nowymi technologiami
w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji,
tworzenia oprogramowania, zarządzania danymi, szyfrowania,
administrowania systemów komputerowych, projektowania, tworzenia
i zarządzania stronami www;
technik logistyk - planuje, organizuje, kieruje i kontroluje
przepływ towarów od producenta do konsumenta. Dostarcza towar
zgodnie z zamówieniem klienta. Obsługuje zamówienia i organizuje
transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne;
technik spedytor - organizuje transport kolejowy, samochodowy
lub lotniczy towarów. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji
wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją
wyładunku towarów lub załadunku ich. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia
druki celne, organizuje odprawy towarów sprowadzanych z zagranicy lub
wywożonych z kraju;
technik reklamy - organizuje kampanie reklamowe, tworzy
środki reklamy, foldery, billboardy, animacje, strony www, pracuje
w agencjach reklamowych, wydawnictwach, telewizji, prasie,
drukarniach;
technik programista - tworzy i administruje strony i aplikacje
internetowe oraz zarządza bazami danych. Projektuje, programuje
i testuje aplikacje.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
elektronik - wykonuje konserwację i naprawy systemów
komputerowych, montaż elementów i podzespołów elektronicznych,
sprawdza działanie i współdziałanie mechanizmów i podzespołów
elektromechanicznych;
magazynier - logistyk - przyjmuje i wydaje towary z magazynu,
przechowuje je, ponosi odpowiedzialność za towar zgromadzony
w magazynie, prowadzi dokumentację magazynową;
sprzedawca - obsługuje klientów, sprzedaje produkty, urządza
ekspozycję towarów, udziela klientom informacji dotyczących towaru.
Szkoła prowadzi:
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z Edukacją Ratowniczą oraz
certyfikowane kursy: Akademii Cisco, Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
Szkolenie Podstawowe dla Strażaków Ochotników, Sternika
Motorowodnego, zajęcia edukacji obronnej.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
ZAWODOWYCH Nr 1
82-300 Elbląg, ul.Robotnicza 173
tel. 55 625-64-01

zsz1@elblag.eu

www.zsz1.elblag.eu
Istniejemy od 1946 roku, będąc najstarszą szkołą zawodową w Elblągu. Nasi absolwenci bez trudu odnajdują się na
rynku pracy. Pełnią oni różnorodne funkcje - od szeregowych pracowników, poprzez kierowników i szefów, po
właścicieli małych zakładów i dużych znanych firm.
NASZE ATUTY:
- posiadamy nowoczesne pracownie dydaktyczne: ruchu drogowego, rysunku technicznego, pojazdów
samochodowych
- oferujemy kompleks sportowy Orlik
- realizujemy praktyczną naukę zawodu w renomowanych firmach i autoryzowanych salonach samochodowych:
KIA, SKODA, FIAT, PEUGEOT, FORD, TOYOTA
- proponujemy żywienie w stołówce szkolnej

TECHNIKUM
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - zna działanie i budowę
pojazdów, poznaje najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane
w motoryzacji.
TECHNIK ODLEWNIK - przygotowuje, projektuje i nadzoruje proces
powstawania odlewów.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - obsługuje i naprawia pojazdy
samochodowe. Zna wyposażenie elektryczne samochodów, przepisy ruchu
drogowego i techniki kierowania pojazdami oraz obowiązujące przepisy
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - diagnozuje oraz
naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu
jazdy; instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne
urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizujące.
LAKIERNIK SAMOCHODOWY - rozpoznaje uszkodzenia i naprawia wady
powłok lakierniczych, oczyszcza i zabezpiecza samochód przed korozją.
ELEKTRYK - montuje, uruchamia i ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń
elektrycznych, wykonuje instalacje elektryczne.
KIEROWCA - MECHANIK - wykonuje prace związane z obsługą środków
transportu drogowego, obsługuje i naprawia pojazdy samochodowe, dba
o bezpieczny transport ludzi i towarów, jest specjalistą w zakresie logistyki
transportu i spedycji.
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - obsługuje nowoczesne
maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo
bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania
przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.
BLACHARZ SAMOCHODOWY - przygotowuje pojazd do naprawy, naprawia
lub wymienia uszkodzone elementy nadwozia.
MODELARZ ODLEWNICZY - zajmuje się tworzeniem modeli elementów
odlewanych wykonywanych z drewna, metalu, tworzyw sztucznych i gipsu.
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH - kontroluje proces
odlewania, wykonuje proste naprawy, regulacje i konserwacje maszyn i urządzeń
odlewniczych, wykrywa wady odlewów, analizuje ich przyczyny.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
82-300 Elbląg, ul. Generała Józefa Bema 50
tel. 55 625 89 82

zseio@elblag.eu

www.elblag.edu.pl
Tradycje szkolnictwa ekonomicznego łączymy z nowoczesnością. Od początku istnienia
kształcimy dla potrzeb środowiska wykwalifikowane kadry ekonomistów, księgowych
i pracowników administracji.
NAJLEPSZE TECHNIKUM w Elblągu według rankingu Perspektyw 2019
-

