
 

 

ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELKI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”!!!!! 
 
Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów szkół na odniesienie sukcesu na rynku pracy  
i zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów powiatu lęborskiego, poprzez podniesienie jakości 
edukacji i oferty kształcenia zawodowego zakresie branż kluczowych o największym potencjale rozwoju 
regionu (budownictwo, BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe, chemia lekka, ICT i elektronika, transport, 
logistyka i motoryzacja).  

 
W projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” udział mogą 
wziąć nauczyciele i nauczycielki lęborskich szkół ponadpodstawowych: 

➢ Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  
➢ Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego  
➢ Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego  

 
Projekt będzie realizowany do 30 września 2021 roku. 

 
 
 

OFERTA DLA NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK  

NA ROK SZKOLNY 2019/2020: 
 
 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA: 
• sieć współpracy i samokształcenia z zakresu diagnozowania osobowości zawodowej 

uczniów – 25 osób 

 

SZKOLENIA DOSKONALĄCE: 
 
W obszarze branży TRANSPORT I LOGISTYKA 
 

• Szkolenie z zakresu stosowania nowych technologii – 4 osoby 
 
W obszarze branży ICT I ELEKTRONIKA 

• Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 – 1 osoba 
• Networking with Windows Server 2016– 1 osoba 
• Identity with Windows Server 2016– 1 osoba 

 

STAŻ REALIZOWANY U PRACODAWCÓW I/LUB INSTYTUCJACH Z 
OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO SZKÓŁ – 19 osób 

 
UWAGA!!!! 
 

W dniu 12 września 2019 roku rusza rekrutacja nauczycieli na ww. formy 
wsparcia i potrwa do 27 września 2019 roku!!! 
 



 

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa  
w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 
2019/2020) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz na 
stronie internetowej projektu: 
O projekt można również pytać w Starostwie Powiatowym w Lęborku. 
 
Biuro projektu: 

Starostwo Powiatowe w Lęborku 
ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork 
Pokój 213, II piętro 
tel. 59 848 08 69, e-mail: kompetencje@starostwolebork.pl   
 

mailto:kompetencje@starostwolebork.pl

