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Szkoły Ponadpodstawowe
oraz Placówki Oświatowe z Powiatu Lęborskiego
www.nabor-pomorze.edu.com.pl

Drogi Uczniu!

Starostwo Powiatowe w Lęborku

Już niedługo zakończysz edukację w szkole podstawowej, zatem nadszedł czas, abyś zastanowił się nad dalszym
kształceniem. Zdajemy sobie sprawę, że wybór odpowiedniej szkoły może sprawiać problem.
Do wyboru będziesz miał nie tylko licea ogólnokształcące, które w swojej ofercie kierunków kształcenia proponują klasy
o profilu m.in.: matematyczno - informatycznym, biologiczno - chemicznym, britishhuman, lingua, cyberbezpieczeństwa
i nowoczesnych technologii informatycznych, językowym, psychologiczno – pedagogicznym, biologiczno – chemicznym,
ogólnym z przygotowaniem ratowniczym, ale również technika posiadają ciekawe kierunki kształcenia takie jak m.in.:
technik ekonomista, technik handlowiec, technik reklamy, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik technologii żywności, technik analityk, technik fotografii i multimediów, technik informatyk,
technik programista, technik mechanik, technik mechatronik, technik elektronik, technik logistyk – profil wojskowy,
technik budownictwa – profil wojskowy, technik logistyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Warto też wspomnieć o branżowych szkołach I stopnia, które posiadają ciekawe kierunki kształcenia w zawodach takich
jak: mechanik monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, kucharz, sprzedawca, fryzjer, pracownik pomocniczy w gastronomii.
W szkołach branżowych I stopnia planujemy również utworzenie oddziału wielozawodowego dla uczniów, którzy wybiorą
inny zawód niż wymienione.
Szkoły Powiatu Lęborskiego oferują wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dobrze wyposażone pracownie
komputerowe i pracownie szkolne, w których realizowane są zajęcia praktyczne.
W szkołach działają liczne koła zainteresowań, uczniowie mają też możliwość udziału w wymianie międzynarodowej
młodzieży. Nasze szkoły gwarantują solidne przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych oraz olimpiad
i konkursów przedmiotowych. Lębork jest dogodnie połączony komunikacyjnie z gminami i sąsiednimi powiatami,
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. E. Kwiatkowskiego w Lęborku dysponuje internatem międzyszkolnym dla uczniów
spoza Lęborka. W nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 pragniemy zwrócić uwagę na priorytetowe kierunki
kształcenia w branżach kluczowych dla Powiatu Lęborskiego i Województwa Pomorskiego tj. technik programista, technik
analityk,technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik logistyk – profil wojskowy, technik budownictwa –
profil wojskowy.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do odwiedzania szkół oraz stron internetowych naszych placówek.
Wiele interesujących informacji o szkołach ponadpodstawowych uzyskasz również w swojej szkole podstawowej. Mamy
nadzieję, że niniejszy informator pomoże Ci w dokonaniu właściwego wyboru i odnalezieniu swojego miejsca
w społeczeństwie.
Powiat Lęborski jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe od wielu lat prowadzi nabór do szkół drogą
elektroniczną, w tym celu konieczne jest logowanie na stronie www.nabor-pomorze.edu.com.pl.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.
** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się
w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.
***Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż
w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10.
Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list
kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

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

SPOSÓB PRZELICZANIA OCEN I OSIĄGNIĘĆ NA PUNKTY DLA
UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;
3) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje
przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym - posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane
zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
4) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje
przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - posiadają orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria :
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty:
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty. Wynik przedstawiony w procentach z:
a)
języka polskiego
b)
matematyki
mnoży się przez 0,35. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora
danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
Punkty są obliczane według następujących zasad:
l
stopień celujący – 18 punktów
l
stopień bardzo dobry – 17 punktów
l
stopień dobry – 14 punktów
l
stopień dostateczny – 8 punktów
l
stopień dopuszczający - 2 punkty
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów);
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (max 18 punktów),
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (3 punkty);
5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji - wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie artykułu 22 ust. 2. pkt.8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie rekrutacji, na II etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na III etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a.
wielodzietność rodziny kandydata,
b.
niepełnosprawność kandydata,
c.
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d.
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e.
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f.
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g.
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa w punktach a - g, mają jednakową wartość. Spełnienie przez kandydata wymienionych kryteriów potwierdza:

l

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

l

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

l prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem,
l

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie
uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

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

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

MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT PRZY POWIATOWYM CENTRUM EDUKACYJNYM
IM. E. KWIATKOWSKIEGO W LĘBORKU

Plac Piastowski 6
84 - 300 Lębork

Międzyszkolny internat dla uczniów szkół ponadpodstawowych
przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. E. Kwiatkowskiego w Lęborku,
ul. Plac Piastowski 6
Czynny od niedzieli (godz. 1600) do piątku (godz. 1600)
Liczba miejsc – 30
Miesięczna stała opłata wynosi - 120 zł.
Oferujemy całodniowe wyżywienie w cenie 12 zł dziennie oraz możliwość uczestnictwa w różnych kołach zainteresowań: plastycznym,
ekologicznym, turystyczno-krajoznawczym, teatralnym i sportowym.
Serdecznie zapraszamy!!!

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
im. Stefana Żeromskiego w Lęborku

84 - 300 Lębork, ul. A. Dygasińskiego 14
www.lo1.lebork.pl
www. facebook.com.ilolebork
e - mail: sekretariat@lo1.lebork.pl
tel. 59 8621 - 293

KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA:
Klasa „MATINF”

KLASA A

Atut klasy

Rozszerzenia
przedmiotów w trakcie
nauki

informatyka
(gra ika komputerowa /
programowanie/cyberbezpieczeństwo)od podstaw
matematyka
język angielski

Jedyna klasa licealna o ścisłych
rozszerzeniach w Lęborku, dająca
w przyszłości możliwość podjęcia
atrakcyjnych studiów w Polsce i zagranicą

Języki obce
obowiązkowe

język angielski
język niemiecki

Przedmioty punktowane

Język polski, język angielski, matematyka,
informatyka

Ilość miejsc

30

Progi punktowe

brak progów punktowych

Klasa „BIOLCHEM”
dwujęzyczna

KLASA B

Atut klasy

Rozszerzenia
przedmiotów
w trakcie nauki

biologia
chemia
język angielski plus

Przy 7 godzinach języka angielskiego
tygodniowo uzyskasz możliwość biegłego
posługiwania się nim oraz poszerzysz
słownictwa angielskie z zakresu biologii i
informatyki

Języki obce
obowiązkowe
Przedmioty
punktowane
Ilość miejsc

język angielski
język niemiecki
Język polski, język angielski, matematyka,
biologia
30

Progi punktowe

brak progów punktowych

Kandydaci do klas dwujęzycznych (klasa B i klasa C) obowiązkowo muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych, który
odbędzie się w terminie od 1 do 14 czerwca 2021 roku w siedzibie szkoły.

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

Klasa
„BRITISHHUMAN”
dwujęzyczna”
Rozszerzenia
przedmiotów
w trakcie nauki

KLASA C

Atut klasy

język polski

Przy 7 godzinach języka angielskiego
tygodniowo uzyskasz możliwość biegłego
posługiwania się nim oraz poszerzysz
słownictwa angielskie z zakresu historii i
informatyki

język angielski (brytyjski, amerykański)
historia lub geogra ia

Języki obce
obowiązkowe

Przedmioty
punktowane

język angielski
język niemiecki

Język polski, język angielski, matematyka,
historia lub inny język nowożytny

Ilość miejsc

30

Progi punktowe

brak progów punktowych

Klasa „LINGUA”
(lingwistyczna/ ilologi
czna)
Rozszerzenia
przedmiotów
w trakcie nauki

KLASA D

Atut klasy

język polski
język angielski
język hiszpański z native speakerem

Możliwość biegłego posługiwania się
językiem angielskim i językiem
hiszpańskim. Nauka z native speakerem
z Hiszpanii lub z Meksyku

Języki obce
obowiązkowe
Przedmioty
punktowane
Ilość miejsc

język angielski
język hiszpański
Język polski, język angielski, matematyka,
historia lub inny język nowożytny
30

Progi punktowe

brak progów punktowych

Klasa „CYBER.MIL z
klasą”
Eksperyment
pedagogiczny
Rozszerzenia
przedmiotów
w trakcie nauki

KLASA CM

Atut klasy

język angielski
matematyka informatyka plus

Elitarna klasa, jedyna w województwie
pomorskim, z informatyką plus poszerzoną o zagadnienia m. in.
z cyberbepieczeństwa, kryptologii,
programowania, robotyki, systemów
sieciowych, baz danych, technologii
webowych i mobilnych.