Najwyższa zdawalność egzaminu maturalnego w technikach i egzaminów zawodowych,
Praktyki zawodowe dostosowane do potrzeb rynku,
Możliwość rozwijania zainteresowań i pasji,
Nowoczesna baza do nauki przedmiotów zawodowych,
Sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach,
Ścisła współpraca ze środowiskiem naukowym, min. IE PWSZ w Elblągu,
Współpraca z pracodawcami lokalnymi.
Internat dla dziewcząt.

OFERTA EDUKACYJNA
TECHNIK EKONOMISTA - Absolwent może być zatrudniony we wszystkich
firmach, w których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu
finansów, analizy, rachunkowości, marketingu itp. Kształcenie w zawodzie
zapewnia osiągnięcie kwalifikacji właściwych dla tego zawodu. Ekonomista
bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć
w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Każda
instytucja, musi zatrudnić osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę
w firmie. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają
umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we
współczesnych przedsiębiorstwach.
TECHNIK REKLAMY - łączy wiedzę ekonomiczną, plastyczną,
psychologiczną, a także lingwistyczną. Absolwent może być zatrudniony w
agencjach reklamowych, firmach PR, działach marketingu i reklamy
przedsiębiorstw, mediach itp. Przeprowadza analizy marketingowe,
przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych,
opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do
współpracy z firmą, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i
realizacji kampanii reklamowych.
TECHNIK LOGISTYK - to zawód z przyszłością, dający duże perspektywy
oraz możliwości na rynku pracy, ze względu na konieczność łączenia ze sobą
różnych rodzajów transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem,
zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.
Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach
logistycznych.
NOWOŚĆ TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - absolwent naszej szkoły
kształcącej w zawodzie: technik rachunkowości będzie przygotowany do pracy
samodzielnego księgowego w zakresie: prowadzenia rachunkowości
przedsiębiorstw o różnym zakresie działalności (produkcyjnych, handlowych
i usługowych), rachunkowości banków, jednostek sfery budżetowej
i ubezpieczycieli, dokonywania rozliczeń finansowych. Wiedza z zakresu
rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do
zajmowania wysokich stanowisk w każdej jednostce.
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I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Juliusza Słowackiego
82-300 Elbląg, ul. Pocztowa 2
1lo@elblag.eu
Tel. 55 625 89 10, 55 625 89 02 ; fax 55 642 34 44

www.1lo.elblag.pl
I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu to szkoła o ponad 70-letniej tradycji.
Szkoła cieszy się wciąż niesłabnącą popularnością. Ofertę kierunków
tworzymy w oparciu o wieloletnie doświadczenia.
CO NAS WYRÓŻNIA:
- Szeroka oferta języków obcych: język francuski, hiszpański,
niemiecki, rosyjski, włoski.
- Realizacja Indywidualnych toków lub programów nauki dla uczniów
szczególnie uzdolnionych.
- Współpraca ze środowiskiem naukowym: UW-M w Olsztynie,
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, UMK w Toruniu, PWSZ
w Elblągu, EUH-E w Elblągu.
- Udział w Inżynieromanii, w ramach której nasi uczniowie uczestniczą
w laboratoriach z zakresu biologii i chemii.
- Zajęcia doskonalące uzdolnienia sportowe, przedmiotowe,
artystyczne, zajęcia z zakresu sportów wodnych organizowane przez UKS
"Horyzont".
- Rejsy żaglowcem Pogoria.
- Zajęcia w: Szczepie Puszczańskim Wanbli ZHP; drużynie Ratownictwa
Medycznego; kole strzeleckim Sagittarius; kole Caritas; Szkolnym Kole
Wolontariatu, redakcji radia Veto.
- Wyjazdy edukacyjne: krajowe i zagraniczne.
- Bogata oferta kulturalna - koncerty, kino, teatr (wyjazdy do Teatru
Muzycznego w Gdyni, Teatru Muzycznego Roma w Warszawie,
teatrów w całej Polsce).
- Posiadane certyfikaty: Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Zielonej
Flagi, Solidarnej Szkoły Fundacji Św. Mikołaja, certyfikat MEN
Bezpieczna Szkoła, Bezpieczna Przyszłość.
Jako jedyna szkoła w Elblągu mamy: Stypendia Fundacji Św. Mikołaja, UKS
Horyzont i egzotyczne rejsy Pogorią, Strzelnicę, Muzeum Szkolne.
Uczniowie I LO odnoszą liczne sukcesy w olimpiadach, konkursach
przedmiotowych i artystycznych oraz w zawodach sportowych. Nasi absolwenci
studiują na najlepszych uczelniach.
W R O K U S Z K O L N Y M 2 0 2 0 / 2 0 2 1 A B S O LW E N T O M S Z K Ó Ł
PODSTAWOWYCH OFERUJEMY KLASY:
- HUMANISTYCZNĄ (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia);
- MEDYCZNĄ (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia);
- MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNĄ (przedmioty rozszerzone: matematyka,
informatyka, fizyka);

- POLITECHNICZNĄ (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka);
- BIZNESOWĄ (przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski).

