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Od 1 grudnia nasz sklep oraz  serwis komputerowy  został przeniesiony 
na ulicę Pocztową 7 w Działdowie. Serdecznie zapraszamy!

W Dzień Świętego Walentego, 
każdy, kto odwiedzi nasz sklep  
przy ul. Pocztowej 7 w Działdowie 
i podpisze umowę na INTERNET lub ją przedłuży, 

Walentynki z ABP Computer 
14 lutego zapraszamy zakochanych i nie tylko [

otrzyma 6 miesięcy 

abonamentu gratis.
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TECHNIKUM  kształcące w 
zawodach:

OPERATOR PROGRAMISTA 
MASZYN STEROWANYCH 

NUMERYCZNIE CNC 
w TECHNIKUM MECHANICZNYM

Technik mechanik  zajmuje się 
przygotowaniem obrabiarek 
konwencjonalnych oraz  sterowanych 
numerycznie. Zdobywa wiedzę na temat 
technologii obróbki metali, obsługi 
różnego rodzaju obrabiarek (frezarki 
i tokarki, centrów obróbczych) 
konwencjonalnych i sterowanych 
cyfrowo, a ponadto programowania 
maszyn CNC.  
Technik mechanik oprócz kwalifikacji 
typowych dla operatora obrabiarek 
uzyska dodatkowo wiedzę z organizacji 
i nadzorowania procesów produkcji 
maszyn i urządzeń. Jest zatem dobrym 
kandydatem w przemyśle 
motoryzacyjnym i elektromaszynowym 
jako operator maszyn produkcyjnych, 
kontroler jakości, w biurach 
technologicznych i konstrukcyjnych jako 
technolog i projektant. Może także 
pracować w dziale utrzymania ruchu 
zakładu produkcyjnego.
Uczniowie umiejętności praktyczne 
zdobywają w dwóch pracowniach 
mechanicznych: Obróbki Skrawaniem 
i Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 
oraz w zakładzie  pracy Dekorglass 
Działdowo S.A.                                                                                                                        

SPECJALISTA KOMPUTEROWEGO 
WSPOMAGANIA 

PROJEKTOWANIA CAD/3D  
w  TECHNIKUM NFORMATYCZNYM                                                                         

Technik informatyk to twórczy 
i presżowy bardzo dobrze opłacany 
zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych 

pomysłów. Wiodące w zawodzie są 
prace z dziedziny programowania oraz 
posługiwania się gotowymi pakietami 
oprogramowania użytkowego. 
Absolwent projektuje i zakłada bazy 
danych, przetwarza informacje, dobiera 
konfiguracje sprzętu i oprogramowania 
dla różnych zastosowań. Obsługuje 
lokalne sieci komputerowe i nadzoruje 
ich pracę. Uczniowie uzyskują 
przygotowanie zawodowe w zakresie 
przedmiotów specjalistycznych 
zdobywając szeroką wiedzę związaną 
z teorią konstruowania rysunku 
technicznego. Szczególny nacisk 
położony jest na poznanie 
komputerowych technik wspomagania 
procesu konstruowania oraz 
wspomagania projektowania CAD/3D. 
Absolwent posiada umiejętność 
posługiwania się systemami 
wspomagania projektowania: AutoCAD, 
SolidEgde.

TECHNIK LEŚNIK

Technik leśnik zarządza, organizuje 
i nadzoruje prace z zakresu gospodarki 
leśnej. Zajmuje się także szeroko pojętą 
ochroną lasu oraz edukacją przyrodniczą 
społeczeństwa. Zajęcia odbywają się 
w nowoczesnych, specjalistycznych 
pracowniach dostosowanych do 
wymogów współczesnego leśnika. 
Wybierając ten kierunek kształcenia 
uczniowie mają okazję zdobyć 
dodatkowe kwalifikacje: kurs pilarza, 
brakarza, prawa jazdy oraz  nauczyć się 
pilotażu drona. 
Absolwent może być zatrudniony na 
stanowisku leśniczego w lasach 
państwowych i niepaństwowych 
przedsiębiorstwach leśnych, na 
stanowiskach wykonawczych w 
terenowych biurach urządzania lasu 
i geodezji leśnej, w urzędach gminnych, 
miejskich, starostwach powiatowych 
wymagających przygotowania z zakresu 
leśnictwa. Ponadto absolwenci znajdują 
zatrudnienie w placówkach związanych 
z ochroną środowiska, parkach 
narodowych, placówkach naukowo-
badawczych, administracji państwowej 
i samorządowej, a także w firmach 
prywatnych prowadzących działalność 

gospodarczą w lasach. Mają też 
możliwość założenia własnego zespołu 
usługowego pracującego na rzecz 
leśnictwa.