Języki obce
obowiązkowe
Przedmioty
punktowane
Ilość miejsc

język angielski
język rosyjski od podstaw
Język polski, język angielski, matematyka,
informatyka lub izyka
15

Progi punktowe

140 punktów i minimum dobre oceny na
świadectwie

Kandydaci do klas dwujęzycznych (klasa B i klasa C) obowiązkowo muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych, który
odbędzie się w terminie od 1 do 14 czerwca 2021 roku w siedzibie szkoły.

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

Atuty I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku:
l
l
l
l
l

Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego – ponad 95%,
Bardzo dobra lokalizacja szkoły- liceum znajduje się blisko PKP i PKS,
Czas trwania lekcji - rozpoczynają się o 8.00, kończą się najpóźniej o 15.20,
Na terenie szkoły funkcjonuje stołówka,
W budynku szkoły znajdują się dwie biblioteki: szkolna i pedagogiczna, z których uczniowie mogą
korzystać.

Sport

Wewnątrzszkolne Programy Pomocowe dla Uczniów:
- Program Tutoring, który polega na szczególnej opiece nad uczniem uzdolnionym, mającym problemy
z adaptacją w nowej szkole lub chcącym rozwijać pasje artystyczne, sportowe. Do tej pory z programu
skorzystało 2 uczniów,
- Zindywidualizowany Tok Nauczania oraz Carte Blanche dla uczniów będących w trudnej sytuacji
zdrowotnej lub przygotowujących się do konkursów lub olimpiad przedmiotowych.

Projekty i programy polskie i unijne:
ź
ź
ź
ź

Dzień Języków Obcych

Lean lider,
udział w programie Erasmus+,
Szkoła Kompetencji Przyszłości,
Projekty na platformie e-Twinnig.

Akcje szkolne:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

debaty panelowe,
festiwal filmów profilaktycznych,
koncerty i akcje charytatywne,
Nerd Night,
Święto Patrona Szkoły,
Lubimy pomagać,
Europejski Dzień Języków Obcych, itp.

Mikołajki

Sport w szkole:
w ramach godzin lekcyjnych wychowania fizycznego m.in. zajęcia:
ź
fitness,
ź
taneczne,
ź
na siłowni,
ź
nordic walking.

Bezpieczeństwo w szkole:
ź
ź
ź

obok szatni ogólnodostępnej - indywidualne szafki,
identyfikatory,
monitoring.

Udział w wystawie malarskiej

Obcowanie z kulturą:
ź
ź
ź

wyjazdy do teatru,
filharmonii,
udział w wystawach malarskich.

Nie tylko nauka:
ź
ź
ź
ź

wyjazdy integracyjne,
słodkie dni tygodnia (np. ciasta, gofry, smoothie),
wycieczki klasowe,
studniówki.

Rewitalizacja polskiego Wybrzeża

I Liceum Ogólnokształcące w Lęborku posiada: „Złotą odznakę”
zadowolonego konsumenta, przyznaną przez Europejskie Centrum Nadzoru.
www.powiat-lebork.com
edukacja@starostwolebork.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
im. Karola Wojtyły w Lęborku

84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1
www.zso2.com
e-mail: sekretariat@zso2.com
tel. 59 862 22 97

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
to szkoła ponadpodstawowa o 4 letnim cyklu kształcenia.
Oferujemy naukę w czterech klasach pierwszych:
Klasa I A – profil językowy
Przedmioty rozszerzone: (język angielski; język obcy nowożytny, język polski)
W zależności od możliwości zatrudnienia lektora języka obcego np. j. hiszpański, j. rosyjski
Klasa I B – Profil psychologiczno - pedagogiczny
Przedmioty rozszerzone: (historia; język angielski; język polski)
Klasa I C – profil biologiczno - chemiczny
Przedmioty rozszerzone: (biologia; chemia; język angielski)
Klasa 1 D – profil ogólny z przygotowaniem ratowniczym
Przedmioty rozszerzone: (język polski; biologia; język angielski)

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

Klasa 1 A językowa:
Klasa językowa jest doskonałym wyborem dla uczniów planujących studia na kierunkach:
filologia, lingwistyka, turystyka, europeistyka, stosunki międzynarodowe,
dziennikarstwo, logistyka. Klasę tę wybiorą też ci, którzy marzą o karierze tłumacza,
przewodnika, menagera w międzynarodowej korporacji. Ilość godzin przeznaczona na
naukę języków i doskonała kadra nauczycielska są gwarancją bardzo dobrego
przygotowania uczniów do matury, studiów i podjęcia pracy w wielu krajach Europy.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku pracy, proponujemy oprócz języka
angielskiego naukę języka hiszpańskiego i języka rosyjskiego.

Przedmioty rozszerzone:
(język angielski; język hiszpański/ język rosyjski; język polski)
Przedmioty punktowane:
język polski, matematyka, język obcy nowożytny,
geografia lub historia lub WOS

Klasa IB psychologiczno-pedagogiczna
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi tematyką społeczną, pracą
z innymi ludźmi, a także tajnikami ludzkiej duszy, motywami ludzkiego postępowania,
a także nawiązując do tradycji naszej szkoły, proponujemy naukę w klasie o profilu
psychologiczno – pedagogicznym. To oferta dla przyszłych pedagogów, psychologów,
nauczycieli, socjologów, terapeutów, resocjalizatorów a także dla osób planujących
w przyszłości studiować: historię, prawo, filozofię, socjologię, politologię, dziennikarstwo.
Oferta obejmuje między innymi obowiązkowe zajęcia z podstaw psychologii.

Przedmioty rozszerzone:
(historia; język angielski; język polski)
Przedmioty punktowane:
język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub WOS

Klasa IC – biologiczno - chemiczna
Klasa biologiczno – chemiczna jest doskonałym wyborem dla uczniów, którzy pragną
rozwijać wiedzę ze świata biologii, interesują się eksperymentami chemicznymi i planują
studia na kierunkach: biologia, chemia, medycyna, farmacja, ochrona środowiska,
kosmetologia, biotechnologia, fizykoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo,
stomatologia.
Oferta obejmuje współpracę z wyższymi uczelniami, uczestnictwo w laboratoriach
i wykładach na uniwersytecie.

Przedmioty rozszerzone:
(biologia; chemia; język angielski)
Przedmioty punktowane:
język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia lub chemia

Klasa ID – ogólna
z przygotowaniem ratowniczym
Do tej klasy zapraszamy tych, którzy lubią uczyć się języków obcych, interesują się naukami
przyrodniczymi, ale chcą jeszcze mieć czas na podjęcie decyzji, jakie studia wybiorą
po liceum. W tej klasie oferujemy możliwość zdobycia przygotowania ratowniczego
we współpracy ze Studium Pracowników Medycznych i Społecznych. Zajęcia z przedmiotu
uzupełniającego „Ratownictwo” odbywać się będą przez 2 lata nauki i prowadzone będą
przez wykwalifikowanego nauczyciela – ratownika.

Przedmioty rozszerzone:
język polski, biologia, język angielski
Przedmioty punktowane:
język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia lub biologia

II LO jest szkołą nowoczesną, opartą na wieloletniej tradycji. Filozofia szkoły opiera się na przekonaniu, że tworzą ją, współpracując
ze sobą, nauczyciele, rodzice, uczniowie. Tworzymy dobrą, przyjazną atmosferę. Zapewniamy jak najlepsze warunki nauki.
Doskonalimy się i uczymy od siebie. Wciąż podejmujemy współpracę z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi,
instytucjami. Przystępujemy do programów, uczestniczymy w szkoleniach, warsztatach, wykładach. Bardzo aktywny jest w naszej
szkole samorząd, który poprzez swoje działania propaguje SZKOŁĘ DEMOKRACJI.
Nasza szkoła w ramach lekcji wychowania fizycznego proponuje lekcje tańca. Organizujemy też lekcje teatralne. Doskonały
i bardzo bogaty jest sprzęt muzyczny, z którego mogą korzystać uczniowie, którzy chcą założyć swój zespół.