"Prawdziwa szkoła to warsztat pracy”
Pierre-Joseph Proudhon
Jeśli jesteś ambitny, aktywny, twórczy miej odwagę być mądrym.
Wybierz I LO i daj sobie szansę na sukces!
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II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. Kazimierza Jagiellończyka
82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 42
tel. 55 625-88-81 fax 55 625-88-98

2lo@elblag.eu

www.2lo.elblag.pl
"Jagiellończyk" to szkoła wielopokoleniowa, która wspiera
indywidualny rozwój ucznia. Uczymy żyć w świecie wiedzy, ze
szczególną dbałością o bezpieczeństwo i przyjazną
atmosferę. Tu rozwiniesz swój talent, a nauka stanie się Twoją
pasją.
Proponujemy uczniom:
-

Nauczanie języka angielskiego na trzech poziomach:
dwujęzycznym, rozszerzonym i podstawowym
Szeroką ofertę języków obcych: język angielski, j.francuski,
j. niemiecki, j. włoski, j. rosyjski, j. hiszpański;
szeroki wybór przedmiotów uzupełniających;
wymiany międzynarodowe, wycieczki krajowe i zagraniczne, koła
naukowe, koła zainteresowań, zespół muzyczny, radio szkolne Baryton,
teatr szkolny, wolontariat, DKK, DKF, noce filmowe, noce w bibliotece,
zajęcia sportowe, obozy sportowe letnie i zimowe.

Nasze mocne strony:
-

-

100% zdawalność matur;
najwyższe w regionie wyniki egzaminów maturalnych;
wysokie lokaty w rankingu najlepszych liceów w Polsce, Znak Jakości
Złotej Szkoły;
Szkoła Sukcesu - najwyższy w Elblągu, wskaźnik efektywności
nauczania EWD (edukacyjnej wartości dodanej);
Bilateralny system nauczania, edukacja szkolno - akademicka;
wyróżnienie za Doskonałość Zarządzania Warmińsko-Mazurskiej
Nagrody Jakości, Szkoła Wierna Dziedzictwu, Szkoła Promująca
Bezpieczeństwo, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Przyjazna
Środowisku, Geocertyfikat;
absolwenci II LO z sukcesami kontynuują naukę na najlepszych
uczelniach w kraju i za granicą;
Jagiellończycy to laureaci i finaliści olimpiad, konkursów i zawodów na
szczeblu ogólnopolskim.

OFERUJEMY KSZTAŁCENIE:
W oddziałach z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania oraz
3 przedmiotami dodatkowo nauczanymi w języku angielskim
Nauczamy przedmiotów na poziomie rozszerzonym w klasach:

HUMANISTYCZNYCH DWUJĘZYCZYCH: przedmioty rozszerzone:
język polski, WOS- i/lub historia
MEDYCZNYCH: przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, z możliwością wyboru trzeciego przedmiotu
rozszerzonego spośród: języka angielskiego, matematyki, fizyki
BIZNESOWYCH lub DWUJĘZYCZNYCH: przedmioty rozszerzone:
matematyka, język angielski, geografia,
POLITECHNICZNYCH: przedmioty rozszerzone:
matematyka, fizyka, informatyka/język angielski;
Zostań Jagiellończykiem
"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna
praca to sukces." Henry Ford.
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III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Pawła II
82-300 Elbląg, ul.Browarna 1
tel. 55 625-89-20