TECHNIK HANDLOWIEC 

Kształcenie  w tym zawodzie ma na celu 
przygotowanie absolwenta do pracy w 
działach handlowych podmiotów 
gospodarczych, w firmach handlowych, 
w instytucjach promocji i markengu, 
do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej w branży handlowo-
markengowej. Zawód technika 
handlowca ma za zadanie wykształcić 
w przyszłym absolwencie orientację 
w zakresie markengu, nauczyć go 
korzystania z urządzeń IT, posługiwania 
się przydatnymi w zawodzie programami 
komputerowymi, nowoczesnej 
rachunkowości, zasad prawa, 
współpracy z kontrahentami krajowymi 
i zagranicznymi.

TECHNIK ELEKTRYK

Technik elektryk uczestniczy 
w projektowaniu, konstruowaniu, 
montażu, eksploatacji, naprawach 
maszyn i urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych oraz systemów 
zasilania energią elektryczną. Uczniowie 
mają  możliwość zdobycia uprawnień 
eksploatacyjnych SEP do 1 kV. 
Posiadamy dobrze wyposażoną 
pracownię do przeprowadzenia 
egzaminów zawodowych. Absolwenci 
znajdują zatrudnienie w zakładach 
przemysłowych jako konserwatorzy, 
elektrycy w zakładach energetycznych 
i firmach projektowych oraz prowadzą 
własną działalność gospodarczą.

LICEUM   
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM O 
PROFILU SPORTOWO-
OBRONNYM
Realizowane przedmioty w zakresie 
rozszerzonym z następujących 
przedmiotów: język angielski, biologia, 
geografia, wiedza o społeczeństwie   
(istnieje możliwość wyboru).

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

To szkoła dla ludzi pracowitych 
i przedsiębiorczych. Jako pracownicy 
młodociani uczniowie odbędą praktykę 
zawodową na podstawie umowy o pracę 
zawartej z wybranym przez siebie 
zakładem pracy. W szkole uczniowie 
uczęszczają tylko na zajęciach 
z przedmiotów ogólnokształcących, 
a przedmiotów zawodowych uczą się 
na czterotygodniowych kursach 
dokształcających, organizowanych 
w każdym zawodzie.
Wybór zawodów jest nieograniczony: 
operator obrabiarek skrawających, 
operator maszyn leśnych, blacharz, 
lakiernik, stolarz, elektryk, kucharz, 
fryzjer itd.

Absolwent szkoły w Iłowie-
Osadzie to fachowiec odnajdujący 

się na rynku pracy i dobrze 
przygotowany do podjęcia dalszej 

nauki. Uczniowie zdobywają 
wiedzę w nowoczesnych 

pracowniach, które są 
modernizowane dzięki realizacji 

projektów unijnych.
Współpracujemy z pracodawcami: 

Nadleśnictwo Dwukoły 
i Nadleśnictwo Lidzbark, 

Dekorglass Działdowo, ABF Zakład 
Obróbki Skrawaniem Działdowo, 

LG Elektronics Mława, Hoffer 
Fabryka Mebli Działdowo, 

Techmor Sp. z o.o. Działdowo,  
HEINZ-GLAS Działdowo Sp. z o.o.
Szkoła pomaga w organizowaniu 

praktyk zawodowych, stażów 
w kraju i za granicą.

Jeśli chcesz kształcić się 
i realizować swoje plany 
zawodowe w przyjaznej, 

nowoczesnej i profesjonalnej 
placówce dołącz do nas!

Absolwenci szkół gimnazjalnych i podstawowych mogą  
kontynuować naukę w następujących typach szkół:





ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W DZIAŁDOWIE
ul. Pocztowa 6; 13-200 Działdowo, tel./fax: 23 697 27 57, e-mail: zsznr1@hot.pl
Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty znajdziecie na stronie internetowej szkoły zsznr1.edupage.org

INFORMACJE 
I ZAPISY

ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE, SPRAWDZICIE W PRAKTYCE NASZE MOŻLIWOŚCI

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE                        SPRAWDŹCIE  NASZE MOŻLIWOŚCI

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
ul. Pocztowa 6, 13-200 Działdowo

