Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Lęborku

ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork
www.pce.lebork.pl
e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl
tel. 59 8621 667

KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA:

Technikum

(4 lata)

 technik budownictwa – profil inżynieryjno - wojskowy – NOWOŚĆ!!!
 technik logistyk – profil wojskowy (patronat Jednostki Wojskowej w Lęborku)
 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (patronat – PGE)
 technik drogownictwa - NOWOŚĆ!!!
 technik spedytor - NOWOŚĆ!!!
Praktyki zawodowe
Uczniowie Technikum odbywają praktykę zawodową i zajęcia praktyczne w Centrum
Kształcenia Praktycznego, zakładach pracy i firmach krajowych oraz zagranicznych.
Mają również możliwość uczestnictwa w stażach zagranicznych.

KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Szkoła Branżowa I stopnia

(3 lata)

(istnieje możliwość kontynuacji nauki w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych od klasy drugiej
lub w Szkole Branżowej II stopnia)

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 murarz-tynkarz
 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 stolarz (patronat firmy Polmarco Nowa Wieś Lęborska)
 krawiec (patronat przedsiębiorstw: NFM Production w Lęborku i Potęgowie oraz
Enco Production w Nowej Wsi Lęborskiej)
 sprzedawca
 kucharz
 fryzjer
 klasa wielozawodowa (piekarz, cukiernik, dekarz, kamieniarz, złotnik – jubiler,
zegarmistrz, obuwnik, fotograf, szklarz, …)
Praktyki zawodowe
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców zrzeszonych w Cechu,
w Centrum Kształcenia Praktycznego, zakładach pracy i firmach krajowych oraz zagranicznych.

BAZA SZKOŁY:
Budynek A, B, C oraz D,
ul. Pionierów 16, Lębork
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteka i czytelnia multimedialna
Pracownia językowa
Pracownia fryzjerska
Pracownie komputerowe
Dostęp do internetu we wszystkich salach lekcyjnych
Hala sportowa
Nowoczesne klasopracownie do nauki zawodów
Sala do gimnastyki korekcyjnej
Pracownia multimedialna do projektowania
Gabinet chemiczny
Pracownia gastronomiczna
Świetlica i sklepik
Sala sportowo – rekreacyjna
Siłownia

BAZA SZKOŁY:
Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. I Armii Wojska Polskiego, Lębork
Pracownia mechanicznej obróbki
drewna
• Pracownia murarska
• Pracownia wykończenia wnętrz
• Pracownia instalacyjna
• Pracownia obróbki mechanicznej
• Pracownia obrabiarek CNC
• Pracownia spawalnicza
• Pracownia komputerowa
•

BAZA SZKOŁY:

Internat, Plac
•

Piastowski 6

Międzyszkolny internat dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych przy Powiatowym
Centrum Edukacyjnym – ZSP 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 10
zł. dziennie oraz możliwość uczestnictwa w
różnych kołach zainteresowań: plastycznym,
ekologicznym, turystyczno-krajoznawczym,
teatralnym i sportowym.
Serdecznie zapraszamy!!!

TECHNIK BUDOWNICTWA – PROFIL INŻYNIERYJNO-WOJSKOWY NOWOŚĆ!!!
czas trwania nauki – 4 lata
Umiejętności:

organizowanie i kontrolowanie prac związanych
z zagospodarowaniem terenu budowy oraz
sporządzanie
dokumentacji
projektowej
i kosztorysów robót;

kierowanie pracą zespołów – brygad budowlanych;

wykonywanie robót budowlanych stanu surowego
oraz wykończeniowych.
Możliwości zatrudnienia:

przedsiębiorstwa i zakłady budowlane oraz służby
mundurowe;

pracownie konserwacji zabytków;

hurtownie materiałów i maszyn budowlanych.