3lo@3loelblag.pl

www.3lo.elblag.pl
III LO w Elblągu - szkołą przyjazną, innowacyjną, otwartą na zmiany.
W naszej szkole:
- Przygotowujemy uczniów do zdawania egzaminu maturalnego w taki sposób,
aby umożliwić im dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.
- Dajemy uczniom możliwość rozwoju swoich talentów, jednocześnie staramy
się zapewnić im w naszych murach poczucie bezpieczeństwa.
- Zapewniamy profesjonalną, zaangażowaną kadrę pedagogiczną.
- Zapewniamy opiekę pedagogiczno-psychologiczną.
- Dbamy o relacje międzyludzkie.
- Kształtujemy postawy i wychowujemy do wartości.
- Uczymy samorządności, szacunku oraz wrażliwości.
- Zapewniamy rozwój kompetencji kluczowych: kreatywności, innowacyjności
oraz przedsiębiorczości.
W naszym liceum uczniowie mogą wybrać następujące kierunki
kształcenia:
Klasy w roku szkolnym 2020/2021
Humanistyczna (dyplomatyczno-prawna)
Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem polskim, językiem angielskim, historią
oraz przedmiotem uzupełniającym: podstawy prawa
Językowo-biznesowa
Z przedmiotami rozszerzonymi: językiem angielskim, wiedzą o społeczeństwie,
geografią i przedmiotem uzupełniającym: ekonomia w praktyce
Medyczno-przyrodnicza
Z przedmiotami rozszerzonymi: biologią, chemią oraz przedmiotem
uzupełniającym: chemia- praktyka laboratoryjna
Politechniczna
Z przedmiotami rozszerzonymi: matematyką, fizyką, językiem angielskim oraz
przedmiotem uzupełniającym: podstawy programowania
Nasze atuty
Dostosowujemy kierunki kształcenia do zainteresowań, aspiracji i ambicji
młodzieży, chcącej rozwijać się w liceum, by studiować na wybranych
kierunkach.
Mamy dobrze wyposażone sale przedmiotowe [sprzęt multimedialny,
laboratorium chemiczne] i najnowocześniejszą halę sportową w mieście.
Korzystne położenie w centrum miasta.
Współpracujemy z wyższymi uczelniami: UG, SWPS, PWSZ, EUH-E, UWM.
Priorytetowo traktujemy nauczanie języków obcych - szeroki wybór drugiego
języka obcego (francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, niemiecki).
Realizujemy program Erasmus+ i współpracujemy z wieloma krajami
europejskimi.
Realizujemy liczne projekty edukacyjne: BohaterON, Szkoła wierna tradycji,
Panuje u nas wyjątkowo przyjazna atmosfera. Prowadzimy zajęcia dodatkowe
dla uczniów: konsultacje, koła zainteresowań, klub dyskusyjny.
Realizujemy edukację kulturalną - film, teatr, koncerty, wernisaże, lekcje
muzealne.
Dbamy o rozwój samorządności i odpowiedzialności obywatelskiej uczniów prężnie działający Samorząd Uczniowski.
Kształtujemy postawy empatii, wrażliwości i szacunku - działania Wolontariatu.
Tworzymy przestrzeń przyjazną uczniom - miejsca do odpoczynku, nauki,
współpracy.
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IV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Komisji Edukacji Narodowej
82-300 Elbląg, ul. Sienkiewicza 4
tel. 55 625-89-40

4lo@elblag.eu

www.liceum.elblag.pl
IV Liceum Ogólnokształcące to szkoła przyjazna uczniom
i środowisku. Stwarza młodzieży warunki wszechstronnego
rozwoju, jednocześnie proponując proekologiczny model
wychowania.
Klasy w roku szkolnym 2020/2021
Klasa humanistyczno - psychologiczna, integracyjna
przedmioty rozszerzone: biologia, język polski
Uczniowie uczestniczą w projektach, warsztatach psychologicznych, wykładach
organizowanych przez uczelnie wyższe. Poznają biologiczne podstawy psychiki
oraz zagadnienia z zakresu psychologii. Nauczyciele pracujący w klasie
posiadają kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami o różnych rodzajach
niepełnosprawności.

Klasa sportowa - piłka nożna z turystyką
przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
Specjalistyczny trening piłkarski prowadzony jest w ramach zajęć wychowania
fizycznego. Przy szkole funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży
w Piłce Nożnej. Nauka odbywa się według programu nauczania opracowanego
przez Polski Związek Piłki Nożnej przy współpracy z klubem sportowym ZKS
Olimpia Elbląg pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej
w Olsztynie. Lekcje geografii i języka angielskiego rozszerzone są o zagadnienia
związane z turystyką jako dodatkowy element przygotowujący absolwentów do
podjęcia nauki na uczelniach wyższych związanych z turystyką i rekreacją.