DLACZEGO U NAS?
• Jesteśmy szkołą z pięćdziesięcioletnią tradycją w dziedzinie szkolnictwa zawodowego;
• Szkoła jest objęta patronatem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a także  
   ENERGI 
• INWESTUJĄ W NAS NAJLEPSI!!!  50.000 zł, stypendia
• Pozyskujemy fundusze ze środków unijnych 2.725.852,13zł 

• Naszym atutem są nowoczesne pracownie przedmiotowe: CNC, elektrotechniki i elektroniki,   
   mechatroniczne, elektryczne, teleinformatyczne, rachunkowości;
• Kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy;
• Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności na najwyższym poziomie;

• Najlepsi elektrycy otrzymają stypendia fundowane przez ENERGĘ
• Nasi absolwenci mają pracę!
• Współpracujemy z pracodawcami, pomagamy w organizowaniu praktyk zawodowych;
• Mamy opiekuna praktyk;
• W ramach realizowanych projektów nasi mechatronicy, logistycy i handlowcy biorą udział w 
wymianach międzynarodowych; (Berlin , Monachium, Londyn)
• Nasza kadra pedagogiczna to osoby wysoko wyspecjalizowani, czynni egzaminatorzy, 
przyjaźni uczniom;
• Proponujemy szeroki zakres kół zainteresowań rozwijających indywidualne
talenty w oparciu o bogate wyposażenie, nowoczesną myśl techniczną i technologiczną
• Nasi uczniowie mają znaczące osiągnięcia sportowe.

NASI ABSOLWENCI STUDIUJĄ I PRACUJĄ

TECHNIKUM
- technik cyfrowych procesów graficznych (grafik  
  komputerowy) NOWY KIERUNEK
- technik logistyk
- technik mechatronik
- technik elektryk
- technik handlowiec

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
- mechanik pojazdów samochodowych
- sprzedawca
- oddział wielozawodowy – wszystkie wymarzone 
  zawody

Technik cyfrowych procesów graficznych
Zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem 
materiałów do druku. Poznaje obsługę programów 
graficznych w zakresie 2D oraz 3D, Corel Draw, 
Photo shop, oraz typowych programów do składu 
komputerowego.
Z materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, 
tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego 
obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę 
kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, 
rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu 
drukarskim.
Dobiera procesy i ustala parametry drukowania w 
różnych technikach drukarskich, zajmuje się 
eksploatacją maszyn i urządzeń drukarskich. 
Praca: Technik cyfrowych procesów graficznych jest 
potrzebny w każdej agencji reklamowej, 
szanujących się firmach przemysłowych oraz we 
wszystkich firmach wydawniczych. Od jego 
umiejętności zależy ostateczny wygląd ulotek, 
prospektów, gazet i czasopism kolorowych

Technik logistyk
Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje 
przemieszczanie towarów od producenta do 
konsumenta, wykorzystując informacje płynące z 
rynku, obsługuje 
zamówienia i organizuje 
transport, wykorzystując 
w tym celu systemy 
informatyczne.
Praca: Absolwenci po 
ukończeniu szkoły i 
uzyskaniu dyplomu 
znajdą zatrudnienie w działach logistyki 
przedsiębiorstw przemysłowych, usługowych, 
handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-
spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu 
terytorialnego.

Technik elektryk
To zawód szerokoprofilowy- obejmuje wiedzę z 
zakresu dziedzin elektrotechnicznych(elektryka, 
elektronika, informatyka). Współczesna 
elektrotechnika wykorzystuje w praktyce życia 
codziennego podstawową wiedzę z zakresu 
elektryki w połączeniu z nowoczesną techniką 
komputerową.
Praca: Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na 
stanowiskach: technologów, konserwatorów

urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, 
konserwacji i obsłudze urządzeń i sieci 
elektroenergetycznych, elektryków dyżurnych 
kierowników ds. gospodarki elektroenergetycznej w 
średnich i małych zakładach pracy, w warsztatach 
naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach 
komputerowych, a także prowadzić własną 
działalność gospodarczą.
Szkoła umożliwia zdobycie uprawnień SEP

Technik mechatronik
Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną techniki 
zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki i 
informatyki. Jako nauka zajmuje się też 
zagadnieniami związanymi z ekonomią, 
zarządzaniem, markengiem i ekologią. Ten nowy 
obszar rozwija się błyskawicznie i dzisiaj jest bardzo 
dużo dziedzin, w których napotykamy na urządzenia 
mechatroniczne.
Znajdują zastosowanie w przemyśle lotniczym, 
elektronicznym, maszynowym, precyzyjnym.
Dobrze wykształcony technik mechatronik stanie 
się poszukiwanym specjalistą na rynku pracy.
Praca: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie 
technik mechatronik może być zatrudniony w 
zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym 
cyklu produkcyjnym oraz w zakładach 
prowadzących usługi w zakresie projektowania, 
serwisu, napraw urządzeń i systemów
mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić 
działalność gospodarczą.