ODKRYJ II LO – POZNAJ NAS.

ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU
im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku
Placówka z 75-letnim doświadczeniem kształcenia w zawodach: łączymy tradycję z nowoczesnością.
Kształcimy w 8 zawodach i w 7 branżach, w tym - 3 kluczowych dla woj. pomorskiego
(BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe, przemysł spożywczy oraz chemia lekka).

84-300 Lębork, ul. Warszawska 17
www.zsgzia.lebork.pl
e-mail: zsgzia@gmail.com
tel. 59 862 21 92

Kierunki i czas kształcenia
Technikum nr 3:
5 lat
ź technik ekonomista,
ź technik hotelarstwa,
ź technik żywienia i usług gastronomicznych,
ź technik reklamy,
ź technik technologii żywności,
ź technik handlowiec,
ź technik analityk,
ź technik fotografii i multimediów.
Praktyczna nauka zawodu:
Szkoła organizuje uczniom ZAJĘCIA PRAKTYCZNE w szkolnych pracowniach specjalistycznych
oraz PRAKTYKI ZAWODOWE w zakładach pracy.
OFERTA SPECJALNA: zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS +
oraz płatne staże zawodowe w ramach projektu „Kompetencje zawodowe” !!!
Przykładowe miejsca odbywania praktyk:
technik ekonomista – przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, urzędy;
technik hotelarstwa – hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe;
technik żywienia i usług gastronomicznych – restauracje, hotele, przedsiębiorstwa
turystyczne;
ź technik reklamy – studia graficzne, agencje public relations, biura ogłoszeń;
ź technik technologii żywności – piekarnie, cukiernie, laboratoria zakładowe;
ź technik handlowiec – zakłady usługowo-handlowe, centra handlowe;
ź technik analityk – laboratoria zakładowe, kliniczne, toksykologiczne;
ź technik fotografii i multimediów- studia fotograficzne, agencje reklamy i in.
ź
ź
ź

www.powiat-lebork.com
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Perspektywy kontynuacji nauki:
Nasi absolwenci po zdaniu matury mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach wyższych.
Perspektywy zatrudnienia:
Na pomorskim rynku pracy wg obwieszczenia MEiN proponuje się istotne zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: technik analityk,
technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych. Absolwenci przygotowani są również do założenia własnej firmy.
NASZE ATUTY:
lider jakości edukacji - Brązowa Tarcza w 2020 - ranking Perspektyw,
najlepsi uczniowie- nagradzani stypendium Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego i Starosty Lęborskiego
(w 2020/21- łącznie 46 osób),
ź nagrody za naukę i frekwencję finansowane przez Radę Rodziców (indywidualne i dla klasy),
ź dla najlepszego absolwenta - nagroda dyrektora szkoły: „ZŁOTA TARCZA ZSGŻiA”,
ź nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, specjalistyczne pracownie do praktycznej nauki zawodu,
ź dwie HALE SPORTOWE, kompleks boisk Orlik 2012,
ź dobrze wyposażona biblioteka szkolna i czytelnia,
ź wsparcie pedagoga szkolnego i RZECZNIKA PRAW UCZNIA,
ź doradztwo zawodowe w SZKOLNYM OŚRODKU KARIERY,
ź WiFi dla uczniów,
ź bliskość dworca PKP, PKS (5 min.) i centrum miasta.
ź
ź

WSPÓŁPRACUJEMY MIĘDZY INNYMI Z NASTĘPUJĄCYMI FIRMAMI
Farm Frites Poland S.A., Profarm Lębork, Hotel „Neptun”, Hotel „Łeba”, Piekarnia, Ciastkarnia. E.Głodowski,
Piekarnia M. Darznik, Przedsiębiorstwo KASTA, „Różana”, „Karczma Rycerska”, Malam.

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

PONADTO:
prężnie działający Szkolny Klub Wolontariusza „AGROLIDER”,
Samorząd Uczniowski mający wpływ na funkcjonowanie szkoły,
lokalny punkt informacji europejskiej dla młodzieży EURODESK,
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów,
możliwość spełniania swoich pasji (np. zespół wokalny i instrumentalny, zajęcia
sportowe),
ź KONKURSY szkolne i pozaszkolne, udział w olimpiadach przedmiotowych,
zawodach sportowych,
ź WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ Z KRAJÓW EUROPEJSKICH w ramach projektów
międzynarodowych,
ź WYCIECZKI przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne, wyjścia/wyjazdy do kina,
teatru,
ź tematyczne ZAJĘCIA z przedstawicielami instytucji edukacyjnych, zagranicznymi
wolontariuszami itd.,
ź WYKŁADY na uczelniach wyższych (WSAiB w Gdyni, Politechnika Koszalińska,
UG, PG i in.), wyjścia/wyjazdy do zakładów pracy.
ź
ź
ź
ź
ź

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY
ź „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” –
zajęcia dodatkowe dla uczniów, staże zawodowe, wizyty studyjne w zakładach pracy
itp.
ź „Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻIA w Lęborku”- staże zagraniczne dla
uczniów- Erasmus +.
ź Projekt „F.I.E.L.D.– współpraca ze szkołą w Rzymie (wirtualne przedsiębiorstwo)Erasmus +.
ź Program Szkolny Klub Sportowy (pozalekcyjne zajęcia sportowe).
ź Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego (koło informatyczne- rozwój
zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania- programowanie robotów)NOWOŚĆ!!!

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

O ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO KSZTAŁCONYCH W ZSGŻIA

TECHNIK ANALITYK
Z INNOWACJĄ KOSMETOLOGICZNĄ (NOWOŚĆ)
Kwalifikacje zdobywane w zawodzie:
CHM.03. Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań
analitycznych.
CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych.

TECHNIK EKONOMISTA
Z INNOWACJĄ ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWĄ (NOWOŚĆ)
Kwalifikacje zdobywane w zawodzie:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych.

Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych: technologia
chemiczna, ochrona środowiska, medyczna i kryminalistyczna, towaroznawstwo,
kosmetologia, biotechnologia, biochemia, chemia, technologia żywności
i żywienia i in.

Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych: ekonomia, prawo,
zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość itp.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie: w różnego rodzaju laboratoriach:
przemysłowych, przemysłu spożywczego, środowiskowych, na rzecz rolnictwa,
toksykologicznych, naukowo-badawczych, ambulatoriach, zakładach
diagnostycznych itp.
Zob. więcej: http://zsgzia.lebork.pl/ta/

TECHNIK HANDLOWIEC
Z DODATKOWĄ UMIEJĘTNOŚCIĄ: e-commerce - handel elektroniczny (NOWOŚĆ)
Z INNOWACJĄ: marketing internetowy (NOWOŚĆ)
Kwalifikacje zdobywane w zawodzie:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych:
handel i zarządzanie sprzedażą, handel zagraniczny, marketing, transport
i spedycja i in. pokrewne kierunki oraz podnosić swoje kwalifikacje na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:
na stanowiskach przedstawiciela handlowego, w punktach sprzedaży
detalicznej, w hurtowniach i magazynach, w przedsiębiorstwach handlowych,
w zaopatrzeniu, jako specjaliści ds. organizacji i obsługi sprzedaży internetowej,
jako telemarketerzy i in.
Zob. więcej: http://zsgzia.lebork.pl/technik-handlowiec/

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie: w działach finansowo-księgowych
wszystkich podmiotów gospodarczych; urzędach, bankach, zakładach
ubezpieczeniowych; biurach rachunkowych in.
Zob. więcej: http://zsgzia.lebork.pl/te/

