POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

84 - 300 Lębork, ul. Pionierów 16,
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OFERUJEMY DOPŁATY DO MIESIĘCZNYCH BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA:
Technikum nr 2 - 5 lat
ltechnik logistyk - profil wojskowy,
ltechnik budownictwa - profil wojskowy,
Kandydaci do klas o profilu wojskowym obowiązkowo muszą przystąpić do testu sprawności fizycznej, który odbędzie się w terminie od 21 do 29 maja 2020 r. w siedzibie szkoły przy
ul. Pionierów 16. Przypominamy o zgłoszeniu się kandydatów do oddziału wojskowego poprzez złożenie wniosku do szkoły w terminie od 11 do 20 maja 2020 r. Szczegółowe
informacje dotyczące testu sprawności fizycznej i rekrutacji do oddziału przygotowania wojskowego są dostępne w szkole i na stronie internetowej www.pce.lebork.pl.

ltechnik logistyk
ltechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

TECHNIK LOGISTYK, TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I TECHNIK BUDOWNICTWA TO KIERUNKI
PRIORYTETOWE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.

Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodach:
lmonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
lstolarz (patronat firmy POLMARCO)
lfryzjer,
lsprzedawca,
lkucharz,
lwielozawodowa (m.in. murarz - tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, piekarz, cukiernik, dekarz,

krawiec (patronat firmy NFM), kamieniarz, złotnik - jubiler, zegarmistrz, obuwnik, fotograf, szklarz).
Praktyki zawodowe
Uczniowie odbywają praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w naszym Centrum Kształcenia Zawodowego, zakładach pracy i firmach
krajowych oraz zagranicznych oraz mają możliwość uczestnictwa w stażach zagranicznych.

FIRMY I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ
lJednostka Wojskowa – I Batalion Wojsk Zmechanizowanych im. gen. Jerzego Jastrzębskiego w Lęborku,
lJednostka Wojskowa w Siemirowicach,
lFirmy z branży odnawialnych źródeł energii: PGE Energia Odnawialna ( umowa patronacka ), Solar - Energy S.A., B&G Proenergy S.C.,

Słupski Inkubator Technologiczny, Femax, Hewalex, EKOSYS - Biogazownia, firmy instalacyjne,
lFirmy budowlane: Wienerberger, Fakro, Atlas, Akademia Technik Malarskich, Polski Gips, Sopro, Wójcik, Arkada, Dzida i Zaręba, ROM - BUD,

LENAP HALE,
lFirmy produkcyjne, handlowe i usługowe z logistyką: Farm Trans, MEYN Polska, Farm Frites Poland, Logest, Agawa, BAT, ZKM Lębork.
lFabryki mebli: Polmarco, Burhens,
lPowiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku,
lWyższe uczelnie: Uniwersytet Morski w Gdyni, Politechnika Koszalińska, Wyższa Szkoła Logistyki

w Poznaniu, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.
www.powiat-lebork.com
edukacja@starostwolebork.pl

NASZE ATUTY:
lkształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy i branżach kluczowych dla rozwoju

województwa pomorskiego tj. energetyka odnawialna, logistyka i budownictwo,
lwysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych,
lmożliwość uzupełniania wykształcenia dla absolwentów szkoły zawodowej w Liceum

Ogólnokształcące dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
ljesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym powołanym przez OKE w Gdańsku do

przeprowadzania egzaminów zawodowych,
lposiadamy nowoczesne sale dydaktyczne, pracownie zawodowe, Centrum Kształcenia

Zawodowego i wirtualne laboratorium logistyczne,
ltworzymy przyjazną atmosferę, u nas możesz liczyć na pomoc pedagoga i doradcy

zawodowego,
lposiadamy: internat w pobliżu szkoły, bibliotekę z czytelnią multimedialną, siłownię,

świetlicę szkolną, sklepik oraz nowoczesne boisko szkolne,
loferujemy dopłaty do miesięcznych biletów komunikacji miejskiej oraz dostęp do

bezpłatnej szkolnej sieci internatowej.
l III miejsce w V Centralnym Zlocie Klas Mundurowych - Żagań 2019 r.

DODATKOWO:
lszkoła uczestniczy w prowadzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej, pilotażowym

programie „Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.
lw szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne oraz koła zainteresowań:
ldla klas o profilu wojskowym: sztuki walki, strzelanie, survival, pierwsza pomoc,
ldla maturzystów dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych i zawodowych,
ldla klas pierwszych zajęcia wyrównujące poziom wiedzy z różnych przedmiotów,
lzajęcia sportowe,
lkoło europejskie i ratownictwa medycznego,
lod kilku lat nasi uczniowie uzyskują czołowe miejsca w finałach Turnieju Budowlanego w

zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter
instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz.
lnajlepsi uczniowie za wyniki w nauce otrzymują stypendia: Prezesa Rady Ministrów,
Marszałka Województwa Pomorskiego i Starosty Lęborskiego,

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:
Ukończenie naszej szkoły i zdobycie tytułu zawodowego w Technikum lub Branżowej Szkole I
Stopnia daje możliwość zatrudnienia w wielu firmach krajowych i zagranicznych. Miejscem
pracy absolwentów często stają się zakłady, w których uczniowie odbywali praktyki
zawodowe i uczyli się zawodu. Nasi absolwenci kontynuują naukę na wyższych uczelniach, a
także w funkcjonującym w naszej szkole Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Szkole
Policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Absolwenci klas wojskowych mają
pierwszeństwo podczas naborów do służby wojskowej oraz dodatkowe punkty przy
rekrutacji na uczelnie wojskowe.

www.powiat-lebork.com
edukacja@starostwolebork.pl