Klasa sportowa - piłka ręczna z elementami fizjoterapii
(pod patronatem Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej w Elblągu)
przedmioty rozszerzone: biologia, języka angielski oraz do wyboru geografia
lub chemia
Uczniowie doskonalą umiejętność profesjonalnej gry w piłkę ręczną i mają
możliwość wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej. W klasie pracują
nauczyciele z kwalifikacjami trenerskimi i dużym doświadczeniem w pracy
z młodzieżą uzdolnioną sportowo. Program nauczania przygotowany został
przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce w ramach projektu "Ośrodki Szkolenia
w Piłce Ręcznej". Wsparciem kształcenia uczniów są zajęcia z wykorzystaniem
profesjonalnego sprzętu fizjoterapeutycznego w nowoczesnym Centrum
Medycznym Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
- to szkoła dla Ciebie. Zapraszamy!
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W naszym liceum:
- działają Wojewódzki Ośrodek
Szkolenia Młodzieży w Piłce Nożnej,
Ośrodek Szkolenia w Piłce Ręcznej,
- współpracujemy z klubami MKS
Truso Elbląg, EKS Start Elbląg,
KS Meble Wójcik,
- dysponujemy halą
z pełnowymiarowymi boiskami do piłki
ręcznej, siatkowej
i koszykowej, siłownią, ścianką
wspinaczkową, boiskiem typu "orlik",
- posiadamy ogród ekologicznodydaktyczny i mikroskopowe
laboratorium przyrodnicze,
- aktywnie działa Klub Wolontariusza,
- organizujemy edukację filmową przy
współpracy z CSE "Światowid",
- posiadamy infrastrukturę
przystosowaną do potrzeb osób
niepełnosprawnych (winda, podjazd,
toaleta, szatnia
z prysznicem przy hali sportowej),
- uczymy języka angielskiego,
niemieckiego oraz hiszpańskiego,
- organizujemy obozy specjalistyczne
dla uczniów klas sportowych.

ELBLĄSKIE CENTRUM
EDUKACJI ZAWODOWEJ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
82-300 Elbląg, ul. Bema 54, filia ul. Rawska 3
ckziu@elblag.eu
tel. 55 625 67 00; fax 55 625 67 04

www.ckziuelblag.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest placówką oświatową realizującą głównie zadania z zakresu
praktycznej nauki zawodu uczniów z elbląskich szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
Z naszych pracowni i laboratoriów korzystają uczniowie:
- branżowych szkół I stopnia,
- techników,
- osoby dorosłe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i w szkołach policealnych.
Branżowa szkoła I stopnia.
W roku szkolnym 2020/2021 chcemy wyjść z ofertą kształcenia
młodzieży w branżowej szkole I stopnia.
Szkoła będzie oferować:
1. Klasy z możliwością kształcenia w zawodzie:
- modelarz odlewniczy,
- mechatronik,
- mechanik-monter maszyn i urządzeń.
2. Klasy z możliwością kształcenia w zawodach rzemieślniczych:
- mechanik motocyklowy
- kowal,
- kaletnik,
- koszykarz-plecionkarz,
- krawiec,
- pszczelarz,
- tapicer,
- zegarmistrz.
Nacisk kładziony na wysoką jakość zajęć praktycznych gwarantuje
zdawalność egzaminu zawodowego prowadzonego po zakończeniu
kształcenia, a same zajęcia odbywają się w nowoczesnych
pracowniach doposażonych z funduszy Unii Europejskiej.

Oferujemy również kształcenie w niżej wymienionych
(bezpłatnych) typach szkół i kursów dla osób dorosłych:
1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
2. Szkoła Policealna w zawodach:
- technik BHP,
- technik rachunkowości,
- technik administracji,
- technik archiwista,
- technik aranżacji wnętrz.
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:
- florysta,
- elektryk,
- elektronik,
- technik fotografii i multimediów,
- fryzjer,
- spawacz,
- stolarz,
- dekarz,
- mechanik/elektromechanik pojazdów
samochodowych,
- operator obrabiarek skrawających,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych,
- tapicer,
- krawiec,

- pszczelarz,
- montaż i uruchamiania urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej,
- eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych.
Nasza oferta jest elastyczna - na bieżąco śledzimy
tendencje na rynku pracy, a w kształceniu proponujemy
zawody na nim pożądane. Prowadzimy również szeroko
pojętą współpracę z największymi pracodawcami
w regionie.
Zajęcia odbywają się w formie zaocznej i prowadzone są
w weekendy. Nauczyciele to doświadczona kadra
dysponująca szeroką gamą kwalifikacji do nauczania
wielu zawodów.
Kładziony nacisk na wysoką jakość zajęć praktycznych
gwarantuje zdawalność egzaminu zawodowego
prowadzonego po zakończeniu kształcenia, a same
zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach
doposażonych z funduszy Unii Europejskiej.
Prowadzimy również płatne kursy krótkoterminowe
w specjalnościach:
- spawacz,
- operator obrabiarek CNC,
- instalator systemów alarmowych
i teleinformatycznych,
- instalator odnawialnych źródeł energii.
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SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1
82-300 Elbląg, ul. Mikołaja Kopernika 27
tel. 55 625 83 41, fax 55 625 83 50

