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Gimnazjalisto!
Już niedługo zakończysz edukację w gimnazjum, zatem nadszedł czas, abyś zastanowił się nad
dalszym kształceniem. Zdajemy sobie sprawę, że wybór odpowiedniej szkoły może sprawiać problem.
Zastanów się więc, co lubisz robić oraz jakie masz zainteresowania i zdolności. Jeżeli przyjemność
sprawiają Ci zabawy zręcznościowe czy zajęcia praktyczne, na pewno dobrze będziesz się czuł w szkole
przygotowującej do konkretnego zawodu. A jeżeli dużo czytasz i myślisz o studiach, powinieneś wybrać
liceum ogólnokształcące, bo tam najszybciej i najskuteczniej przygotujesz się do dalszego kształcenia
na poziomie wyższym.
Szkoły powiatu lęborskiego oferują bogaty wybór kierunków kształcenia, 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
oraz posiadają dzienniki lekcyjne w wersji elektronicznej. Lębork jest dogodnie połączony
komunikacyjnie z gminami i sąsiednimi powiatami, dysponuje także internatem międzyszkolnym dla
uczniów spoza Lęborka. W nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019 pragniemy zwrócić uwagę na
nowe profile nauczania w Zespole Szkół Ogólnokształcacych nr 2 w Lęborku tj. sportowy i językowy
i w Zespole Szkół Mechaniczno - Informatycznych elektromechanik oraz priorytetowe kierunki
kształcenia w branżach kluczowych dla Powiatu Lęborskiego i Województwa Pomorskiego tj. technik
budownictwa - profil inżynieryjno - wojskowy, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
oraz technik analityk.
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do odwiedzania szkół oraz stron
internetowych naszych placówek. Wiele interesujących informacji o szkołach ponadgimnazjalnych
uzyskasz również w swoim gimnazjum. Mamy nadzieję, że
niniejszy informator pomoże
Ci w dokonaniu właściwego wyboru i odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie.
Powiat Lęborski jako organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne od kilku lat prowadzi nabór
do szkół drogą elektroniczną, w tym celu konieczne jest logowanie na stronie www.naborpomorze.edu.com.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI*
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym
(rekrutacja uzupełniająca)

od 14.05.2018 r.
do 20.06.2018 r.

od 13.07.2018 r.
do 10.08.2018 r. do godz. 12:00

2.

Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności
fizycznej, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
sprawdzianu kompetencji językowych lub
sprawdzian o którym mowa w art. 20 g ust. 1a
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.)
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26
stycznia 2017 r.

od 14.05.2018 r.
do 06.06.2018 r.

od 13.07.2018r. godz. 12:00
do 17.07.2018r. godz. 12:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez
poszczególnych kandydatów wynikach
sprawdzianu oraz prób sprawności fizycznej

do 8.06.2018 r.

17.07.2018r. do godz. 15:00

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenie o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego

5.

Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
do 05.07.2018 r. do godz. 15:00
w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa
w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze
zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26
stycznia 2017 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

7.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na
badanie lekarskie kandydatowi
z listy kandydatów zakwalifikowanych, który
dokonał wyboru kształcenia w danym
zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia
przez kandydata oświadczenia o wyborze tej
szkoły

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie
zawodowe - także zaświadczenia
lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu

9.

10.

L.p.

Rodzaj czynności

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadgimnazjalnej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

od 22.06.2018 r. od godz. 12:00
do 26.06.2018 r. do godz.15:00

X

do 24.08.2018 r. do godz. 15:00

06.07.2018 r. do godz. 12:00

27.08.2018 r. do godz. 12:00

od 06.07.2018 r. od godz. 12:00
do 09.07.2018 r. do godz. 15:00

od 27.08.2018 r.
do 28.08.2018 r. do godz. 15:00

od 06.07.2018 r. od godz. 12:00
do 11.07.2018 r. do godz. 15:00

od 27.08.2018 r. od godz. 12:00
do 30.08.2018 r. do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

12.07.2018 r. od godz. 12:00

31.08.2018 r. od godz. 12:00

Poinformowanie przez dyrektora
szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole

Niezwłocznie, nie później niż
do 13.07.2018 r., do godz. 15:00

Niezwłocznie, nie później niż
do 31.08.2018 r., do godz. 15:00

* zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do Zarządzeniem nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2018 r.

SPOSÓB PRZELICZANIA OCEN I OSIĄGNIĘĆ NA PUNKTY
1. O przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej może ubiegać się osoba, która:
1) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum.
2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiada zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
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 gimnazjalnego ;
Przeliczanie wyników egzaminu gimnazjalnego.
Wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
c) historii i wiedzy o społeczeństwie,
d) matematyki,
e) przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
ź mnoży się przez 0,2
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 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:
ź stopień celujący – 18 punktów
ź stopień bardzo dobry – 17 punktów
ź stopień dobry – 14 punktów
ź stopień dostateczny – 8 punktów
ź stopień dopuszczający - 2 punkty
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (7 punktów);
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
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);
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 ponadgimnazjalnej.
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 się:
ź oświadczeniem o wielodzietności rodziny,
ź orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność,
ź orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.(Dz.U. z 2016 r., poz. 2046, ze zm.),
ź prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
ź dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.).
6.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.

PLANOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA I LICZBA ODDZIAŁÓW
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Orzeczenia organizacyjne
1.02.18

Rekrutacja 2018/2019

Liczba
oddziałów

Maksymalna
planowana
liczba uczniów

1
1
1
1
4

30
30
30
30
120

1

30

1

30

1
1

30
30

4

120

1
1/2
1
1/2
1
1/2
1/2
5
4
1
1
1/2
1/2
1/2
1/2
2
1/2
1/2
1/2

32
17
32
17
32
17
17
164
132
32
32
17
17
17
17
72
18
18
18

1/2
6
3
2
1/2
1/2
3
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

18
204
98
64
17
17
108
18
18
18
18
18

RAZEM

1/2
6

18
206

Razem

25

814

Nazwa szkoły

Typ szkoły, specjalność
szkoły publiczne dla młodzieży
Liceum Ogólnokształcące – przedmioty wiodące
klasa A (informatyka: programowanie/grafika komput.,

Zespół Szkół
matematyka, fizyka)
Ogólnokształcących Nr 1 klasa B (biologia, chemia, j.angielski)
w Lęborku

klasa C ( j.angielski, j.niemiecki lub j.rosyjski, WOS lub geografia )
klasa D (j.polski, j.angielski, j.hiszpański)

RAZEM
Liceum Ogólnokształcące – przedmioty wiodące
Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2
w Lęborku

klasa sportowa - piłka siatkowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców
(język angielski, biologia)
klasa językowa (język angielski/język niemiecki *, język włoski,
geografia)
klasa humanistyczna (język angielski/język niemiecki*, język
polski, historia)
klasa przyrodnicza (biologia, chemia, j.angielski)
* grupa j.niemieckiego będzie stworzona w przypadku zgłoszenia
się odpowiedniej ilości uczniów

RAZEM
Technikum – zawód
Zespół Szkół Gospodarki
Żywnościowej
i Agrobiznesu w Lęborku

technik ekonomista
technik handlowiec
technik organizacji reklamy
technik hotelarstwa
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik technologii żywności
technik analityk

RAZEM
Technikum - zawód

Zespół Szkół
MechanicznoInformatycznych
w Lęborku

technik informatyk
technik inforatyk e-sport
technik mechanik
technik elektryk
technik teleinformatyk
technik mechatronik

Branżowa szkoła I stopnia - zawód
mechanik monter maszyn i urządzeń
mechanik pojazdów samochodowych (mł. prac)
elektromechanik
wielozawodowa (tylko zawody zgodne z profilem kształcenia
szkoły, np. blacharz samochodowy, ślusarz, lakiernik, mechanik
pojazdów samochodowych…)

RAZEM
Technikum - zawód
technik logistyk - profil wojskowy
technik budownictwa - profil inżynieryjno-wojskowy
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Powiatowe Centrum
Edukacyjne – Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Lęborku

Branżowa szkoła I stopnia - zawód
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
stolarz
kucharz (mł. prac.)
sprzedawca (mł.prac.)
fryzjer (mł.prac.)
wielozawodowa (mł.prac.: piekarz, cukiernik, dekarz, kamieniarz,
fotograf, złotnik-jubiler, zegarmistrz, kominiarz, szklarz, obuwnik,
krawiec, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz tynkarz)

MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT PRZY POWIATOWYM CENTRUM
EDUKACYJNYM - ZSP W LĘBORKU

ul. Plac Piastowski 6
84 - 300 Lębork

Międzyszkolny internat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przy Powiatowym
Centrum Edukacyjnym – ZSP w Lęborku, ul. Plac Piastowski 6

00

00

Czynny od niedzieli (godz. 16 ) do piątku (godz. 16 )
Liczba miejsc – 30
Miesięczna stała opłata wynosi - 120 zł.
Oferujemy całodniowe wyżywienie w cenie 10 zł dziennie oraz możliwość uczestnictwa w różnych kołach
zainteresowań: plastycznym, ekologicznym, turystyczno-krajoznawczym, teatralnym i sportowym.
Serdecznie zapraszamy!!!

PRIORYTETOWY KIERUNEK W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM !
TECHNIK ANALITYK
Wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych
materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu - za pomocą
sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych, z wykorzystaniem współczesnych
metod analitycznych: klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych.

ABSOLWENCI POSIADAJĄ UMIEJĘTNOŚCI:
ź gospodarowania wyposażeniem oraz odczynnikami

chemicznymi w laboratorium analitycznym,
ź wykonywania prac preparatowych i przygotowania

odczynników chemicznych do badań analitycznych,
ź pobierania i przygotowywania próbek do badań

analitycznych,
ź kontroli laboratoryjnej surowców, półproduktów, produktów

i materiałów pomocniczych,
ź wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych,
ź biegłego posługiwania się językiem obcym w zakresie

słownictwa zawodowego.

ABSOLWENCI MOGĄ ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE:
ź w laboratoriach przemysłowych (kontrola procesów

technologicznych, analizy surowców),
ź w laboratoriach przemysłu spożywczego (badanie jakości

produktów spożywczych),
ź w laboratoriach środowiskowych (analiza wód, gleb, atmosfery),
ź w laboratoriach klinicznych (analizy ambulatoryjne,

diagnostyczne),
ź w laboratoriach na rzecz rolnictwa (skażenia produktów rolnych,

ocena jakości gleb),
ź w laboratoriach toksykologicznych, naukowo-badawczych, itp.

KWALIFIKACJE ZDOBYWANE W ZAWODZIE:
A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych
i próbek do badań analitycznych.
A.60. Wykonywanie badań analitycznych.