TECHNIK HOTELARSTWA
Z DODATKOWĄ UMIEJĘTNOŚCIĄ: obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie
Z INNOWACJĄ: organizacja i sprzedaż usług turystycznych (NOWOŚĆ)
Kwalifikacje zdobywane w zawodzie:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
HGT.06. Realizacja usług w recepcji.
Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych:
turystyka i rekreacja, hotelarstwo lub innych oraz podnosić swoje kwalifikacje na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie: w hotelach, w motelach,
w pensjonatach, sanatoriach, w schroniskach, w domach wycieczkowych i in.
w obiektach zbiorowego zakwaterowania, na promach, statkach i in.
Zob. więcej: http://zsgzia.lebork.pl/th/
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O ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO KSZTAŁCONYCH W ZSGŻIA

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Z DODATKOWĄ UMIEJĘTNOŚCIĄ:
rzeźbienie w owocach i warzywach – carving (NOWOŚĆ)
oraz z nauką obsługi kelnerskiej
Z INNOWACJĄ: fitness i dietetyka (NOWOŚĆ)
Kwalifikacje zdobywane w zawodzie:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
Z INNOWACJĄ:
edukator świadomego konsumenta produktów spożywczych (NOWOŚĆ)

Kwalifikacje zdobywane w zawodzie:
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych:
technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie,
organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja
i zarządzanie w gastronomii itp.

Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych:
technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, ocena i analiza żywności
lub kierunkach pokrewnych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:
w obiektach zbiorowego żywienia lub zakwaterowania (bary, restauracje, hotele,
pensjonaty itp.), w zakładach przemysłowej produkcji potraw lub półproduktów,
w instytucjach upowszechniania wiedzy o żywieniu i żywności i in.
Zob. więcej: http://zsgzia.lebork.pl/tzuig/

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:
w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego różnych branż np. cukierniczej,
piekarskiej; w firmach przetwórstwa spożywczego oraz zajmujących się
przechowaniem i dystrybucją żywności; w instytucjach zajmujących się badaniem
i oceną żywności i laboratoriach analizy żywności i in.
Zob. więcej: http://zsgzia.lebork.pl/ttz/

TECHNIK REKLAMY
Z DODATKOWĄ UMIEJĘTNOŚCIĄ: modelowanie 3D (NOWOŚĆ)

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
Z INNOWACJĄ: social media manager (NOWOŚĆ)

Kwalifikacje zdobywane w zawodzie:
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

Kwalifikacje zdobywane w zawodzie:
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych:
reklama i marketing, reklama i promocja, handel i marketing, grafika,
komunikacja w biznesie i in.

Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych
na kierunkach artystycznych, operatorskich, graficznych itp.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:
w biurach ogłoszeń i działach promocji; agencjach reklamowych, public relations,
studiach graficznych; mediach; studiach graficznych, fotograficznych,
drukarniach; w działach marketingu i reklamy różnych przedsiębiorstw itp.
Zob. więcej: http://zsgzia.lebork.pl/tor/

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:
w agencjach reklamowych, prasowych, artystycznych, studiach fotografii
cyfrowej; w laboratoriach fotograficzno-usługowych, naukowo-badawczych,
kryminalistycznych; archiwach, muzeach; przemyśle optycznym
i fotooptycznym, firmach komputerowych i informatycznych , e-usługach i in.
Zob. więcej: http://zsgzia.lebork.pl/technik-fotografii-i-multimediow/
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ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO - INFORMATYCZNYCH
im. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku

Zdobądź zawód XXI wieku i zapewnij sobie świetlaną przyszłość!
Dołącz do Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku
Przychodzi taki dzień, że trzeba zdecydować o przyszłości. Co wybrać? Liceum zapewnia maturę, szkoła branżowa – zawód, a technikum jedno
i drugie. Wybór mimo wszystko nie jest prosty. Zewsząd słychać rady: “słuchaj siebie”, idź za głosem serca i rozwijaj w sobie to, co lubisz i to, co Ci
dobrze wychodzi”. Robiąc to, co jest Twoją pasją, będziesz się super bawić w szkole, a później z przyjemnością chodzić do pracy.

84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1
e-mail: sekretariat@zsmi.pl
tel./fax: 59 862 22 95
www.facebook.com/zsmilebork

PRZYJDŹ DO NAS I WYBIERZ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ
W dzisiejszym świecie liczą się fachowe umiejętności. Po ukończeniu ZSMI będziesz mógł
wcześniej rozpocząć swoją karierę zawodową, szybko się usamodzielnić oraz rozwijać
zawodowo. Szkoła Branżowa to pozytywny wybór, przemyślany pod kątem przyszłej
pracy. Po jej ukończeniu możesz podnosić kwalifikacje zawodowe i ogólnokształcące.
Technikum oprócz pełnych kwalifikacji zawodowych zdobytych podczas pięcioletniej
edukacji, umożliwia zdanie matury i podjęcie pracy lub dalszej nauki na wyższych
uczelniach. Program kształcenia zawodowego uwzględnia dużo ciekawych zajęć
praktycznych oraz daje możliwość odbycia interesujących praktyk zawodowych
u potencjalnych pracodawców. Kierunki kształcenia dostosowujemy do potrzeb rynku
pracy.

Oferta edukacyjna
TECHNIKUM NR 4 (5 lat)
TECHNIK PROGRAMISTA
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK MECHANIK
TECHNIK MECHATRONIK
TECHNIK ELEKTRONIK

ź
ź
ź
ź
ź

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (3 lata)
MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
ELEKTROMECHANIK
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
WIELOZAWODOWA

ź
ź
ź
ź
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O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?
Technik programista - to idealny zawód dla miłośników nowoczesnych technologii, komputerów, aplikacji
internetowych i mobilnych, czyli szeroko rozumianej branży IT. Programowanie obecnie rządzi światem. Kod napędza
biznes, ożywia maszyny, steruje robotami, automatyzuje procesy, rządzi produkcją, stanowi DNA gier, kontroluje
inteligentne domy. Programiści praktycznie tworzą świat XXI wieku, dlatego, jako technik programista masz możliwość nie
tylko bardzo szybko znaleźć pracę, ale też pracować zdalnie, założyć własną firmę, a także rozwijać się dalej na studiach.
Nauka w naszej szkole to w praktyce kod dostępu do świata nowoczesnych technologii, więc przyjdź do nas i zaprogramuj
się na sukces!
ź