sosw1@elblag.eu

www.sosw.elblag.com.pl
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Elblągu to placówka kształcąca dzieci
i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Kształcimy również uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi: z autyzmem, zespołem Aspergera oraz
niepełnosprawnością ruchową. Placówka prowadzi działalność dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą. W klasach dla uczniów z lekką
niepełnosprawnością intelektualną realizujemy pełną podstawę programową.
W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej obok zajęć rewalidacyjnych
prowadzimy dla naszych uczniów terapie wysokospecjalistyczne: Integrację
Sensoryczną, terapię Metodą Warnkego, EEG i RSA Biofeedback, Kinezjologię
Paula Dennisona, Metodę Weroniki Sherbourne, Alternatywne metody
komunikacji, a także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną
i rehabilitację ruchową, terapię ręki, sensomotorykę, stymulację
polisensoryczną, kynoterapię i hipoterapię, terapię ustno-twarzową, stymulację
wzroku i słuchu, logopedię i neurologopedię, terapię behawioralną oraz zajęcia
wyrównawcze. Na zajęciach pozalekcyjnych zapewniamy uczniom możliwość
rozwijania zainteresowań sportowych, muzycznych, plastycznych i teatralnych.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 prowadzi edukację w trzech pionach:
I Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim:
- szkoła podstawowa
- Branżowa Szkoła I Stopnia
W czerwcu 2020 prowadzimy nabór do kształcenia w zawodach:
kucharz
stolarz
pracownik pomocniczy gastronomii
pracownik pomocniczy stolarza
II Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym:
- szkoła podstawowa
- szkoła przysposabiająca do pracy
III Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim prowadzone w Domu
Pomocy Społecznej przy ul.Kasprzaka.
Nasza placówka prowadzi klasy dla uczniów z autyzmem.
Przyjmujemy również uczniów niepełnosprawnych ruchowo (poruszających się
na wózkach inwalidzkich).
W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Elblągu
wchodzą też:
- punkt przedszkolny
- świetlica
- internat działający od poniedziałku do piątku
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Integralnymi częściami Ośrodka są:
Centrum Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka - które obejmuje
opieką dzieci od urodzenia do czasu
rozpoczęcia nauki szkolnej,niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością z uwagi na stwierdzone
zakłócenia lub trudności w rozwoju;
Elbląskie Centrum Terapii
i Rewalidacji - działające na rzecz dzieci
i młodzieży szkolnej posiadających
zalecenia do udziału w zajęciach
rewalidacyjnych lub terapii wydane przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Bursa Szkolna Nr 2
82-300 Elbląg, ul. Pułaskiego 1a
tel. 55 625 65 60

bs2@elblag.eu

www.bursa2.pl
Planujesz rozpocząć naukę w jednej z elbląskich szkół?
Mieszkasz na stałe poza Elblągiem? Świetnie trafiłaś. Nasza oferta
jest skierowana do Ciebie!!!
Jesteśmy placówką przeznaczoną dla dziewcząt ze szkół
ponadpodstawowych.
Organizacja naszej pracy opiera się na trzech grupach wychowawczych.
W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy rekrutację na około 20 wolnych
miejsc.
Naszym wychowankom
zapewniamy stałą opiekę
pedagogiczną, przyjazny i serdeczny klimat, bardzo dobre warunki do
nauki, odpoczynku i rozwijania swoich pasji i zainteresowań.
Proponujemy zamieszkanie w estetycznych i dobrze wyposażonych
pokojach. Dysponujemy także ciekawym zapleczem typu pracownia
komputerowa z łączem internetowym, biblioteka, sala ćwiczeń, sala gier,
sala telewizyjna, pokój do cichej nauki.
Oferujemy szeroki wachlarz propozycji związanych ze
spędzaniem czasu wolnego. Propagujemy sport, zdrowy styl życia oraz
zasady prawidłowego żywienia. Organizujemy rajdy, pikniki, wyjścia na
lodowisko i do kina. Bierzemy udział w życiu kulturalnym i społecznym
miasta. Jesteśmy otwarci na sztukę. Naszym wychowankom
proponujemy między innymi: konkursy fotograficzne, warsztaty
plastyczne, florystyczne i kulinarne. Bardzo nas cieszą inicjatywy,
pomysły i aktywność młodzieży, stąd w bursie działa samorząd
wychowanek. Jesteśmy otwarci na potrzeby społeczne i ideę
wolontariatu - mamy w tym zakresie duże osiągnięcia. Bierzemy udział
w akcjach i inicjatywach o zasięgu loklnym, krajowym i międzynarodowym.
Pomagamy innym, ale i u nas niezbędną pomoc znaleźć może
każda wychowanka. Współpracujemy z wieloma instytucjami,
stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi. Dbamy również
o środowisko. W naszej bursie aktywnie działa Koło Ekologiczne i Klub
Wolontariusza. W ramach edukacji ekonomicznej proponujemy
młodzieży udział
w warsztatach z zakresu przedsiębiorczości. Organizujemy różnego
rodzaju debaty, konferencje, turnieje, konkursy tematyczne, projekcje
filmów oraz spotkania ze specjalistami. Proponujemy również gry
strategiczne i inne rozrywki intelektualne.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej placówki oraz do
zapoznania się ze szczegółami oferty rekrutacyjnej na stronie
internetowej.
Zamieszkaj w Bursie Szkolnej Nr 2.
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Bursa Szkolna Nr 3
82-300 Elbląg, ul. Wapienna 17
tel. 55 625 65 81