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!!!
POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
84 - 300 Lębork, ul.Pionierów 16,
www.pce.lebork.pl
e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl
tel./fax.: 598621 - 667

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ:
ź organizuje i wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej, czyli m.in. kolektorów słonecznych (tzw. solarów),
instalacji fotowoltaicznych, siłowni wiatrowych, turbin elektrowni
wodnych;
ź sporządza kosztorys oraz oferty i umowy dotyczące montażu urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej;
ź monitoruje i nadzoruje pracę systemów energetyki odnawialnej;
ź konserwuje i naprawia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
ź określa warunki lokalizacji urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej,
ź zarządza nadzorem technicznym i obsługą inwestycji związanych
z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

OFERUJEMY ZDOBYCIE CIEKAWEGO
PRZYSZŁOŚCIOWEGO ZAWODU, DZIĘKI KTÓREMU
ZNAJDZIESZ PRACĘ W:
ź elektrowniach, biogazowniach, zakładach energetyki cieplnej;
ź przedsiębiorstwach produkujących i przesyłających energię elektryczną

oraz cieplną ze złóż geotermalnych, energii słonecznej i biomasy;
ź przedsiębiorstwach budujących i serwisujących farmy wiatrowe,

elektrownie wodne oraz biogazowe i biogazownie;
ź firmach instalujących oraz konserwujących solarne i geotermalne

systemy grzewcze.
Można również prowadzić własną działalność gospodarczą w branży
związanej z ekologiczną produkcją energii elektrycznej i cieplnej.

GDZIE BĘDZIE REALIZOWANA PRAKTYKA ZAWODOWA?
W firmach produkujących energię ze źródeł odnawialnych, m.in. elektrowniach wiatrowych, wodnych, instalujących
solary i baterie fotowoltaiczne.
ź Klasa technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, jest propozycją zarówno dla chłopców jak i dla dziewcząt.
ź Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może podjąć studia inżynierskie, np. na kierunku odnawialne źródła
energii.

PRIORYTETOWY KIERUNEK W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM !
TECHNIK BUDOWNICTWA - PROFIL INŻYNIERYJNO - WOJSKOWY
Technik budownictwa – profil inżynieryjno-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?
ź organizuje i prowadzi roboty budowlane - m. in. zbrojarskie, betoniarskie,
ź kieruje pracą zespołów - brygad budowlanych,
ź opracowuje elementy dokumentacji budowlanej (obliczeniowe
ź
ź
ź
ź
ź

i rysunkowe za pomocą specjalistycznego oprogramowania np.AutoCAD ),
prowadzi dokumentację budowy,
sporządza kosztorys przedmiaru i obmiaru robót,
wykonuje inwentaryzację i wycenę obiektów,
organizuje i prowadzi prace remontowe,
prowadzi rozliczenia za robociznę i materiały oraz rozliczenia
z inwestorem,

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE W PROFILU INŻYNIERYJNO
- WOJSKOWYM TO:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

edukacja wojskowa i nauka sztuk walki wręcz oraz innych technik,
nabywanie umiejętności z zakresu budowy obiektów wojskowych,
zajęcia strzeleckie,
nauka taktyki,
terenoznactwo,
szkolenie sanitarne,
szkolenie z zakresie łączności oraz inżynieryjno - saperskie.

OFERUJEMY ZDOBYCIE CIEKAWEGO I PRZYSZŁOŚCIOWEGO ZAWODU, DZIĘKI
KTÓREMU ZNAJDZIESZ PRACĘ W:
przedsiębiorstwach budowlanych i jednostkach wojskowych,
w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych,
w urzędach gminy i miasta,
w biurach projektów,
w instytucjach naukowo - badawczych,
w hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych,
w pracowniach 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.
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

GDZIE BĘDZIE REALIZOWANA PRAKTYKA ZAWODOWA?
W firmach świadczących usługi ogólnobudowlane, remontowe oraz projektowe w budownictwie.
ź Klasa technik budownictwa (profil inżynieryjno - wojskowy), jest propozycją zarówno dla chłopców jak i dziewcząt,
ź Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może podjąć studia inżynierskie, np. na kierunku budownictwo lądowe.

NOWE PROFILE KSZTAŁCENIA !!!
KLASA O PROFILU SPORTOWYM/KLASA O PROFILU JĘZYKOWYM
KLASA O PROFILU JĘZYKOWYM DAJE
WIELE MOŻLIWOŚCI:
ź oferta nauczania języków obcych,
ź nauka geografii w zakresie rozszerzonym,
ź oferta dla uczniów w wykazujących umiejętności

i zdolności w zakresie kompetencji językowych,
ź elementy kultury i tradycji danego obszaru językowego,
ź przygotowanie do podjęcia studiów wyższych na

kierunkach: italianistyka, anglistyka, filologia germańska,
geografia,turystyka, nauki polityczne, itp.
Do klasy sportowej może być zakwalifikowany uczeń, który ma bardzo dobry stan zdrowia,
potwierdzony orzeczeniem lekarskim oraz wysoką sprawność fizyczną (zaliczył test
sprawnościowy). Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej biorą udział we
współzawodnictwie sportowym. W ramach zajęć sportowych jest realizowany program
zatwierdzony przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Zajęcia wychowania fizycznego są
realizowane w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Program szkoleniowy realizowany jest we
współpracy z klubem sportowym.
Przygotowuje do podjęcia studiów na akademiach wychowania fizycznego.

