
Działania projektowe powiatu 
lęborskiego oraz koncepcja 

kształcenia zawodowego 
w powiecie lęborskim

Elżbieta Godderis
Wicestarosta Lęborski



W  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiat Lęborski realizuje projekty-
prawie na 50 milionów złotych:

 edukacji ogólnej „Otwarte umysły”- 4.267.680,05 ZŁ

 edukacji zawodowej „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość 
powiatu lęborskiego” – 8.009.118,91 ZŁ

 „Zawodowcy na topie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w 
powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację 
infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie 
oraz kształcenie ustawiczne”- 6.877.303,67 ZŁ



 uczniów szczególnie uzdolnionych  „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” 
Powiat Lęborski jest partnerem Samorządu Województwa Pomorskiego 
– 580.620,38 zł

 osób pozostających bez zatrudnienia  „Aktywizacja społeczno-zawodowa 
mieszkańców powiatu lęborskiego”  - 2.276.240,56 zł

 „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” – w 
partnerstwie z Miastami Lębork i Łeba, Gminami Cewice, Nowa Wieś 
Lęborska i Wicko oraz Stowarzyszeniem „Jesteśmy razem” –
1.092.053,40 zł



 termomodernizacji budynków publicznych „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej powiatu lęborskiego”- w partnerstwie z 
Gminami Łęczyce i Nowa Wieś Lęborska- 26.618.708,17 zł



Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na
obszarze MOF Lębork”, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Lęborski,
został nominowany w kategorii POMORSKIE EUROINSPIRACJE 2016 do
plebiscytu "Pomorskie sztormy".

Po raz kolejny "Gazeta Wyborcza Trójmiasto" wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zorganizowały plebiscyt
„Pomorskie Sztormy”, w ramach którego wyłoniły 10 laureatów nagród w
kategorii pn. POMORSKIE EUROINSPIRACJE 2016, w ramach której
wyróżnione zostały aktualnie realizowane przedsięwzięcia
współfinansowane przez Unię Europejską.

Od 3 do 17 lutego trwa głosowanie, do którego serdecznie Państwa
zachęcamy.
Głosować można za pomocą:
- kuponów publikowanych codziennie w "Wyborczej",
- internetowo na www.pomorskiesztormy.pl

http://www.pomorskiesztormy.pl/


Dzięki ww. zadaniom w okresie od 2016 r. poprzez kolejne lata:

 uczniowie wszystkich szkół będą mogli skorzystać :
- z bezpłatnych dodatkowych zajęć,
- z wyjazdów edukacyjnych, 
- z kursów nadających uprawnienia zawodowe, 
- z odpłatnych staży.

 nauczyciele wszystkich szkół będą mogli:
- podnieść kwalifikacje zawodowe.



 wszystkie szkoły zostaną wyposażone w:
- nowoczesny sprzęt dydaktyczny, np. komputery, laptopy, tablice multimedialne, 

wyposażenie pracowni zawodowych i językowych.

 szkoły zawodowe zostaną:
- wyremontowane,
- dostosowane do nauczania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób 

dorosłych chcących podnieść kwalifikacje zawodowe.



 osoby pozostające bez zatrudnienia będą mogły skorzystać:
-ze szkoleń,
-staży.

 pracodawcy będą mogli zorganizować :
-staże dla uczniów,
-osób pozostających bez zatrudnienia.

 uczniowie, wychowankowie, kursanci, nauczyciele, podopieczni pomocy 
społecznej będą mogli uczyć się i/lub przebywać w budynkach ocieplonych, z 
nowymi systemami grzewczymi, zaś środowisko naturalne (powietrze) –
zyska na czystości dzięki zmniejszeniu emisji pyłów.



Koncepcja rozwoju szkolnictwa zawodowego 
i kształcenia ustawicznego 

w Powiecie Lęborskim
PERSPEKTYWA 2020

„Kiedy tworzysz plany na jeden rok - zasiej zboże, 
Kiedy tworzysz plany na dziesięć lat - zasadź drzewa, 
Kiedy tworzysz plany na całe życie - kształć ludzi.” 