ź
Technik informatyk – to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych
i pełnych pomysłowości. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy
informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.
Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych
wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie
zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją, dając im powód do
zadowolenia i samorealizacji.
ź
Technik mechanik - zawód dla osób z pasją mający w naszej szkole długą historię, która sprawia, że posiadamy
ogromną wiedzę z tego zakresu. Zmechanizowany w prawie każdej dziedzinie świat potrzebuje i będzie potrzebował
specjalistów wykształconych w tym kierunku, a to sprawia, że ukończywszy go nie zasilisz grona bezrobotnych. U nas
nauczysz się projektowania, budowy, eksploatacji i konserwacji szerokiego spektrum urządzeń i mechanizmów
przemysłowych. Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki, o różnym stopniu
organizacji produkcji lub usług, w branży mechanicznej, w przemyśle maszynowym, budownictwie, budownictwie
okrętowym, górnictwie, transporcie, rolnictwie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na
stanowiskach średniego nadzoru technicznego.
ź
Technik mechatronik - jest jednym z najmłodszych, a zarazem bardzo poszukiwanym zawodem na rynku pracy.
Mechatronik zdobywa wiedzę w takich dziedzinach nauki, jak elektronika, automatyka czy informatyka i potrafi ją
zastosować w praktyce. Pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników w zawodzie mechatronik. Jest to zawód
atrakcyjny, a co najważniejsze - z przyszłością.
ź
Elektromechanik - zwany inaczej elektrykiem samochodowym zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą
układów elektrycznych w samochodach. Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo
skomplikowanych, dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Podstawowe zadania tego
fachowca to praca przy urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie i sygnalizację w samochodzie.
ź
Technik elektronik - to dynamiczny kierunek skupiony na nowoczesnych technologiach, które ułatwiają
człowiekowi życie. Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej wymaga istnienia na rynku pracy
specjalistów w tej dziedzinie. Elektronika jest wszędzie: telefony komórkowe, laptopy, sprzęt RTV, czy AGD. Technik
elektronik nie musi martwić się o pracę. Zmieniają się technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się
na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie, po
prostu, wszędzie. Dlatego też zawód technik elektronik jest zawodem przyszłości.
ź
Mechanik monter maszyn i urządzeń – jeśli masz zamiłowania techniczne, lubisz majsterkować i interesuje Cię
praca w zawodzie technicznym, to jest to zawód dla ciebie. Praktycznie w każdym zakładzie pracy, w każdym
gospodarstwie domowym znajdują się przeróżne maszyny i urządzenia o mniej lub bardziej skomplikowanej konstrukcji.
Często potrzebny jest ktoś, kto potrafi je obsługiwać, naprawiać, regulować czy konserwować. Absolwenci znajdą
zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach
obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń
technicznych.
ź
Mechanik pojazdów samochodowych – wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy
na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy
i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Absolwent naszej szkoły wykonuje prace
konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych, kontroluje stan techniczny zespołów
i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu za pomocą urządzeń diagnostycznych.
ź
Klasa wielozawodowa - umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na
współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów. Stwarzamy
młodzieży szansę zdobywania umiejętności w zawodach zgodnych z profilem kształcenia naszej szkoły. Mogą to być np.:
blacharz, elektryk, lakiernik, ślusarz, elektronik, operator obrabiarek sterowanych numerycznie.
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PRAKTYKI ZAWODOWE
Uczniowie TECHNIKUM odbywają praktyki zawodowe w następujących miejscach:
technik informatyk/programista - w firmach świadczących usługi serwisowe branży informatycznej,
technik mechanik - zajęcia praktyczne w zakładzie MEYN Polska oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego,
technik mechatronik/elektronik - zajęcia praktyczne w takich zakładach, jak ZWAE, VARIOSTEEL, MEYN Polska.

ź
ź
ź

Uczniowie BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA odbywają praktyki zawodowe w następujących miejscach:
mechanik monter maszyn i urządzeń – w MEYN Polska oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego,
elektomechanik – w ZWAE, VARIOSTEEL,
mechanik pojazdów samochodowych, wielozawodowa - uczniowie, jako młodociani pracownicy, praktyki zawodowe odbywają w zakładach
pracy, w których zawarli umowę o pracę.
ź
ź
ź

WSPÓŁPRACUJEMY MIĘDZY INNYMI Z NASTĘPUJĄCYMI FIRMAMI

NASZE ATUTY:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ponad 70 lat tradycji,
dostosowywanie profili kształcenia do potrzeb rynku pracy,
atmosfera w szkole sprzyja adaptacji klas pierwszych do nowych warunków,
baza dydaktyczna: 6 doskonale wyposażonych pracowni komputerowych,
pracownia mechatroniczna, elektryczna, teleinformatyczna,
nowoczesna sala audiowizualna,
pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny,
kawiarenka,
biblioteka,
przestronna aula,
nowoczesne zaplecze sportowe: siłownia, 2 sale gimnastyczne, boisko,
pomoc psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego,
dogodna lokalizacja szkoły w centrum miasta.
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DODATKOWO:
l
l
l
l
l
l

l
l

w trakcie nauki możliwość odbywania płatnych staży w zakładach
pracy,
dla klas pierwszych dodatkowe zajęcia wyrównujące poziom wiedzy,
możliwość podłączenia telefonu, tabletu do szkolnej bezprzewodowej
sieci internetowej (WiFi),
dla najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów krajowe
i zagraniczne wycieczki,
możliwość korzystania z siłowni i sal gimnastycznych podczas zajęć,
realizujemy unijne projekty zawodowe, dzięki którym uczniowie
odbywają płatne staże, biorą udział w szkoleniach zawodowych,
zdobywają certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
uczestniczymy w projekcie stypendialnym dla maturzystów,
uczestniczymy w warsztatach Inspirujące Przykłady – spotkaniach
z pracodawcami prężnie działających firm i korporacji trójmiejskich.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Absolwenci Technikum:
lczęsto kontynują naukę na uczelniach wyższych lub w szkołach

policealnych,
lpodejmują pracę w zakładach, w których odbywali praktykę,
lłatwo znajdują pracę w zawodach na rynku lokalnym jak i szerszym,

ze względu na duże zapotrzebowanie rynku pracy na średnią kadrę
techniczną w kształconych przez szkołę zawodach,
lpodejmują pracę w zakładach współpracujących ze szkołą,
lposiadają umiejętności dające możliwość prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia:
lpodejmują pracę w zakładach, w których odbywali praktyczną naukę

zawodu,
lposiadają umiejętności dające możliwość prowadzenia własnej

działalności gospodarczej.

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

POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku
84 - 300 Lębork, ul. Pionierów 16,
www.pce.lebork.pl
e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl
tel./fax.: 598621 - 667

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH POSZUKIWANYCH NA
RYNKU PRACY ORAZ OFERUJEMY DOPŁATY DO MIESIĘCZNYCH BILETÓW
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
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 1 do 14 czerwca 2021 roku
w siedzibie szkoły przy ul. Pionierów 16. Przypominamy o zgłoszeniu się kandydatów do oddziału wojskowego poprzez złożenie wniosku do szkoły w terminie
od 17 do 31 maja 2021 roku. 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 ORAZ TECHNIK BUDOWNICTWA TO KIERUNKI PRIORYTETOWE DLA
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, 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.

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
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POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku
PRIORYTETOWY KIERUNEK W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM !
TECHNIK LOGISTYK – PROFIL WOJSKOWY
Technik logistyk – to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, w którym pracownik organizuje i monitoruje przepływ zasobów i informacji
w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani przez przedsiębiorstwa handlowe,
logistyczne, spedycyjne i wojsko - TO SZANSA DLA CIEBIE!!!
Oddział przygotowania wojskowego to klasa dla pasjonatów wojska, militariów oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych!
CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK LOGISTYK:
lorganizuje i nadzoruje przepływy zasobów (towarów a także ludzi),
lwybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów,
lnadzoruje przebieg procesów magazynowych,
lplanuje etapy dystrybucji i transportu.

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE W ODDZIALE PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO TO:
ledukacja wojskowa i nauka sztuk walki wręcz oraz innych technik,
lzajęcia strzeleckie,
lnauka taktyki i logistyki wojskowej,
lterenoznawstwo,
lszkolenie sanitarne,
lszkolenie w zakresie łączności.

OFERUJEMY ZDOBYCIE CIEKAWEGO I PRZYSZŁOŚCIOWEGO ZAWODU, DZIĘKI KTÓREMU
ZNAJDZIESZ PRACĘ W:
lprzedsiębiorstwach logistycznych, handlowych i usługowych,
lfirmach transportowo – spedycyjnych,
lcentrach magazynowych,
ldziałach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,
lportach morskich, terminalach przeładunkowych, lotniskach i branży kolejowej.
KWALIFIKACJE ZDOBYWANE W ZAWODZIE:
SPL.01 – Obsługa magazynów
SPL.04 – Organizacja transportu.

GDZIE BĘDZIE REALIZOWANA PRAKTYKA ZAWODOWA?
Zapewniamy praktyki zawodowe w firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych, w których nasi uczniowie i absolwenci znajdują
często zatrudnienie.
Kandydaci do klas o profilu wojskowym obowiązkowo muszą przystąpić do testu sprawności fizycznej, który odbędzie się od 1 do 14 czerwca 2021 r. w siedzibie
szkoły przy ul. Pionierów 16. Przypominamy o zgłoszeniu się kandydatów do oddziału wojskowego poprzez złożenie wniosku do szkoły w terminie od 17 do 31
maja 2021 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
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POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku
PRIORYTETOWY KIERUNEK W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM !

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest kierunkiem z przyszłością. Polskie i zagraniczne firmy planują
w tej branży rozwijać działalność na Pomorzu. Wzrasta zapotrzebowanie na projektantów, monterów i serwisantów
w dziedzinie energetyki odnawialnej – TO SZANSA DLA CIEBIE!!!