NOWY PROFIL KSZTAŁCENIA !!!
KLASA O PROFILU ELEKTROMECHANIK

Szkoła branżowa daje możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych, pozwalających zdobyć ciekawą i dobrze

płatną pracę.
Rozpoczynając naukę na kierunku elektromechanik zostaniesz specjalistą, który wykonuje, obsługuje, kontroluje
i naprawia urządzenia elektryczne stosowane w różnych gałęziach gospodarki. Możesz znaleźć zatrudnienie
w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia i maszyny elektryczne, w sektorze usługowym, czyli w serwisach
naprawczych lub założyć własną działalność gospodarczą.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
im. Stefana Żeromskiego

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

KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA:
I Liceum Ogólnokształcące

3 lata

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Lęborku można uczyć się w jednej z proponowanych
poniżej klas:
klasa „A”
ź rozszerzony zakres: matematyka, fizyka, informatyka;
ź przedmiot uzupełniający w II klasie: wychowanie komunikacyjne ( teoretyczna podstawa kursu na prawo jazdy)
ź języki obce: język angielski i język niemiecki;
ź przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, informatyka;
klasa „B”
ź rozszerzony zakres: biologia, chemia, język angielski;
ź przedmiot uzupełniający w II klasie: wychowanie komunikacyjne ( teoretyczna podstawa kursu na prawo jazdy)
ź języki obce: język angielski i język niemiecki;
ź przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, chemia;
klasa „C”
ź rozszerzony zakres: język angielski, język niemiecki/ język rosyjski*, geografia lub WOS**
ź przedmiot uzupełniający w II klasie: wychowanie komunikacyjne ( teoretyczna podstawa kursu na prawo jazdy)
ź języki obce: język angielski, język niemiecki/język rosyjski;
ź przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski;
klasa „D” - NOWOŚĆ
ź rozszerzony zakres: język polski, język angielski, język hiszpański;
ź przedmiot uzupełniający w II klasie: wychowanie komunikacyjne ( teoretyczna podstawa kursu na prawo jazdy)
ź języki obce: język angielski i język hiszpański;
ź przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, historia;
* Uczniowie dokonują wyboru języka 01.09.2018 r. Dopuszcza się jedną grupę z j. niemieckim, drugą z j. rosyjskim lub
dwie grupy języka niemieckiego, lub dwie grupy j. rosyjskiego. Jedna grupa liczy 15 uczniów.
** Uczniowie dokonują wyboru przedmiotu rozszerzonego realizowanego od drugiej klasy z końcem II semestru roku
szkolnego 2018/2019 ( geografia lub WOS). Decyduje głos większości.

NASZE ATUTY:
ź rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego,
ź wspomaganie w przygotowaniach do udziału w olimpiadach
ź
ź

ź
ź

ź

ź
ź

ź

przedmiotowych i konkursach wiedzy,
możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wyższych
wszelkiego typu, krajowych i zagranicznych,
udział w projektach edukacyjnych, w tym również o zasięgu
międzynarodowym – np. Erasmus+ od września 2018 r.
(współpraca z Grecją (Kreta) – kraj koordynujący cały projekt,
Portugalią, Norwegią, Rumunią, Włochami, Litwą, Słowacją),
współpraca ze szkołą w Niemczech, w ramach organizowania
międzynarodowych wymian młodzieży,
współpraca z uczelniami wyższymi, np. Uniwersytetem
Gdańskim, Akademią Pomorską w Słupsku, Wyższą Szkołą
Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Gdyni,
zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe i koła zainteresowań
(również w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez
młodzież),
wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych,
organizację i udział w imprezach okolicznościowych, np.:
Jesienny Piknik Naukowy, Nerd Night, Kiermasz świąteczny,
Koncert świąteczno-noworoczny, itp.
włączenie się w kampanie społeczne, np. szlachetna paczka,
akcja „nakrętka”.

W naszej szkole wszechstronnie i mądrze przygotujesz się do
dalszych życiowych zmagań.

Jesienny Piknik Naukowy

Nerd Night

Kiermasz Świąteczny

Koncert świąteczno - noworoczny

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
im. Karola Wojtyły

KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA:
II Liceum Ogólnokształcące

3 lata

Szkoła oferuje naukę w 4 klasach pierwszych:
Klasa I A – profil językowy
ź przedmioty rozszerzone: język włoski, język angielski/niemiecki, geografia.
Klasa I B – profil humanistyczny
ź przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski/język niemiecki.
Klasa I C – profil przyrodniczy pod patronatem Politechniki Gdańskiej;
ź przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski;
Klasa I D – profil sportowy
ź przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski

Wyboru przedmiotów rozszerzonych uczeń dokonuje na etapie naboru do klasy pierwszej.

NASZE ATUTY:
ź wykwalifikowana i dobrze przygotowana kadra pedagogiczna,

ź
ź
ź
ź

ź
ź
ź

która umożliwi Ci zdobycie rzetelnej wiedzy i przygotowanie do
egzaminu maturalnego,
bezpieczne i przyjazne miejsce do zdobywania wiedzy
i realizowania swojej aktywności,
pomoc pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego oraz opieka
pielęgniarki,
możliwość reprezentowania szkoły w różnych olimpiadach,
konkursach i zawodach sportowych,
w ramach współpracy z uczelniami możesz uczestniczyć
w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych prowadzonych przez
pracowników uczelni,
poprzez działalność w samorządzie szkolnym dajemy Ci możliwość
kreowania wizerunku szkoły oraz realizowanie aktywności własnej,
nasi uczniowie spełniają się, pomagając innym w ramach
wolontariatu,
organizujemy wiele imprez szkolnych i wycieczek klasowych.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:
Absolwenci Szkoły z powodzeniem kontynuują naukę na wyższych
uczelniach i w szkołach pomaturalnych.