bs3@elblag.eu

www.bursa3elblag.pl
Bursa Szkolna Nr 3 w Elblągu jest publiczną placówką koedukacyjną,
zapewniającą opiekę i wychowanie dla 105 podopiecznych,
pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Bursa
Szkolna Nr 3 usytuowana jest w przepięknej okolicy Starego Miasta.
Zapewniamy całodzienne wyżywienie, profesjonalną opiekę
wychowawczą, bardzo dobre warunki do nauki, wypoczynku, rekreacji,
realizacji własnych pasji i zainteresowań. Organizujemy wyjścia do kina,
teatru, na basen. Dysponujemy własną siłownią w której zajęcia
odbywają się pod okiem wychowawcy, pracownię komputerową,
korzystamy z sieci bezprzewodowej, salami cichej nauki, salami
telewizyjnymi, mamy również własną bibliotekę.
W placówce panuje miła i przyjazna atmosfera, organizujemy wiele
imprez integracyjnych, spotkań z ciekawymi ludźmi. Zapewniamy pomoc
psychologiczno - pedagogiczną.
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Bursa Szkolna Nr 4
82-300 Elbląg, ul. J.A.Komeńskiego 37
tel. 55 625 66 00, 55 625 66 01, 55 625 66 02

bs4@elblag.eu

www.bursa4.elblag.pl
Bursa Szkolna nr 4 jest placówką koedukacyjną zapewniającą opiekę
i wychowanie uczniom szkół ponadpodstawowych oraz uczniom klas
ósmych szkół podstawowych w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania.
Placówka może poszczycić się wieloma certyfikatami uzyskanymi
w ostatnich latach:
- Szkoła Bezpiecznego Internetu
- Szkoła Bez Przemocy
- Certyfikat "Zielona Flaga”
- Szkoła Wierna Dziedzictwu
- Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń
- Szkoła Promująca Zdrowie
Wśród naszych wychowanków mamy laureatów Samorządowego
Konkursu Nastolatków "8 Wspaniałych", którzy bezinteresownie
podejmują różne działania na rzecz potrzebujących.
Placówka nasza zapewnia przyjazne i bezpieczne warunki na co dzień.
Dokładamy starań, aby wszyscy nasi wychowankowie dobrze czuli się
w naszej placówce. Zapewniamy wychowankom:
- bezpieczeństwo
- wpływ młodzieży za pośrednictwem Młodzieżowej Rady Bursy na
działalność kulturalną, oświatową realizowaną w naszej placówce
- bardzo dobre warunki lokalowe
- niepowtarzalny klimat tworzony przez całą społeczność
- możliwość zaangażowania się w wolontariat i działalność
charytatywną
- udział w działaniach na rzecz ekologii
- możliwość rozwijania zainteresowań i pasji poprzez udział
w sekcjach zainteresowań
Nasi wychowankowie mają do dyspozycji:
- trzy sale telewizyjne
- dwa aneksy kuchenne
- czterdzieści cztery pokoje mieszkalne
- osiem pomieszczeń sanitarno - higienicznych
- stołówkę
- salę bilardową
- bezprzewodowy Internet
- profesjonalnie wyposażoną siłownię
- miejsce do grilla
W realizacji swoich podstawowych zadań uczestniczymy w lokalnych
i ogólnopolskich projektach edukacyjnych.
W najbliższym sąsiedztwie Bursy Szkolnej nr 4 znajdują się: Zespół Szkół
Mechanicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących,
IV Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych, Sportowa
Szkoła Podstawowa nr 3.
Ta bursa jest dla CIEBIE!
Szukaj nas na Facebooku.
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PROJEKTY UNIJNE PROWADZONE
W ELBLĄSKICH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

