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Drodzy Uczniowie!

Wkrótce przed Wami ważne i trudne decyzje,  które będziecie podejmować,w 

związku z wyborem dalszej ścieżki edukacji. Chcąc wesprzeć Was w tym niełatwym 

momencie przygotowaliśmy Informator o szkołach ponadpodstawowych na terenie 

Powiatu Elbląskiego zawierający ofertę edukacyjną skierowaną do absolwentów 

szkół podstawowych.                                                                                   

Jeśli szukacie dobrej  szkoły i interesującego kierunku kształcenia, 

proponujemy zajrzeć do naszego Informatora. Znajdziecie tu bogatą i atrakcyjną 

ofertę edukacyjną prezentowaną przez szkoły działające na terenie naszego powiatu. 

Do wyboru są licea ogólnokształcące, które przygotują Was do dalszej edukacji na 

uczelniach wyższych i zdobycia tytułów naukowych; technika lub szkoły branżowe, 

które zapewnią pełne  i solidne wykształcenie, a wybrany zawód z pewnością pozwoli 

Wam odnieść sukces na rynku pracy. Wybór klasy zawodowej nie oznacza, że po jej 

ukończeniu nie pójdziesz na studia. 

Mamy nadzieję, że przygotowany Informator pomoże w dokonaniu 

świadomego i w pełni przemyślanego wyboru dalszej drogi kształcenia. 

Życzymy Wam, aby edukacja  w naszych szkołach  była nie tylko formą 

spełniania ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą dającą wiele zadowolenia 

i wyznaczającą kolejny cel.

Zachęcamy do lektury Informatora i życzymy każdemu z Was trafnych 

wyborów i samych sukcesów

       Ryszard  Zając                                                     Maciej Romanowski 
Wicestarosta Elbląski                                                 Starosta  Elbląski

Genowefa Kwoczek
Przewodnicząca Rady Powiatu

w Elblągu
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

nachylenia:

- politechniczne

- politechniczne dwujęzyczne

- lingwistyczno-dziennikarskie

- przyrodniczo-medyczne

- mundurowo-sportowe

- sportowe: lekkoatletyka, koszykówka

TECHNIKUM NR 1 

- tehnik hotelarstwa

- technik logistyk

- technik reklamy

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

- sprzedawca

- kucharz

- wielozawodowa

www.zspaslek.edu.pl
www.facebook.com/zspaslek
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Zespół Szkół im. Boh. Grunwaldu 
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
tel. 55 248 10 61
e-mail: sekretariat@zspaslek.edu.pl

http://sekretariat@zspaslek.edu.pl
http://sekretariat@zspaslek.edu.pl
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PASŁĘKU 

OFERTA 2020/2021

Drogi uczniu!* 
Jeśli masz problem z nauką, emocjami, 
wyborem zawodu i szukasz wsparcia 
w rozwiązaniu problemów z którymi 
sobie nie radzisz skorzystaj z pomocy:

- psychologa - logopedy                          - pedagoga
- surdopedagoga         - neurologopedy                                          - tyflopedagoga

- oligofrenopedagoga        - doradcy zawodowego              - socjoterapeuty   

- trenera behawioralnego      - trenera                                                              - lekarza konsultanta   

- specjalisty ds. autyzmu      - terapeuty pedagogicznegoi Zespołu Aspergera  

* Wszelkie formy pomocy odbywają się za zgodą rodziców

Drogi Rodzicu!
Skorzystaj z pomocy Poradni, jeśli:

 - masz jakiekolwiek wątpliwości i obawy związane z rozwojem        

Twojego dziecka, 
 - chcesz sprawdzić, czy Twoje dziecko jest gotowe rozpocząć naukę w szkole, 
 - prawidłowa wymowa stanowi problem dla Twojego dziecka,
 - nauka sprawia Twojemu dziecku trudności,
 - Twoje dziecko doznało trudnej sytuacji,
 - niepowodzenia w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych wymagają znalezienia  

nowych rozwiązań,

 - Twoje dziecko nie wie, jaki wybrać zawód lub szkołę,
 - chcesz zdobyć lub udoskonalić swoje umiejętności wychowawcze,
 - szukasz wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów.
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Formy pomocy dziecku i rodzicom :
• diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, 
logopedyczna (neurologopedyczna),
• terapia psychologiczna, pedagogiczna, 
logopedyczna (neurologopedyczna),
• terapia EEG Biofeedback,
• terapia Instrumental Enrichment,
• wspomaganie dziecka w wieku 
przedszkolnym,
• terapia behawioralna dzieci z autyzmem 
i Zespołem Aspergera,
• terapia dzieci jąkających się,
• doradztwo edukacyjno-zawodowe,
• konsultacje z tyflopedagogiem 
i surdopedagogiem,
• konsultacje w sytuacjach kryzysowych,
• doradztwo rodzinne,
• Szkoła dla Rodziców,
• treningi relaksacyjne,
• indywidualne treningi rozwoju 
osobistego,
• warsztaty rozwojowe,
• zajęcia psychoedukacyjne,
• szkolenia,
• spotkania instruktażowe,
• spotkania informacyjne.

Kontakt z Poradnią :
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku,
ul. Bankowa 2/2, 14-400 Pasłęk
tel. (55) 248-24-32
fax: (55) 248-11-00
e-mail: ppp-paslek1@wp.pl
strona internetowa : www.ppp-paslek.pl
     Zapraszamy do korzystania z naszych usług
     Zespół Pracowników PPP w Pasłęku

http://sekretariat@zspaslek.edu.pl
http://sekretariat@zspaslek.edu.pl


  Starostwo Powiatowe w Elblągu  
   www.powiat.elblag.pl  
   ul. Saperów 14 A, 82 -300 Elbląg  
   tel. +48 55 -239-49-00, fax (+48) 55 -232-42-26 
   NIP: 578 -25-24-428  REGON: 170753615  
 
 

Pamiętajcie !

 Dokonywany przez Was obecnie wybór szkoły w dużej mierze będzie 

wpływał na Waszą późniejszą drogę zawodową i rozwój przyszłej kariery. 

N ie  pode jmujc ie  decyz j i  pod  wpły wem chwi l i  c zy  impulsu . 

 Wiemy, że nie są to łatwe decyzje, dlatego zachęcamy, abyście 

przedyskutowali je z rodzicami, z nauczycielem, wychowawcą, doradcą  

zawodowym lub ze specjalistą poradni psychologiczno-pedagogicznej, który 

pomoże Wam w dokonaniu wyboru zgodnego z Waszymi aspiracjami 

i zainteresowaniami. Doskonałą okazją do skonfrontowania wyobrażeń 

o szkole z rzeczywistością są bezpośrednie spotkania w ramach  

organizowanych we wszystkich szkołach Dniach Drzwi Otwartych.

 Życzymy mądrych i trafnych decyzji. 

Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury 
i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu

ul. Komeńskiego 40
82-300 Elbląg
tel. 55 239 49 60 lub 55 233 74 56
e-mail: peks@powiat.elblag.pl  oswiata@powiat.elblag.pllub  

Opracowanie:

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Elbląskiego 
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