NASI UCZNIOWIE STUDIUJĄ NA PRESTIŻOWYCH 
UCZELNIACH

Technik handlowiec
Organizuje działalność handlową w 
przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i 
funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek 
pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz 
ich zachowań 
rynkowych; prowadzi 
negocjacje z dostawcami 
i odbiorcami;
analizuje efektywność 
sieci dystrybucji towarów 
i usług.
Technik handlowiec jest 
zawodem, na który jest stałe zapotrzebowanie na 
rynku pracy. Praca w tym zawodzie daje możliwość 
rozwoju. Dajemy możliwość uczestnictwa w kursach 
podnoszących kwalifikacje zawodowe np. kurs 
obsługi kas fiskalnych.

Praca: Najwięcej ofert pracy jest w działach 
sprzedaży wszystkich firm produkcyjnych i 
usługowych, w punktach sprzedaży detalicznej, w 
hurtowniach i magazynach,w przedsiębiorstwach 
handlowych o różnych formach własności. Zawsze 
będą oferty pracy dla przedstawiciela handlowego 
(sales representave). Może też znaleźć 
zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor 
produktów), telemarketer, sales manager (szef 
działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród 
większych klientów).

MILION DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH 
zainwestowaliśmy w nowoczesne pracownie

Pracownia CNC
Przemysłowa Frezarka CNC (sterowana 
numerycznie) wraz z narzędziami i 
oprogramowaniem CAD/CAM  umożliwiające 
praktyczną naukę  wytwarzania podzespołów i 
elementów maszyn, wykorzystując zaawansowaną 
technologię  z  informatyki i mechaniki precyzyjnej. 
Każdy uczeń otrzyma własne stanowisko 
komputerowe, aby  projektować detale, które sam 
wykona na  maszynie CNC.

Pracownia elektrotechniki i elektroniki
Wyposażona w osiem stanowisk dydaktycznych 
wraz komputerami oprogramowaniem  
przeznaczonym do 
przeprowadzania 
ćwiczeń praktycznych, 
związanych z pomiarami 
w obwodach 
elektrycznych i 
elektronicznych oraz ich 
symulacji.

Pracownia mechatroniczna
Wyposażona w stanowiska pneumatyczne i 
hydrauliczne wraz ze sterownikami 

programowalnymi do realizacji układów sterowania, 
wykorzystywanych w przemyśle, inteligentnych 
budynkach oraz w życiu codziennym. 

Pracownia mechatroniki  i diagnostyki 
samochodowej
Wyposażona w  osiem zestawów dydaktycznych do 
realizacji ćwiczeń w zakresie obsługi i diagnostyki 
pojazdów:
 - oświetlenia pojazdu
- układu zapłonowego
- systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego(np. 
ABS, ESP, ASR,SRS)
- układu kierowniczego ze wspomaganiem  
- układu komfortu kierowcy

- sensoryki systemów pojazdów
- przekładni 
Kształcimy uczniów z wykorzystaniem najnowszych 
technologii, stosowanych w inteligentnym 
przemyśle, z zastosowaniem wszechobecnej 
technologii informatyki przemysłowej.  

MILION CZTERYSA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY 
WYDALIŚMY  NA 
kierunek technik elektryk oraz technik 
mechatronik ,  poprzez organizację: 
1. kursów i zajęć 
specjalistycznych dla 
uczniów
- Nowoczesny montaż 
pakietów 
elektronicznych wraz z 
elementami SPACE ( 
zwane IPC) 
- Pakiety elektroniczne z 
komponentami Ball Grid 
Array w praktyce, 
- Elektryczność statyczna 
a urządzenia elektryczne 
( zwane ESD) 
- SEP - uprawnienia 
elektryczne dla 60 
uczniów/uczennic
- Język angielski 
zawodowy 
specjalistyczny dla 
branży elektronicznej
2. warsztatów z 
komunikacji i 
umiejętności miękkich 
3. płatnych staży zawodowych -podniosą 
kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych 
absolwentów i wzmocnią ich zdolności do 
zatrudnienia. 
4. wyposażenia szkoły w nowoczesny sprzęt do 
pracowni elektronicznej – zwiększenie 
atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość 
szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów
5. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez 
szkolenia i kursy, jako uzupełnienie działań 
skierowanych do uczniów – podniesienie 
efektywności nauczania, uzyskane certyfikaty na 
zakończenie kursów potwierdzające zdobyte 
kwalifikacje z danego zakresu:
Programowanie sterowników logicznych SIEMENS 
SIMATIC S7-1200 w TIA PORTAL – kurs 
podstawowy
Programowanie sterowników logicznych SIEMENS 
SIMATIC S7-1200 w TIA PORTAL – kurs 
zaawansowany
Napędy i sterowanie hydrauliczne w maszynach i 
urządzeniach
Elektrohydraulika i hydraulika proporcjonalna