Czekamy na Was!

ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
I AGROBIZNESU im. Gryfa Pomorskiego

KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA:
Technikum nr 3 kształcące w zawodach:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

4 lata

technik ekonomista,
technik hotelarstwa,
technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik organizacji reklamy,
technik technologii żywności,
technik handlowiec,
KIERUNEK PRIORYTETOWY!
technik analityk.

Na każdym kierunku uczniowie mają możliwość wyboru języka obcego wiodącego (angielski lub niemiecki),
a od drugiej klasy wyboru dwóch z czterech przedmiotów rozszerzonych - więcej informacji na stronie szkoły:
www.zsgzia.lebork.pl

Praktyki zawodowe:
Szkoła organizuje uczniom praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w zakładach pracy oraz w szkolnych pracowniach
specjalistycznych. Istnieje także możliwość samodzielnego ustalenia miejsca odbywania praktyk.
Przykładowe miejsca odbywania praktyk:
ź technik ekonomista – przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, urzędy;
ź technik hotelarstwa – hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe;
ź technik żywienia i usług gastronomicznych – restauracje, hotele, przedsiębiorstwa turystyczne, karczmy;
ź technik organizacji 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, itp.

Współpracujemy między innymi z następującymi firmami:

NASZE ATUTY:
ź lider jakości edukacji w 2014 r. - srebrna tarcza Technikum nr 3

ź
ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

za wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, sukcesy
na olimpiadach,
kierunki kształcenia zgodne z oczekiwaniami rynku
pracy w Polsce i UE (poszukiwane zawody techniczne),
zajęcia dodatkowe: wyrównujące i rozwijające zainteresowania
uczniów w ramach projektów unijnych „Otwarte umysły”,
„Kompetencje zawodowe”,
nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne,
dwie hale sportowe o wymiarach: 42x18m i 30x15m,
dwa boiska Orlik 2012,
multimedialna sala konferencyjna,
dobrze wyposażona biblioteka szkolna wraz z czytelnią
multimedialną,
ochrona szkoły z monitoringiem,
pomoc pedagoga szkolnego i szkolnego rzecznika praw dziecka,
bliskość dworca PKP, PKS i centrum miasta.

DODATKOWO:
ź doradztwo zawodowe w siedzibie Szkolnego Ośrodka Kariery,
ź Szkolny Klub Wolontariusza „Agro Lider”,
ź najlepsi uczniowie są nagradzani stypendium Prezesa Rady

ź
ź
ź
ź
ź

ź

Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego i Starosty
Lęborskiego,
najlepsi absolwenci otrzymują nagrodę dyrektora szkoły:
„Złotą Tarczę ZSGŻ i A”,
szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych
i sportowych,
współpraca z młodzieżą z krajów europejskich w ramach projektów
realizowanych przez stowarzyszenie EDUQ,
lokalny punkt informacji europejskiej dla młodzieży EURODESK,
zajęcia z zagranicznymi wolontariuszami ( m.in. kurs kuchni
śródziemnomorskiej, nauka języka hiszpańskiego i włoskiego dla
chętnych)
działający w szkole zespół muzyczny EXPLOSION ROLNICZAK
BAND.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:
Nasi absolwenci
ź często kontynuują naukę na uczelniach wyższych, głównie
zachowując dotychczasowy profil kształcenia,
ź łatwo znajdują pracę w zawodzie zarówno na krajowym, jak
i europejskim rynku pracy,
ź posiadają umiejętności dające możliwości prowadzenia własnej
działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

ORGANIZUJEMY STAŻE MIĘDZYNARODOWE
DLA UCZNIÓW W RAMACH PROGRAMU
ERASMUS +.
PRAKTYKI ZAWODOWE DLA WSZYSTKICH
ZAWODÓW - WŁOCHY, WIELKA BRYTANIA,
NIEMCY, BUŁGARIA.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO - INFORMATYCZNYCH
im. Henryka Mierzejewskiego

KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA:
Technikum nr 4 kształcące w zawodach:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodach:
ź
ź
ź
ź

4 lata

KIERUNEK PRIORYTETOWY !
technik informatyk
technik informatyk ( e - sport)
KIERUNEK PRIORYTETOWY !
technik teleinformatyk
technik mechanik
KIERUNEK PRIORYTETOWY !
technik mechatronik
technik elektryk

3 lata

mechanik monter maszyn i urządzeń
NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA!
elektromechanik
mechanik pojazdów samochodowych
klasa wielozawodowa ( zawody zgodne z profilem kształcenia szkoły )

Praktyki zawodowe uczniowie Technikum odbywają w zależności od profilu zawodowego
w następujących miejscach:
ź technik informatyk/teleinformatyk

ź technik mechanik i mechatronik
ź technik elektryk

/zajęcia praktyczne odbywają się w firmach świadczących usługi serwisowe
branży informatycznej, w sklepach komputerowych, komórkach
informatycznych biur i urzędów,
/patronat zakładu MEYN Polska, zajęcia praktyczne odbywają się
w zakładach MEYN Polska w Lęborku, AMG, ROBEX,VARIOSTEEL,
/patronat zakładu ZWAE, zajęcia praktyczne odbywają się w Zakładzie
Wytwórczym Aparatów Elektrycznych ZWAE, WIENERBERGER, ABB,
ALTEAMS Group w Lęborku.