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ?
lorganizuje i wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, czyli m.in.

kolektorów słonecznych (tzw. solarów), instalacji fotowoltaicznych, siłowni wiatrowych, turbin
elektrowni wodnych;
lsporządza kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące montażu urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej;
lmonitoruje i nadzoruje pracę systemów energetyki odnawialnej;
lkonserwuje i naprawia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
lokreśla warunki lokalizacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
lzarządza nadzorem technicznym i obsługą inwestycji związanych
z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
OFERUJEMY ZDOBYCIE CIEKAWEGO PRZYSZŁOŚCIOWEGO ZAWODU, DZIĘKI KTÓREMU ZNAJDZIESZ
PRACĘ W:
lelektrowniach, biogazowniach, zakładach energetyki cieplnej;
lprzedsiębiorstwach produkujących i przesyłających energię elektryczną oraz cieplną ze złóż
geotermalnych, energii słonecznej i biomasy;
lprzedsiębiorstwach budujących i serwisujących farmy wiatrowe, elektrownie wodne oraz
biogazowe i biogazownie;
lfirmach instalujących oraz konserwujących solarne i geotermalne systemy grzewcze.
Można również prowadzić własną działalność gospodarczą w branży związanej z ekologiczną
produkcją energii elektrycznej i cieplnej.
KWALIFIKACJE ZDOBYWANE W ZAWODZIE:
ELE.10 – montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
ELE.11 – eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

GDZIE BĘDZIE REALIZOWANA PRAKTYKA ZAWODOWA?
W firmach produkujących energię ze źródeł odnawialnych, m.in. elektrowniach wiatrowych, wodnych, instalujących solary i baterie
fotowoltaiczne.
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POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku
PRIORYTETOWY KIERUNEK W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM !
TECHNIK BUDOWNICTWA - PROFIL WOJSKOWY
Technik budownictwa - profil wojskowy jest kierunkiem z przyszłością. Rosnąca liczba inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego
oraz związanego z handlem, rolnictwem przemysłem a także wojskiem, wymaga zatrudniania absolwentów posiadających wspomniany zawód.
TO SZANSA DLA CIEBIE!!!

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK BUDOWNICTWA?

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE W PROFILU WOJSKOWYM TO:

lorganizuje i prowadzi roboty budowlane - m. in. zbrojarskie, betoniarskie,
lkieruje pracą zespołów - brygad budowlanych,
lopracowuje elementy dokumentacji budowlanej (obliczeniowe

ledukacja wojskowa i nauka sztuk walki wręcz oraz innych technik,
lnabywanie umiejętności z zakresu budowy obiektów wojskowych,
lzajęcia strzeleckie,
lnauka taktyki,
lterenoznawstwo,
lszkolenie sanitarne,
lszkolenie w zakresie łączności oraz inżynieryjno-saperskie

i rysunkowe za pomocą specjalistycznego oprogramowania np. AutoCAD ),
lprowadzi dokumentację budowy,
lsporządza kosztorys przedmiaru i obmiaru robót,
lwykonuje inwentaryzację i wycenę obiektów,
lorganizuje i prowadzi prace remontowe,
lprowadzi rozliczenia za robociznę i materiały oraz rozliczenia

z inwestorem.
OFERUJEMY ZDOBYCIE CIEKAWEGO I PRZYSZŁOŚCIOWEGO ZAWODU,
DZIĘKI KTÓREMU ZNAJDZIESZ PRACĘ W:
lprzedsiębiorstwach budowlanych i jednostkach wojskowych,
lspółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych,
lurzędach gminy i miasta,
lbiurach projektów,
linstytucjach naukowo - badawczych,
lhurtowniach materiałów i maszyn budowlanych,
lpracowniach konserwacji zabytków.
Ponadto po zdobyciu uprawnień budowlanych absolwent może pracować
na stanowiskach kierowniczych (np. jako kierownik budowy).
Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w branży budowlanej.
GDZIE BĘDZIE REALIZOWANA PRAKTYKA ZAWODOWA?
W firmach świadczących usługi ogólnobudowlane, remontowe oraz projektowe w budownictwie.
KWALIFIKACJE ZDOBYWANE W ZAWODZIE:
BUD.01 – wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
BUD.14 – organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
Kandydaci do klas o profilu wojskowym obowiązkowo muszą przystąpić do testu sprawności fizycznej, który odbędzie się od 1 do 14 czerwca 2021 r. w siedzibie szkoły
przy ul. Pionierów 16.
Przypominamy o zgłoszeniu się kandydatów do oddziału wojskowego poprzez złożenie wniosku do szkoły w terminie od 17 do 31 maja 2021 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
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POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku
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

Ogólnokształcącym 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,
losiągamy wysokie wyniki w szkoleniu wojskowym, m.in.: III miejsce w V Centralnym Zlocie

Klas Mundurowych – Żagań 2019.

DODATKOWO:
lszkoła uczestniczy w prowadzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej programie

Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz „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

POWIATOWY CECH RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LĘBORKU

84 - 300 Lębork, Plac Pokoju 6
www.cech.lebork.pl
e - mail: pcrr.lebork@wp.pl
tel./fax 59 8621 - 856

Zadbaj o swoją przyszłość - rozpocznij naukę zawodu w rzemiośle
i zdobądź odpowiednie umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
Masz do wyboru wiele zawodów, w których możesz się spełnić.
Wybierając praktykę u rzemieślnika otrzymasz wynagrodzenie, zdobędziesz doświadczenie w zawodzie i doświadczenie w pracy z klientem, poznasz
funkcjonowanie firmy od środka.
DROGA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO:
1.

Wybór zawodu zgodny z zainteresowaniami i uzdolnieniami.

2.

Ustalenie miejsca praktycznej nauki zawodu.

3.

Badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu.

4.

Podpisanie umowy o pracę z pracodawcą.

5.

Wybór formy dokształcania teoretycznego - forma szkolna lub pozaszkolna.

6.

Trzyletni okres nauki zakończony egzaminem czeladniczym.

7.

Możliwość kontynuacji nauki w szkole średniej.

Po trzech latach pracy w zawodzie możliwość przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego.
Forma dokształcania teoretycznego:
Szkolna - 3 lata nauki zakończone egzaminem czeladniczym, 2 lub 3 dni nauki zawodu u pracodawcy i 2 lub 3 dni nauki w szkole.
Pozaszkolna - 3 lata nauki zakończone egzaminem czeladniczym, 5 dni nauki zawodu u pracodawcy i raz w roku szkolnym kurs w Cechu z teorii
zawodowej przygotowujący do egzaminu czeladniczego.

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

WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE:
CUKIERNIK
Cele kształcenia w zawodzie:
1) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
2) sporządzanie półproduktów cukierniczych;
3) sporządzanie gotowych wyrobów cukierniczych;
4) dekorowanie wyrobów cukierniczych.

PIEKARZ
Cele kształcenia w zawodzie:
1) przygotowywanie surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
2) sporządzanie półproduktów piekarskich;
3) dzielenie ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
4) przeprowadzanie rozrostu oraz wypieku pieczywa;
5) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

KUCHARZ
Cele kształcenia w zawodzie:
1) przechowywanie żywności;
2) sporządzanie potraw i napojów;
3) wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

FRYZJER
Cele kształcenia w zawodzie:
1) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
2) wykonywanie zabiegów chemicznych włosów;
3) wykonywanie strzyżenia włosów;
4) wykonywanie stylizacji fryzur.

KRAWIEC
Cele kształcenia w zawodzie:
1) konstruowanie i modelowanie wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta;
2) dobieranie materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego;
3) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
4) wykonywanie wyrobów odzieżowych;
5) świadczenie usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.