Inwestują w Nas najlepsi
Na mocy podpisanego porozumienia z firmą 
ENERGA S.A.   Szkoła uzyskała kolejne 
dofinansowanie w kwocie  50.000 złotych, 
doposażono pracownię maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych w wysokiej klasy sprzęt pomiarowy 
symulatorów instalacji elektrycznych, układów 
napędowych oraz sprzęt komputerowy do 
opracowywania wyników pomiarów i generowania 
dokumentacji technicznej.









Zespół Szkół w Malinowie 
im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny

Zespół Szkół w Malinowie to 90-letnie doświadczenie w kształceniu zawodowym, nowoczesne pracownie dydaktyczne, 
liczne sukcesy naukowe i sportowe, nowa sala gimnastyczna, siłownia i wiele innych udogodnień dla uczniów (szai 
uczniowskie, automaty vendingowe, świetlica socjoterapeutyczna).

Malinowo to przede wszystkim doskonała atmosfera panująca 
w szkole, indywidualne podejście do każdego ucznia, wspieranie 
jego zainteresowań, pomoc w przypadku problemów.
Szkoła aktywnie pozyskuje środki unijne. W projektach unijnych 
nasi uczniowie nabywają  dodatkowe, cenne kwalifikacje 
i umiejętności zawodowe np. barmańskie, sommelierskie, 
kelnerskie. Proponujemy bezpłatny kurs i egzamin na prawo 
jazdy, warsztaty kulinarne, baristyczne, carvingu, płatne staże 
w najlepszych hotelach i restauracjach, szkolenie w zakresie 
autoprezentacji, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem.
Projekty dla uczniów Zespołu Szkół w Malinowie 
dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego  
realizowane w latach 2017-2019.

W Zespole Szkół w Malinowie szczególną uwagę zwracamy 
na jakość kształcenia praktycznego i ścisłą współpracę 
z najlepszymi pracodawcami. System współpracy zakłada 
jednoczesną naukę zawodu w szkole i w przedsiębiorstwach. 
Najistotniejszą zaletą jest to, że uczniowie zdobywają 
doświadczenie zawodowe w firmach, w których mogą później 
pracować. Uzyskują rzeczywiście potrzebne kwalifikacje 
fachowe i są przygotowani do pracy w określonych procesach 
i standardach organizacyjnych. 

Osiągnięcia i sukcesy uczniów
I miejsce w Mistrzostwach Polski Kelnerów w roku szkolnym 
2016/17
VI miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Turystyce 
i Hotelarstwie w roku 2017
W roku szkolnym 2017/18 Paulina Golian, uczennica klasy IV 
Technikum Hotelarskiego uzyskała najlepszy wynik w 
województwie warmińsko-mazurskim w X edycji Olimpiady 
Wiedzy Hotelarskiej 
Sebasan Krupiński, uczeń klasy IV Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych został finalistą zawodów okręgowych XLII 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku 
tematycznym „Gastronomia”

Bartosz Maciejewski i Mateusz Brzozowski, uczestniczyli 
w finale ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Drób na 
Polskim Stole” rozgrywanego w trakcie targów Mazury HoReCa