Praktyczna nauka zawodu dla Branżowej Szkoły I Stopinia w zawodach :
/patronat zakładu MEYN Polska, zajęcia praktyczne odbywają się
w MEYN Polska i ZWAE, jak też w CKP w Lęborku.
ź elektromechanik
/zajęcia praktyczne odbywają się w przedsiębiorstwie ZWAE Lębork.
ź mechanik pojazdów samochodowych i zawody w ramach klasy wielozawodowej / uczniowie jako młodociani
pracownicy praktyki zawodowe odbywają w zakładach pracy, w których zawarli umowę o pracę z właścicielem firmy.
ź mechanik monter maszyn i urządzeń

NASZE ATUTY:
ź 70 lat tradycji,
ź dostosowywanie profili kształcenia do potrzeb rynku pracy

(nowo otwarte kierunki),
ź atmosfera w szkole sprzyja adaptacji klas pierwszych do nowych

warunków,
ź baza dydaktyczna: 4 doskonale wyposażone pracownie

komputerowe, nowoczesna sala kinowa, pracownia elektryczno elektroniczna, pracownia teleinformatyczna, kawiarenka,
biblioteka z centrum multimedialnym i czytelnią, przestronna
aula, siłownia, 2 sale gimnastyczne,
ź pomoc psychologa szkolnego,pedagoga i doradcy zawodowego,
ź ośrodek egzaminacyjny,
ź dogodna lokalizacja szkoły w centrum miasta.
DODATKOWO:
ź w trakcie nauki możliwość odbywania płatnych staży
w zakładach pracy,
ź dla klas pierwszych dodatkowe zajęcia wyrównujące poziom
wiedzy,
ź bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (warsztaty informatyczne
i fotograficzne),
ź możliwość połączenia do sieci internetowej (WiFi),
ź dla najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów krajowe
i zagraniczne wycieczki,
ź możliwość korzystania z siłowni i sal gimnastycznych podczas
zajęć.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Absolwenci Technikum:
ź często kontynuują naukę na uczelniach wyższych lub w szkołach
policealnych,
ź podejmują pracę w zakładach, w których odbywali praktykę,
ź łatwo 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,
ź podejmują pracę w zakładach współpracujących ze szkołą,
ź posiadają umiejętności dające możliwość prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.
Absolwenci Szkoły Branżowej I Stopnia:
ź podejmują pracę w zakładach, w których odbywali praktyczną
naukę zawodu,
ź posiadają umiejętności dające możliwość prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.

POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE - ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

OFERUJEMY DOPŁATY DO MIESIĘCZNYCH BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA:
Technikum nr 2 kształcące w zawodach:

4 lata

ź technik logistyk - profil wojskowy (przedmioty w zakresie rozszerzonym:geografia, język angielski

lub WOS oraz zajęcia z edukacji wojskowej) - KIERUNEK PRIORYTETOWY!
ź technik budownictwa - profil inżynieryjno - wojskowy (przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski,

fizyka lub geografia oraz zajęcia edukacji wojskowej) - KIERUNEK PRIORYTETOWY!
ź technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (przedmioty w zakresie rozszerzonym:

język angielski, fizyka lub geografia) - KIERUNEK PRIORYTETOWY!

Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodach:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

3 lata

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
stolarz (patronat firmy POLMARCO)
fryzjer,
sprzedawca,
kucharz,
wielozawodowa (m.in. murarz - tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, piekarz, cukiernik, dekarz,
krawiec (patronat firmy NFM), kamieniarz, złotnik - jubiler, zegarmistrz, obuwnik, fotograf, szklarz).

Praktyki zawodowe
Uczniowie odbywają praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w naszym Centrum Kształcenia Praktycznego, zakładach
pracy i firmach krajowych oraz zagranicznych oraz mają możliwość uczestnictwa w stażach zagranicznych.

FIRMY I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ
ź Jednostka Wojskowa – I Batalion Wojsk Zmechanizowanych im. gen. Jerzego Jastrzębskiego w Lęborku,
ź Jednostka Wojskowa w Siemirowicach,
ź Firmy z branży odnawialnych źródeł energii: PGE Energia Odnawialna ( umowa patronacka ), Solar - Energy S.A.,

ź
ź
ź
ź

B&G Proenergy S.C., Słupski Inkubator Technologiczny, Femax, Hewalex, EKOSYS - Biogazownia, firmy
instalacyjne,
Firmy budowlane: Wienerberger, Fakro, Atlas, Akademia Technik Malarskich, Polski Gips, Sopro, Wójcik, Arkada,
Dzida i Zaręba, ROM - BUD, LENAP HALE,
Firmy produkcyjne, handlowe i usługowe z logistyką: MEYN Polska, Farm Frites Poland, Logest, Agawa, BAT,
ZKM Lębork,
Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku,
Wyższe uczelnie: Akademia Morska w Gdyni, Politechnika Koszalińska, Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