OBUWNIK
Cele kształcenia w zawodzie:
1) przygotowywanie materiałów oraz opracowywanie elementów obuwia;
2) wykonywanie operacji montażu cholewek;
3) wykonywanie operacji związanych z montażem i wykańczaniem obuwia.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
Cele kształcenia w zawodzie:
1) przygotowanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
2) wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie
z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
3) wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie
zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

DEKARZ
Cele kształcenia w zawodzie:
1) wykonywanie pokryć dachowych i obróbek dekarskich;
2) wykonywanie montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików
i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
3) wykonywanie odwodnień połaci dachowych;
4) wykonywanie remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich
i odwodnień połaci dachowych.
KAMIENIARZ
Cele kształcenia w zawodzie:
1) wykonywanie kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;
2) wykonywanie montażu kamiennych elementów budowlanych;
3) wykonywanie obiektów małej architektury z materiałów kamieniarskich;
4) dokonywanie renowacji elementów budowlanych i detali architektonicznych
wykonanych z kamienia.
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE
Cele kształcenia w zawodzie:
1) montowanie systemów suchej zabudowy;
2) wykonywanie robót malarskich;
3) wykonywanie robót tapeciarskich;
4) wykonywanie robót posadzkarskich;
5) wykonywanie robót okładzinowych.
MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
Cele kształcenia w zawodzie:
1) wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych
oraz montażem instalacji sanitarnych;
2) wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
3) wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
4) wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci
komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
MURARZ - TYNKARZ
Cele kształcenia w zawodzie:
1) wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
5) wykonywanie napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
SPRZEDAWCA
Cele kształcenia w zawodzie:
1) przyjmowanie dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywanie prac związanych z obsługą oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

STOLARZ
Cele kształcenia w zawodzie:
1) wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
2) wykonywanie prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń
stosowanych w stolarstwie;
3) wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.
ELEKTROMECHANIK (sprzętu gospodarstwa domowego)
Cele kształcenia w zawodzie:
1) montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie
dokumentacji technicznej;
2) ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu
na podstawie pomiarów;
3) montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń
elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.
ELEKTRONIK
Cele kształcenia w zawodzie:
1) montowanie elementów i układów elektronicznych na płytkach drukowanych;
2) montowanie podzespołów i układów elektronicznych w urządzeniach;
3) instalowanie i konserwowanie urządzeń elektronicznych.
ELEKTRYK
Cele kształcenia w zawodzie:
1) montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie
dokumentacji technicznej;
2) wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji
technicznej;
3) ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
po montażu na podstawie pomiarów;
4) montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń
elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
5) montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej
na podstawie dokumentacji technicznej.
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO
Cele kształcenia w zawodzie:
1) obsługiwanie maszyn i urządzeń do sporządzania zestawu szklarskiego
i topienia mas szklanych;
2) obsługiwanie maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania, zdobienia
i przetwórstwa wyrobów ze szkła,
3) formowanie wyrobów ze szkła sposobem ręcznym.
FOTOGRAF
Cele kształcenia w zawodzie:
1) organizowanie planu zdjęciowego;
2) rejestrowanie obrazu;
3) kopiowanie i obróbka obrazu.

www.powiat-lebork.com
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ŚLUSARZ
Cele kształcenia w zawodzie:
1) wykonywanie elementów maszyn i urządzeń;
2) naprawianie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
3) wykonywanie połączeń;
4) konserwowanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
ZŁOTNIK - JUBILER
Cele kształcenia w zawodzie:
1) wykonywanie wyrobów złotniczych i jubilerskich z metali szlachetnych i ich
stopów;
2) oprawianie kamieni jubilerskich;
3) wykonywanie napraw i przerabiania wyrobów złotniczych i jubilerskich.
BLACHARZ SAMOCHODOWY
Cele kształcenia w zawodzie:
1) ocenianie stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;
2) naprawianie uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych;
3) zabezpieczanie antykorozyjne nadwozi pojazdów samochodowych.
LAKIERNIK SAMOCHODOWY
Cele kształcenia w zawodzie:
1) przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;
2) nanoszenie powłok lakierniczych;
3) wykonanie renowacji powierzchni lakierowanej.
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Cele kształcenia w zawodzie:
1) użytkowanie pojazdów samochodowych;
2) diagnozowanie pojazdów samochodowych;
3) naprawianie pojazdów samochodowych.
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Cele kształcenia w zawodzie:
1) ocenianie stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów
samochodowych;
2) naprawianie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
3) prowadzenie pojazdów samochodowych.
ZEGARMISTRZ
Cele kształcenia w zawodzie:
1) diagnozowanie przyczyn nieprawidłowości pracy zegarów i zegarków;
2) wykonywanie napraw zegarów i zegarków;
3) wykonywanie konserwacji i regulacji zegarów i zegarków.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
im. Janusza Korczaka w Lęborku
OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

84 - 300 Lębork, ul. M. Reja 18
www.osw.pl.pl
e - mail: osw@osw.pl.pl
tel. 59 8621 - 577

STRUKTURA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO IM. J. KORCZAKA W LĘBORKU

ź
ź
ź
ź
ź
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Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole)
Przedszkole Specjalne (od 2,5 do 9 roku życia)
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 4, kierunek : pracownik pomocniczy w gastronomii
Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Ośrodka.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy (istnieje możliwość przedłużenia okresu nauki do 24 roku życia)
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
sprzężoną.
Profile: ogólny, artystyczny, gastronomiczny oraz ogrodnictwo i sadownictwo z elementami przetwórstwa.
Grupy wychowawcze (internat) - pobyt w internacie dla uczniów Ośrodka jest bezpłatny, uczniowie ponoszą tylko i wyłącznie koszty wyżywienia.

www.powiat-lebork.com
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Nabór do poszczególnych placówek jest całoroczny. Warunkiem
przyjęcia jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
w przypadku wczesnego wspomagania opinia o potrzebie wczesnego
wspomagania wydane przez Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną.
Przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze spektrum autyzmu
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
NASZE ATUTY:
wykwalifikowana i dobrze przygotowana kadra pedagogiczna:
oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy,
specjaliści do pracy z dzieckiem autystycznym, neurologopeda,
socjoterapeuta, terapeuci innych specjalności w tym integracji
sensorycznej, terapii EEG i HRV Biofeedback, doradcy zawodowi,
psychologowie, pedagog;
l sukcesy w różnorodnych konkursach i olimpiadach sportowych,
w tym także na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym,
m.in. I miejsce - Mistrzostwa Polski„Sprawni Razem”w pływaniu;
l certyfikat„Szkoła z klasą”i„Szkoła Odkrywców Talentów”;
l nowoczesna sala gimnastyczna z salami do zajęć rewalidacyjno rehabilitacyjnych;
l nowoczesna pracownia gastronomiczna, komputerowa,
pracownia do mowy pozawerbalnej, logopedyczna, pracownia
EEG i HRV Biofeedback, pracownia M. Montessori, Sala
Doświadczania Świata, 2 sale do zajęć SI;
l posiadamy internat i stołówkę.
l

Ponadto prowadzimy:
zajęcia rewalidacyjne: dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno
– kompensacyjne, logopedyczne, terapię pedagogiczną,
psychologiczną, terapię EEG i HRV Biofeedback, zajęcia
socjoterapeutyczne, integracji sensorycznej oraz gimnastykę
korekcyjną;
l zajęcia pozalekcyjne, m.in. zespół wokalno – muzyczny „Szkolny
Dzwonek”, autorskie programy z zakresu promocji aktywnego
i zdrowego stylu życia, szkolne projekty edukacyjne m.in.„Boccia
– dyscyplina dla każdego”, Festiwal Twórczości Osób
Niepełnosprawnych „Odkrywamy nasze talenty”, Mistrzostwa
Województwa Pomorskiego w Jesiennych Biegach Przełajowych.
l

P r z y O ś ro d k u d z i a ł a S towa r z y s ze n i e P r z y j a c i ó ł O s ó b
Niepełnosprawnych „OTWARTE DRZWI”.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - 0 59 8621 577
lub na stronie www Ośrodka oraz osobiście w sekretariacie szkoły.
Zapraszamy na stronę Ośrodka na Facebooku – SOSW Lębork.
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SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W LĘBORKU

84 - 300 Lębork, ul. Okrzei 8
www.slolebork.pl
tel. 59 8628 590

SZKOŁA NIEPUBLICZNA

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 PROPONUJEMY:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 LETNIE:
PROFIL BIOL - CHEM - ANG
- przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski
PROFIL MAT - FIZ - INF - ANG
- przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka, język angielski
PROFIL JĘZYKOWY /DWUJĘZYCZNY/
- przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki, do wyboru geografia lub j. polski,
jako dodatkowy język hiszpański. Przedmioty dwujęzyczne: biologia, informatyka.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego w każdej klasie oraz zajęcia z native speakerem,
3 godziny wychowania fizycznego, w tym: sala, taniec towarzyski,
zajęcia z przedsiębiorczości prowadzone w szkole (teoria) i w firmach (zajęcia praktyczne),
stypendium za najlepsze wyniki w nauce,
praca w małych grupach,
bogata oferta kół zainteresowań, np. koła muzyczne, instrumentalne, teatralne,
taneczne, szachowe, strzeleckie, tenisa stołowego, tenisa ziemnego,
współpraca ze szkołami wyższymi ( Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska),
uczestnictwo w projektach międzynarodowych (Erasmus+),
imprezy okolicznościowe,
możliwość skorzystania z kursu na prawo jazdy w szkole.