Guanzi (ok. 645 p.n.e.)



Dotychczasowe nakłady finansowe na 
szkolnictwo zawodowe
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PLANOWANA SIEĆ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I PLACÓWEK 
PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Powiatowe Centrum Edukacyjne -
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych = 

CKZiU

CKU, CKP, ODiDZ

TECHNIKUM NR 2:

technik logistyk

technik budownictwa

technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

ZSZ NR 2:

stolarz

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 

kucharz (MP)

sprzedawca (MP)

fryzjer (MP)

Klasa wielozawodowa (MP): cukiernik, 
krawiec, piekarz, dekarz, murarz-
tynkarz, 

BRANŻA 1: BUDOWNICTWO

BRANŻA 5A: TRANSPORT, 
LOGISTYKA I MOTORYZACJA 

(obszar kształcenia: 
transport i logistyka)

Zespół Szkół Gospodarki 
Żywnościowej i Agrobiznesu

TECHNIKUM NR 3:

technik ekonomista

technik organizacji reklamy

technik handlowiec

technik analityk –

technik technologii żywności

technik żywienia i usług 
gastronomicznych

technik hotelarstwa

BRANŻA 2: USŁUGI 
FINANSOWE I 
BIZNESOWE

BRANŻA 3: CHEMIA 
LEKKA

Zespół Szkół Mechaniczno-
Informatycznych

TECHNIKUM NR 4:

technik informatyk

technik teleinformatyk

technik mechatronik –

technik mechanik

technik elektryk

ZSZ NR 1:

Monter elektronik –

mechanik pojazdów 
samochodowych (MP)

mechanik monter maszyn i 
urządzeń

operator obrabiarek skrawających

elektryk

Klasa wielozawodowa (MP): 

ślusarz, elektryk, lakiernik

BRANŻA 4: ICT I 
ELEKTRONIKA

BRANŻA 5B: TRANSPORT, 
LOGISTYKA I 
MOTORYZACJA 
(obszar kształcenia: motoryzacja)

Specjalny 
Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy

ZSZ NR 4:

Kucharz

Monter zabudowy 
i  robót 
wykończeniowych w 
budownictwie

Krawiec

Planowana sieć szkół i placówek

Niebieskim / zielonym

kolorem czcionki 

zaznaczono szkoły 

i zawody wskazane 

do przedsięwzięcia

Czarnym kolorem 

czcionki zaznaczono 

szkoły i zawody poza 

przedsięwzięciem  

MP – młodociani 

pracownicy



Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Doradca zawodowy – konsultant powiatowy
1 etat w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń 
osób zajmujących się 

doradztwem edukacyjno-zawodowym 
w powiecie lęborskim 

(dyrektorzy, doradcy zawodowi, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele)

Doradca zawodowy 
w PUP

- głównie ostatnie klasy 
szkół 

ponadgimnazjalnych –
spotkania dot. 

aktualnego rynku pracy

Doradca zawodowy 
w Poradni 

Psychologiczno-
Pedagogicznej  

w Lęborku – głównie 
dzieci i młodzież 
niepełnosprawna 

Doradcy zawodowi 
szkolni (zatrudnieni/ 

pełniący funkcje) w: 
szkołach 

ponadgimnazjalnych 
(w tym promocja 

i informacja), 
gimnazjalnych 

i podstawowych /dla 
zainteresowanych/

Doradcy zawodowi 
ds. branż 

kluczowych 

po ½ etatu w PCE ZSP, 
ZSMI, ZSGŻiA

Brokerzy edukacyjni –
wybór szkoleń/ 

kursów/ zajęć/ staży 
dla uczniów 

Badanie predyspozycji 
uczniów w branżach 

kluczowych

Spotkania 
z pracodawcami

Wyjazdy edukacyjne



Dziękuję za uwagę.

Elżbieta Godderis
Wicestarosta Lęborski