We wszystkich elbląskich szkołach zawodowych realizowane były i są projekty w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki, Działanie:
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg
Projekty dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektów unijnych na bazie CKP i CKZiU powstało ECEZ- Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej, które
będzie rozwijać szkolnictwo zawodowe w Elblągu i zajmie się kształceniem fachowców i specjalistów potrzebnych na
lokalnym rynku pracy. Centrum w sposób systemowy, skoordynowany i w porozumieniu z partnerami-szkołami, pracodawcami,
uczelniami, urzędem pracy oraz organizacjami pozarządowymi będzie odpowiadać na potrzeby bezrobotnych pracowników,
pracowników niepełnosprawnych i uczniów, poprzez planowanie kierunków kształcenia zawodowego na elbląskim rynku pracy.
ECEZ skoordynuje działania wszystkich szkół/placówek zawodowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. Głównym
celem jego działalności będzie:
- elastyczne reagowanie na potrzeby rynku pracy,
- wsparcie szkół w organizacji i dystrybucji praktyk,
- wsparcie absolwentów w zatrudnieniu,
- wsparcie pracodawców w przygotowaniu wykwalifikowanych kadr pracowniczych,
- organizacja szkoleń dla uczniów, bezrobotnych, pracowników.

Projekt: „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie
kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”
Projekt polegał na rozbudowie Centrum Kształcenia Praktycznego wraz z zakupem nowoczesnego wyposażenia
dydaktycznego dla pracowni:
- odlewniczej z kuźnią: technik odlewnik
(z pracowni korzystają też uczniowie innych kierunków kształcenia zawodowego: technik pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających);
- energii odnawialnej: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
(z pracowni korzystają też uczniowie innych kierunków kształcenia zawodowego: technik elektryk, technik elektronik, monter
elektronik).
Budżet projektu: 3 557 153,60 zł, w tym kwota dofinansowania: 2 948 880,33 zł

Projekt: „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie
kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – etap II”
Projekt dotyczył rozbudowy Centrum Kształcenia Praktycznego (obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)
i obejmował budowę oraz wyposażenie w nowoczesne narzędzia dydaktyczne pracowni:
1. stolarsko- ciesielskiej dla praktycznej nauki zawodu: stolarz, cieśla, technik technologii drewna, tapicer;
2. budowlanej dla praktycznej nauki zawodu: dekarz, betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych,
technik budownictwa, monter konstrukcji budowlanych, technik inżynierii sanitarnej, technik robót wykończeniowych
w budownictwie, technik budowy dróg.
W pracowni odbywa się również część praktycznej nauki zawodu dla kierunków: technik energetyk, technik elektryk, technik
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Budżet projektu: 3 242 095,42 zł, w tym kwota dofinansowania: 2 579 942,39 zł
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PROJEKTY UNIJNE PROWADZONE
W ELBLĄSKICH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

Projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Projekt objął wsparciem: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół Gospodarczych
oraz Zespół Szkół Mechanicznych.
Działania projektowe realizowane są we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale lokalnych
pracodawców i polegały na:
-modernizacji/dopasowaniu metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców,
-doposażeniu bazy dydaktycznej szkół,
-realizacji kursów/szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu nadających
kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązanych z profilem kształcenia,
-realizacji praktyk dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.
Budżet projektu: 8 275 822,04 zł, w tym kwota dofinansowania: 7 441 818,68 zł.

Projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II”
Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespół Szkół
Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
i Usług oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.
Działania projektowe realizowane są we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale lokalnych
pracodawców i polegają na:
-modernizacji/dopasowaniu metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców,
-doposażeniu bazy dydaktycznej szkół,
-realizacji kursów/szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu nadających
kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązanych z profilem kształcenia,
-realizacji praktyk dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.
Budżet projektu wynosi 7 872 647,77 zł, w tym kwota dofinansowania: 6 996 087,73 zł

Projekt pn. „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów
elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”
Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół
Gospodarczych oraz Zespół Szkół Mechanicznych.
Działania projektowe realizowane są we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym przy udziale lokalnych
pracodawców i polegają na:
- podniesieniu kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia uczniów 4 elbląskich szkół,
- organizacji kursów i szkoleń zawodowych,
- organizacji kursów i szkoleń miękkich kompetencji pracowniczych,
- organizacji praktyk i staży przy udziale pracodawców/przedsiębiorców.
Budżet projektu wynosi: 1 599 696,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 1 434 576,00 zł
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PROJEKTY UNIJNE PROWADZONE
W ELBLĄSKICH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

Projekt „EL – Zawodowcy XXI wieku dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa
zawodowego do potrzeb rynku pracy”
Projekt obejmuje wsparciem: - Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespół Szkół
Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
i Usług, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.
Działania projektowe realizowane są we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym przy udziale lokalnych
pracodawców i polegają na:
- podniesieniu kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia uczniów 6 elbląskich szkół
i placówek,
- organizacji kursów i szkoleń zawodowych,
- organizacji kursów i szkoleń miękkich kompetencji pracowniczych,
- organizacji praktyk i staży przy udziale pracodawców i przedsiębiorców.
Projekt przyczyni się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu
jakości szkoleń służących zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów i słuchaczy placówek biorących udział w projekcie.
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