Otrzymaliśmy wyróżnienie w pierwszej edycji konkursu „Szkoła 
przyjazna ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach” 
organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. Członkowie Kapituły Konkursu 
nominowali w roku 2018 pięć szkół z Warmii i Mazur.
W Zespole Szkół w Malinowie odbywają się liczne imprezy 
o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim: Finał 
Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju 
Motoryzacyjnego, Finał Powiatowego Turnieju 
Motoryzacyjnego, Finał Szlachetnej Paczki Rejonu Działdowo, 
Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, 
Dzień Myśli Braterskiej Hufca ZHP w Działdowie, Feswal 
Piosenki Harcerskiej.
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Malinowie 
przygotowali obsługę kulinarną i kelnerska podczas wielu 
imprez organizowanych w Działdowie: Rodzinny Festyn Caritas, 
Działdowska Noc Kulturalna, Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
o Miecz św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Jarmark 
Bożonarodzeniowy, Niedziela Ci�aslow, otwarcie poradni 
psychologiczno -pedagogicznej w Działdowie, festyn parafialny, 
seminarium branżowe z udziałem Warmińsko-Mazurskiego 
Kuratora Oświaty, Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 2
Uczniowie Zespołu Szkół w Malinowie uczestniczyli w 
warsztatach szkoleniowych "Kelner - nauka usługiwania" 
spotkaniu edukacyjnym "Mikser Kulinarny" w ramach programu 

„Szef dla Młodych Talentów” oraz w kreatywnych warsztatach 
lodowych z Schöller Ice Cream. Uczniowie uczestniczyli 
w wycieczce kulinarnej po warszawskich restauracjach 
wyróżnionych w najnowszym wydaniu Przewodnika Michelin 
oraz w wycieczce po najlepszych hotelach. 
Nasi uczniowie przygotowali warsztaty dla uczniów szkół 
podstawowych pieczenia zbożowych ślimaków, nakrywania 
do stołu i projektowania menu.  
W szkole odbywa się  corocznie Powiatowy Konkurs 
Recytatorski imienia księdza Jana Twardowskiego. Uczniowie 
uczestniczyli w projekcie zatytułowanym „Emilia Sukertowa-
Biedrawina znana i nieznana”. W czerwcu 2018 r. odbył się 
Pierwszy Bal Absolwentów Malinowa

Nazwa projektu

Zawodowo i stażowo

Wiedza i doświadczenie to pewne zatrudnienie

Zawodowo i stażowo - Malinowo

Jak zawsze Malinowo kształci zawodowo

Wartość projektu

292 526 zł

372 122 zł

414 720 zł

429 306 zł

Kierunki kształcenia 
w Zespole Szkół w Malinowie
.

Technikum  w zawodach:                                                    
- technik hotelarstwa                                             
- technik żywienia i usług gastronomicznych  
- technik technologii żywności 
- technik obsługi turystycznej                                   
- technik kelner                                                         
- technik technologii szkła                                         
- technik rolnik   
                                                .   

Branżowa Szkoła I stopnia w zawodach:
- kucharz 
- ogrodnik
- operator urządzeń przemysłu szklarskiego 
  (klasa patronacka Huty Heinz Glas Działdowo)
- kierunek wielozawodowy (budownictwo)
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Szczegółowe informacje dotyczące szkoły oraz rekrutacji znajdują się na stronie www.zsmalinowo.com
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liczne koła zainteresowań, 
zajęcia rozwijające, sukcesy 
sportowe i artystyczne, 
osiągnięcia naukowe

Nauka i sport

Opieka i wychowanie

świetlica, wolontariat "Pokaż Serducho",
Samorząd Uczniowski, zuchy,
biblioteka, neurologopeda, pedagog,
terapia sensoryczna, gazeta "Sedno"

Baza

stołówka, szafki uczniowskie, nowoczesny 
monitoring całego terenu,e-dziennik, kompleks 
boisk, gabinet dentystyczny i pielęgniarski, plac 
zabaw, bogate wyposażenie pracowni, 
udogodnienia dla niepełnosprawnych

POSTAW NA 

 
ul.Lenartowicza 1, 13-200 Działdowo

tel. 236974264,  fax.236974850 
e-mail. sekretariat@sp3dzialdowo.pl

www.sp3dzialdowo.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Bronisława Malinowskiego

Zapisy ruszają od 01.02.2019r.
szczegóły na stronie szkoły
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Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie

ZE STULETNIĄ TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE dla przyszłych klas I – 12 lutego 2019 r. o godz. 17:00
dla klas VI – 12 marca 2019 r. o godz. 17:00

▲

ZE STULETNIĄ

TRADYCJĄ

W PRZYSZŁOŚĆ

BAZA SZKOŁY
- nowocześnie wyposażone sale lekcyjne 

  z tablicami interaktywnymi
- dziennik elektroniczny

- wirtualna gazetka szkolna
- biblioteka z czytelnią i centrum 

  multimedialnym
- szkolny radiowęzeł

- sklepik z możliwością wykupienia obiadów
- gabinet pielęgniarki

- multimedialne centrum 
  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

- gabinet zajęć logopedycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
- sale przystosowane do potrzeb 
  najmłodszych uczniów
- język angielski oraz informatyka prowadzone 
  przez nauczycieli specjalistów 
- toalety specjalnie wyremontowane 
  dla uczniów oddziałów I – III
- zajęcia z tenisa stołowego prowadzone 
  przez specjalistów w ramach programu 
  „Pingpongowe Marzenia”
- szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych

OFERTA JĘZYKOWA
- możliwość utworzenia klasy dwujęzycznej

- nauka języka niemieckiego 
  lub hiszpańskiego od klasy IV

- wymiana międzynarodowa
- pracownie językowe

- przygotowanie do certyfikatu Goethe Institut

ŚWIETLICA
- czas pracy dostosowany do potrzeb 
  uczniów i ich rodziców
- kreatywne zajęcia poznawcze, artystyczne, 
  ruchowe, integracyjne oraz sportowe
- Magiczny Dywan - interaktywne narzędzie 
  do nauki i zabawy
- fachowa pomoc w nauce 
  oraz w przygotowaniu do konkursów

SPORTOWE SUKCESY
Od trzech lat Jedynka znajduje się 

w pierwszej dziesiątce sportowego 
rankingu szkół naszego województwa. 

Tegoroczne nasze sukcesy to: 
- VII miejsce w wojewódzkim rankingu 

  Szkolnego Związku Sportowego
- III miejsce w Turnieju Wojewódzkim 

  Moje boisko Orlik”
- V miejsce w mistrzostwach Polski 
  w drużynowym tenisie stołowym

STULETNIA TRADYCJA 
Szkoła Podstawowa nr 1 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie 

to najstarsza polska szkoła na Mazurach. 
Wykształciła wielu wspaniałych 
absolwentów, których cechują: 

wrażliwość, otwartość, empatia, tolerancja 
a przede wszystkim wysoka kultura osobista.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Szeroka gama zajęć pozalekcyjnych 
dla uczniów oddziałów I-III oraz IV-VIII 
W ofercie między innymi:
- profesjonalne przygotowanie do konkursów 
  przedmiotowych oraz egzaminów
- zajęcia edukacyjne (rozwijające zdolności, 
  multimedialne zajęcia matematyczne 
  i polonistyczne, wyrównawcze, koła językowe, 
  robotyka, pierwsza pomoc przedmedyczna)
- zajęcia rozwijające zainteresowania (koło 
  szachowe, taneczne, teatralne, wokalne, 
  gier planszowych, plastyczne i wolontariat)

SPORT
- nowoczesna sala gimnastyczna

- kompleks boisk zewnętrznych 
  (boisko do piłki plażowej, piłki nożnej 

  i koszykówki, bieżnia, skocznia oraz rzutnia)
- bogato wyposażona siłownia

- sekcja tenisa stołowego, piłki siatkowej, 
  piłki ręcznej oraz koszykówki

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej
- wysokie lokaty w zawodach sportowych 

  na szczeblu rejonowym i wojewódzkim

KUŹNIA TALENTÓW
- wykwalifikowana i doświadczona 
  kadra pedagogiczna
- 226 finalistów i laureatów wojewódzkich 
  konkursów przedmiotowych
- 17 uczniów SP oraz 22 Gimnazjum 
  zakwalifikowanych do tych konkursów 
  w tym roku szkolnym
- praca z uczniem zdolnym 
  oraz wymagającym wsparcia
- klasy integracyjne
- udział w projekcie unijnym 
  „Edukacja w Działdowie na szóstkę”

BEZPIECZEŃSTWO 
- zewnętrzny i wewnętrzny monitoring szkolny

- szatnie z indywidualnymi sza�ami dla uczniów
- mało liczne klasy

- ogrodzony teren szkoły
- parking rowerowy

- nauka w systemie jednozmianowym
- pomoc pedagoga szkolnego





zobacz zdjęcia i film:
www.dzialdowo.pl

POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ 
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

Największa 1 000 000 złotych wartość pożyczki do 
 oprocentowanie w województwie warmińsko-mazurskim Najniższe od 0,94%

 - przedsiębiorca może uzyskać  Premia obniżenie do 50% wartości odsetek
                (maksymalnie do 50 tys. zł) przy ratach wpłacanych terminowo

W ramach linii oferujemy:
•  okres spłaty do 96 miesięcy
•  okres karencji do 12 miesięcy
•  stałe oprocentowanie przez cały okres spłaty pożyczki
•  brak prowizji za udzielenie pożyczki
•  brak wkładu własnego 
•  brak opłat za wcześniejszą spłatę  

NIE ZWLEKAJ 

SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ 

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. ul. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

tel. 23 697 06 77,  e-mail:pozyczki@darsa.pl,  www.darsa.pl/pozyczki/pozyczka-inwestycyjna-z-premia

„Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty Finansowe”, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014 –2020.
Całkowita wartość projektu: 36 144 578,31 zł
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 30 000 000,00 zł.