NASZE ATUTY:
ź kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy

i branżach kluczowych dla rozwoju województwa pomorskiego tj.
energetyka odnawialna, logistyka i budownictwo,
ź klasy technik logistyk o profilu wojskowym (patronat Jednostki
Wojskowej w Lęborku),
ź klasa o profilu technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej (patronat PGE Energia Odnawialna),
ź klasa technik budownictwa o profilu inżynieryjno wojskowym (priorytetowy kierunek kształcenia w województwie
pomorskim i patronat firm budowlanych),
ź wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych,
ź możliwość uzupełniania wykształcenia dla absolwentów szkoły
zawodowej w LO dla dorosłych i na Kwalifikacyjnych Kursach
Zawodowych,
ź jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym powołanym przez OKE
w Gdańsku do przeprowadzania egzaminów zawodowych,
ź organizujemy staże zagraniczne w Holandii, Niemczech i Francji,
ź posiadamy nowoczesne sale lekcyjne, pracownie zawodowe
i wirtualne laboratorium logistyczne,
ź tworzymy przyjazną atmosferę, u nas możesz liczyć na pomoc
pedagoga i doradcy zawodowego,
ź posiadamy: internat w pobliżu szkoły, bibliotekę z czytelnią
multimedialną, siłownię, świetlicę szkolną, sklepik,
ź oferujemy dopłaty do miesięcznych biletów komunikacji
miejskiej oraz dostęp do bezpłatnej szkolnej sieci internatowej.
DODATKOWO:
ź w szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne oraz koła
zainteresowań:
ź dla klas o profilu wojskowym: sztuki walki, strzelanie, survival,
pierwsza pomoc,
ź dla maturzystów dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych
i zawodowych,
ź dla klas pierwszych zajęcia wyrównujące poziom wiedzy z różnych
przedmiotów,
ź zajęcia sportowe,
ź koło europejskie i ratownictwa medycznego,
ź od 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.
ź najlepsi uczniowie za wyniki w nauce otrzymują stypendia: Prezesa
Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego i Starosty
Lęborskiego,
ź w roku 2015 reprezentacja klas technik logistyk - profil wojskowy
zajęła II miejsce w kraju w centralnym Zlocie Klas Mundurowych
Żagań 2015.

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.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
im. Janusza Korczaka

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 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od urodzenia do czasu podjęcia nauki

w szkole),
ź Przedszkole Specjalne (od 2,5 do 9 roku życia),
ź Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2,
ź Gimnazjum Specjalne nr 4,
ź Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 4,
Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Ośrodka, jest również możliwość odbycia
praktyki zewnętrznej.
ź 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.
ź Grupy wychowawcze (internat).
Przy Ośrodku działa Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Otwarte Drzwi”

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 i znacznym, głębokim, ze
spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
NASZE ATUTY:
ź wykwalifikowana i dobrze przygotowana kadra pedagogiczna;

ź

ź
ź
ź

ź

ź
ź

ź

oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, specjaliści od
autyzmu, neurologopedzi, rehabilitant, socjoterapeuta, terapeuci innych
specjalności, doradcy zawodowi, psycholog, pedagog.
odnosimy sukcesy w różnorodnych konkursach i olimpiadach
sportowych, w tym także na szczeblu ogólnopolskim i
międzynarodowym;
posiadamy certyfikat „Szkoła z klasą” i „Szkoła Odkrywców Talentów”;
mamy nowoczesną salę gimnastyczną z salami do zajęć rewalidacyjnorehabilitacyjnych;
dysponujemy nowoczesną pracownią gastronomiczną, komputerową,
pracownią do mowy pozawerbalnej, logopedycznej, pracownią EEG
i HRV Biofeedback, pracownią M.Montessori, Salą Doświadczania
Świata;
realizujemy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Otwarte Umysły”,
mający na celu m.in. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego.
posiadamy internat i stołówkę, pobyt w internacie dla uczniów Ośrodka
jest bezpłatny, uczniowie ponoszą tylko i wyłącznie koszty wyżywienia.
prowadzimy zajęcia rewalidacyjne: dydaktyczno - wyrównawcze,
korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, terapie pedagogiczną,
psychologiczną, terapię EEG i HRV Biofeedback, zajęcia
socjoteraputyczne, integracji sensorycznej oraz gimnastykę korekcyjną;
prowadzimy zajęcia pozalekcyjne, m. in. zespół wokalno - muzyczny
„Szkolny Dzwonek” oraz autorskie programy z zakresu promocji
aktywnego i zdrowego stylu życia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 059 8621 577, na stronie www.osw.pl.pl oraz
osobiście w sekretariacie szkoły.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

84 - 300 Lębork, ul. Różyckiego 2
www.mdklebork.tivi.net.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 40 kołach zainteresowań. W 2011 roku Ministerstwo Edukacji
Narodowej nadało placówce tytuł "Miejsca odkrywania talentów".
W roku szkolnym 2017/2018 MDK organizował i współorganizował blisko 70 imprez.
Imprezy cykliczne organizowane przez placówkę to m.in.:
ź zimowy i letni eko-plener malarski "Wiejskie i zimowe klimaty w powiecie lęborskim”, „Zielony Lębork”,
ź powiatowe przeglądy i konkursy plastyczne, taneczne i recytatorskie (w tym w języku kaszubskim "Rodnô
mowa"),
ź koncerty 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.

NASZE KOŁA ZAINTERESOWAŃ:
SEKCJA PLASTYCZNA:
ź Rysunek i malarstwo dziecięce „Barwinki”,
ź Kultura plastyczna „ART”,,
ź Pracownia ceramiki i garncarstwa,
ź Mali odkrywcy sztuki,
ź Odkrywcy sztuki,
ź Pracownia grafiki,
ź Mała akademia sztuk plastycznych.

