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
edukacja@starostwolebork.pl

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