Kształć się 
bezpłatnie!

ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 06 90 www.edukacja.darsa.pl

Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia 
Ustawicznego DAR zaprasza do bezpłatnych 
szkół publicznych:
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, 
  w którym nauka przebiega w formie 
  zaocznej i trwa 3 lata;
- Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcącej 
  w kilkudziesięciu zawodach – w formie 
  stacjonarnej i zaocznej.

ZAPRASZAMY

Nauka we wszystkich

szkołach Publiczne Działdowskie 
Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR

w Działdowie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna dla Dorosłych
na podbudowie szkoły średniej (nie jest wymagana matura)

››› asystentka stomatologiczna – 1 rok, forma stacjonarna
››› asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok, forma zaoczna
››› florysta – 1 rok, forma zaoczna
››› opiekun medyczny – 1 rok, forma zaoczna
››› technik administracji – 2 lata, forma zaoczna
››› technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku, forma zaoczna
››› technik usług kosmetycznych – 2 lata, forma zaoczna
››› technik rachunkowości – 2 lata, forma zaoczna
››› technik weterynarii – 2 lata, forma zaoczna
››› terapeuta zajęciowy – 2 lata, forma stacjonarna
››› higienistka stomatologiczna – 2 lata, forma stacjonarna
››› …i wiele innych kierunków

UWAGA! TRWA REKRUTACJA ZIMOWA NA KIERUNKI:

››› technik bezpieczeństwa i higieny pracy
››› technik rachunkowości
››› technik weterynarii
››› opiekun medyczny

Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR 
jest  jednostką zajmująca się zaspakajaniem potrzeb edukacyjnych osób dorosłych 
z terenu powiatu działdowskiego oraz powiatów ościennych. PDCKU DAR rozpoczęło 
swoją działalność w 2005 roku. Aktualna oferta kształcenia obejmuje możliwość 
zdobywania wiedzy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na wielu kierunkach 
w Szkole Policealnej dla Dorosłych. Stawiamy na elastyczne metody nauczania 
oraz na nowoczesne narzędzia edukacyjne.

Nauka dla dorosłych
Wzrost konkurencyjności na rynku pracy, jak również dynamika zmian dotycząca 
wymagań wobec pracownika, zaowocowały potrzebą posiadania bazowego wykształcenia 
i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Oczywiste jest zatem, że zatrudnienie 
zdobywają osoby najbardziej atrakcyjne dla pracowników, nie tylko pod względem 
doświadczenia zawodowego, ale też poziomu wykształcenia. Niebagatelną rolę 
w podniesieniu wartości potencjalnych pracowników na rynku pracy odgrywa Publiczne 
Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR, oferując bezpłatną edukację 
osobom dorosłym.

Nowoczesna szkoła
Nasi słuchacze mają możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej 
w komfortowych warunkach lokalowych. CKU mieści się w nowoczesnym, dostosowanym 
do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Polnej 11a w Działdowie. 
Do dyspozycji słuchaczy są bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe, 
pracownia usług kosmetycznych, pracownia masażu i wiele innych. 

Najwyższy poziom
W  PDCKU DAR wiedzę zdobywa się pod okiem starannie dobranej kadry wykładowców, 
która wychodzi naprzeciw potrzebom słuchaczy. Jesteśmy jedną z największych 
w naszym regionie placówek oświatowych, kształcących osoby dorosłe. W bieżącym roku 
szkolnym w CKU uczy się prawie 450 słuchaczy. O jakości pracy naszej szkoły świadczy 
wysoki procent zdawalności egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe. Nasi absolwenci otrzymują suplement do dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe w języku angielskim, który ułatwia zdobycie pracy we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. PDCKU DAR gwarantuje bowiem europejski poziom 
kształcenia.

PD CKU wejście główne

Pracownia medyczna

Aula

Pracownia usług kosmetycznych

Pracownia stomatologiczna

Pracownia masażu

  jest bezpłatna 

ul. Polna 11a, tel. 023 697 06 90, www.darsa.pl







 

  

 

 



 