SEKCJA MUZYCZNA:
ź Zespół Muzyki Dawnej "Incantare", „Lunaris”
ź Zespoły rockowy „Silent scream”, „Dżemik", „The River”
ź Orkiestra flażoletowa „Fistulatores”,
ź Nauka gry na gitarze.

SEKCJA SPORTOWA:
ź Zespół Tańca Sportowego „Luz”,
ź Zespół Tańca Nowoczesnego „Luz 2"
ź Zespół Taneczny „Luzik”,
ź Zespół Akrobatyczny "Undergravity”,
ź Zajęcia gimnastyczno - ruchowe „Petit”, „Arabaesque”,

„Top-hop”.

SEKCJA ARTYSTYCZNA:
ź Zespół Muzyki i Tańca Dawnego "La Danza Antica”,
ź Kultura języka polskiego.
ź Zajęcia aktorskie.

POWIATOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE

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.
Obecnie prowadzone jest przez Zarząd Powiatu Lęborskiego jako zadanie własne.
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 trzech działach:

dział plastyczny
rysunek, malarstwo, modelowanie

dział baletowy
taniec ludowy i charakterystyczny

dział muzyczny
nauka gry na fortepianie

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

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 psychologicznopedagogicznej 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:
ź terapia pedagogiczna,
ź terapia logopedyczna,
ź terapia psychologiczna,
ź terapia integracji sensorycznej SI,
ź wczesne wspomaganie rozwoju,
ź prowadzenie mediacji i interwencji kryzysowej,
ź porady i konsultacje,
ź warsztaty dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
ź grupy 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-rehabilitacyjnoopiekuńczym 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.

NASZE ATUTY:
ź w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją

w przyszłość powiatu lęborskiego” Poradnia zatrudnia doradcę
zawodowego-konsultanta powiatowego oraz opiekuna sieci.
ź zakres działań doradcy zawodowego-konsultanta
powiatowego:zwiększenie dostępu do usług doradztwa edukacyjnozawodowego i zapewnienie wsparcia szkół na poziomie lokalnym
(powiatowym).
ź zakres działań opiekuna sieci: prowadzenie sieci współpracy
i samokształcenia z zakresu diagnozowania osobowości zawodowej
uczniów i zapewnienie opieki metodycznej nad siecią.
ź w sieci uczestniczą nauczyciele, osoby zajmujące się doradztwem,
przedstawiciele innych instytucji wspierających szkolne doradztwo.

Na poziomie szkół ponadgimnazjalnych Poradnia oferuje pomoc
z zakresu doradztwa zawodowego.
Realizowane są zajęcia warsztatowe dla uczniów w 4 blokach
tematycznych:
1. POZNAWANIE SIEBIE I SWOICH MOŻLIWOŚCI
ź wartości związane z pracą,
ź umiejętności i i określenie ich wpływu na wybór rozwoju zawodowego,
ź zainteresowania oraz cechy usposobienia i charakteru (autoanaliza).

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

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
ź stosowanie różnych form komunikacji podczas poszukiwania pracy,
ź prezentowanie siebie w różnych sytuacjach związanych

z poszukiwaniem pracy,
ź 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:
ź na czym polega praca w danym zawodzie,
ź jakie predyspozycje są pożądane w danym zawodzie,
ź plusy i minusy zawodu,
ź gdzie zdobywać kwalifikacje do zawodu.

POWIATOWY CECH RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wybór zawodu zgodny z zainteresowaniami i uzdolnieniami.
Ustalenie miejsca praktycznej nauki zawodu.
Badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu.
Podpisanie umowy o pracę z pracodawcą.
Wybór formy dokształcania teoretycznego - forma szkolna lub pozaszkolna.
Trzyletni okres nauki zakończony egzaminem czeladniczym.
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.

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.

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.

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
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.

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH DZIAŁAJĄCYCH
NA TERENIE POWIATU LĘBORSKIEGO
Lp.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

Nazwa Szkoły/Placówki
Szkoły i placówki dla młodzieży
Społeczne Liceum Ogólnokształcące,
ul. Okrzei 8, 84-300 Lębork
Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 84-300 Lębork
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie,
ul. Nadmorska 21, 84-360 Łeba
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy,
ul. Świętego Brata Alberta 1 Mosty, 84-300 Lębork
Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego,
ul. Wolności 32, 84-300 Lębork
Szkoły i placówki dla dorosłych
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
ul. Mireckiego 10, 84-300 Lębork
Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych
i Społecznych, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork
Szkoła Policealna PRYMUS,
ul. Mireckiego 10, 84-300 Lębork
Externus - Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku,
ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork
Niepubliczna Placówka Oświatowa, Agencja Szkolenia i Promocji
Kadr "SUPRA", Al. Wolności 46, 84-300 Lębork
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Agencja
Szkolenia i Promocji Kadr "SUPRA",
Al. Wolności 46, 84-300 Lębork
Centrum Kształcenia Ustawicznego Fundacji "Inkubator",
ul. B. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Powiatowego Cechu Rzemiosł
Różnych w Lęborku, Plac Pokoju 6, 84-300 Lębork
DWCOM Ośrodek Szkoleń, Al. Wolności 30, 84-300 Lębork
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, Ośrodek
Kształcenia Zawodowego w Lęborku, Al. Wolności 26, 84-300
Lębork
Centrum Psychologii, Edukacji i Medycyny. Niepubliczny
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gierymskich 10, 84 – 300
Lębork