NASZYM CELEM JEST:

ź
ź
ź

doskonałe przygotowanie do: matury, certyfikatów językowych, olimpiad i konkursów,
stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery,
wszechstronny rozwój ucznia i jego pasji.
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MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W LĘBORKU
84 - 300 Lębork, ul. Różyckiego 2
www.mdklebork.pl
e - mail: mdklebork@wp.eu
tel. 59 8621 - 645
www.facebook.com/MDKLebork

PUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA
POZASZKOLNEGO
ŚWIADCZĄCA NIEODPŁATNE USŁUGI
Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku jest placówką oświatową skupiającą ponad
500 uczestników stałych w ciągu tygodnia, w około 33 kołach zainteresowań.

W 2011 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało placówce tytuł „Miejsca
odkrywania talentów".
Imprezy cykliczne organizowane przez placówkę to m.in.:
lzimowy i letni eko-plener malarski „Wiejskie i zimowe klimaty”, „Zielony Lębork”,
lpowiatowe przeglądy i konkursy plastyczne, taneczne i recytatorskie (w tym

w języku kaszubskim „Rodnô mowa"),
lkoncerty i festiwale ( „Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej" ).

Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku zapewnia wyspecjalizowaną kadrę
pedagogiczną z dużym doświadczeniem i wielką pasją, indywidualne podejście
do każdego z uczestników oraz rodzinną atmosferę. Wizytówką naszej placówki są
dzieci i młodzież uzdolniona artystycznie.

www.powiat-lebork.com
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NASZE KOŁA ZAINTERESOWAŃ:
SEKCJA PLASTYCZNA:
lRysunek i malarstwo dziecięce BARWINKI,
lKultura plastyczna ART.,
lPracownia ceramiki i garncarstwa,
lMali odkrywcy sztuki,
lOdkrywcy sztuki,
lPracownia grafiki,
lMała akademia sztuk plastycznych.

SEKCJA MUZYCZNA:
lZespół Muzyki Dawnej LUNARIS,
lOrkiestra flażoletowa FISTULATORES,
lZespoły rockowy SILENT SCREAM, DŻEMIK,
lNauka gry na gitarze,
lZajęcia wokalne.

SEKCJA SPORTOWA / ARTYSTYCZNA :
lZespół Tańca Współczesnego LUZ,
lZespół Tańca Dawnego LA DANZA ANTICA,
lZespół Akrobatyczny UNDERGRAVITY,
lZespoły Tańca Nowoczesnego TOP-HOP,
lZespoły Tańca Nowoczesnego ARABESQUE.

SEKCJA TEATRALNA :
lKultura języka polskiego,
lTeatr BEZ NAZWY.

POWIATOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE W LĘBORKU

84 - 300 Lębork,
ul. Legionów Polskich 35
e - mail: psmlebork@o2.pl
tel. 59 8622 - 394

POWIATOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE
Powiatowe Ognisko Artystyczne w Lęborku działa od 1955 roku.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Swoim zasięgiem obejmuje teren powiatu lęborskiego.

OFERTA EDUKACYJNA
Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówka prowadzi zajęcia w dwóch działach:

Dział plastyczny

Dział baletowy
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W LĘBORKU
PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

PORADNIA

W LĘBORKU

84 - 300 Lębork, ul. Okrzei 15 A
www.poradniapp.lebork.pl
e-mail: ppplebork@poczta.onet.pl
tel. 59 862 18 34

Lębork, ul. Okrzei 15
tel. 59 8621 834

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku jest placówką oświatową, świadczącą
nieodpłatne usługi - swoim zasięgiem obejmuje miasto Lębork i Łeba oraz gminy Cewice,
Nowa Wieś Lęborska i Wicko.
Nadrzędnym celem jest udzielanie dzieciom (od momentu urodzenia do ukończenia szkoły) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:
diagnozowania, prowadzenia terapii, udzielania wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielania
pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych
dzieci i młodzieży.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest przede wszystkim w następujących formach:
lterapia pedagogiczna,
lterapia logopedyczna,
lterapia psychologiczna,
lterapia integracji sensorycznej SI,
lwczesne wspomaganie rozwoju,
lprowadzenie interwencji kryzysowej,
lporady i konsultacje,
lwarsztaty dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
lgrupy wsparcia.

Poradnia zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów z dużym doświadczeniem: psychologów (w tym neuropsychologa, surdotyflopsychologa, doradcę
zawodowego), pedagogów (w tym oligofrenopedagogów, surdotyflopedagoga, specjalistów terapii pedagogicznej), logopedę.
Poradnia w latach 2017-2021 realizuje program rządowy “Za życiem” i jest ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym naszego powiatu,
udziela dzieciom i ich rodzicom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością do rozpoczęcia edukacji szkolnej.
Tą szczególną opieką obejmujemy dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, z ukierunkowaniem na dzieci do 3 r.ż.
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NASZE ATUTY:
l w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu
lęborskiego” Poradnia zatrudnia doradcę zawodowego-konsultanta powiatowego
oraz opiekuna sieci,
l zakres działań doradcy zawodowego-konsultanta powiatowego: zwiększenie dostępu
do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego i zapewnienie wsparcia szkół na poziomie
lokalnym (powiatowym),
l zakres działań opiekuna sieci: prowadzenie sieci współpracy
i samokształcenia z zakresu diagnozowania osobowości zawodowej uczniów i zapewnienie
opieki metodycznej nad siecią,
l w sieci uczestniczą nauczyciele, osoby zajmujące się doradztwem, przedstawiciele innych
instytucji wspierających szkolne doradztwo.

Na poziomie szkół ponadpodstawowych Poradnia oferuje pomoc z zakresu doradztwa
zawodowego.
Realizowane są zajęcia warsztatowe dla uczniów w 4 blokach tematycznych:

1. POZNAWANIE SIEBIE I SWOICH MOŻLIWOŚCI
l wartości związane z pracą,
l umiejętności i określenie ich wpływu na wybór rozwoju zawodowego,
l zainteresowania oraz cechy usposobienia i charakteru (autoanaliza).

2. METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY NA RYNKU
PRACY
l
l
l
l

drogi poszukiwania pracy,
działania podejmowane przy poszukiwaniu pracy,
kontakt z pracodawcą i autoprezentacja,
opracowanie własnego planu działania w poszukiwaniu pracy.

3.MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI
l stosowanie różnych form komunikacji podczas poszukiwania pracy,
l prezentowanie siebie w różnych sytuacjach związanych z poszukiwaniem pracy,
l poznanie procedur załatwiania różnych spraw związanych

z wyborem zawodu lub miejsca pracy.

4. FILMOWA PREZENTACJA PONAD 100 ZAWODÓW
„Kalejdoskop zawodów”
Filmy zawierają odpowiedzi na pytania:
na czym polega praca w danym zawodzie,
jakie predyspozycje są pożądane w danym zawodzie,
plusy i minusy zawodu,
gdzie zdobywać kwalifikacje do zawodu.

l
l
l
l

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU LĘBORSKIEGO
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INFORMATOR SZKOLNY

www.nabor-pomorze.edu.com.pl

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

