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:
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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:
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doskonałe przygotowanie do: matury, certyfikatów językowych, olimpiad i konkursów,
stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery,
wszechstronny rozwój ucznia i jego pasji.

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

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
edukacja@starostwolebork.pl

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.