TECHNIK LOGISTYK – PROFIL WOJSKOWY
czas trwania nauki – 4 lata
Umiejętności:

organizowanie i nadzorowanie przepływu zasobów
(towarów a także grup ludzi) i informacji w procesach
produkcji,
dystrybucji,
magazynowania
oraz
transportu;

wybór kontrahentów handlowych według określonych
kryteriów;

nadzorowanie przebiegu procesów magazynowych
i planowanie etapów dystrybucji.
Możliwości zatrudnienia:

firmy przewozowe i spedycyjne;

służby mundurowe;

biura podróży, kolej, lotniska oraz porty morskie.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
czas trwania nauki – 4 lata
Umiejętności:

organizowanie i prowadzenie prac związanych
z montażem urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej;

konserwacja, naprawa, przegląd techniczny urządzeń
i systemów związanych z produkcja,
magazynowaniem i dystrybucją energii elektrycznej
oraz cieplnej wyprodukowanej w sposób
ekologiczny;

ocenianie jakości prac montażowych związanych
z w/w urządzeniami i systemami.
Możliwości zatrudnienia:

przedsiębiorstwa produkujące i przesyłające energię
elektryczną oraz cieplną (np. farmy wiatrowe,
biogazownie);

firmy budujące i serwisujące m.in. elektrownie
wiatrowe;

ekologiczne elektrociepłownie.

TECHNIK DROGOWNICTWA NOWOŚĆ!!!
czas trwania nauki – 4 lata
Umiejętności:
organizowanie i prowadzenie robót ziemnych związanych z budową
dróg, ulic oraz mostów i wiaduktów, m.in. poprzez dokonywanie
pomiarów
geodezyjnych,
dobór
odpowiednich
materiałów
budowlanych i kierowanie realizacją zadań przydzielonych dla danego
zespołu;
wykonywanie prac związanych z budową i utrzymaniem dróg, ulic oraz
mostów i wiaduktów (przygotowywanie podbudowy jezdni, układanie
nawierzchni - np. asfaltowej);
sporządzanie kosztorysów a także opracowywanie dokumentacji
przetargowej związanej z wyżej wymienionym zakresem czynności.







Możliwości zatrudnienia:





przedsiębiorstwa specjalizujące się w projektowaniu i budowie
nawierzchni drogowych, lotniskowych oraz obiektów mostowych
z różnorodnych materiałów a także ich naprawie;
obwody utrzymania autostrad;
własna firma świadcząca usługi budowlane i remontowe
w drogownictwie.

TECHNIK SPEDYTOR NOWOŚĆ!!!
czas trwania nauki – 4 lata
Umiejętności:

planowanie i organizowanie prac związanych
z przewozem różnorodnych ładunków oraz
nadzorowanie przebiegu procesu transportowego;

prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadań
transportowo – spedycyjnych;

prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami
klientów i kontrahentów krajowych oraz zagranicznych.
Możliwości zatrudnienia:

firmy przewozowe, spedycyjne oraz transportujące
wyprodukowane przez siebie artykuły;

agencje obsługi portów morskich i lotniczych;

hurtownie zaopatrujące placówki handlowe w towary,
takie jak np. tzw. sklepy sieciowe.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
czas trwania nauki – 3 lata
Umiejętności:

wykonywanie montażu systemów suchej zabudowy
(z płyt kartonowo - gipsowych);

prowadzenie prac malarsko – tapeciarskich oraz
posadzkarskich i okładzinowych;

wykonywanie remontów, napraw oraz rozbiórek
w obiektach budowlanych.
Możliwości zatrudnienia:

firmy remontowo - budowlane;

zakłady rzemieślnicze;

własna firma remontowo – budowlana.

MURARZ - TYNKARZ
czas trwania nauki – 3 lata
Umiejętności:

murowanie z wykorzystaniem cegły, pustaków,
bloczków i innych materiałów budowlanych;

wykonywanie remontów, konserwacji i rozbiórek
konstrukcji budowlanych;

przygotowywanie zapraw budowlanych, mieszanek
betonowych i tynków.
Możliwości zatrudnienia:

przedsiębiorstwa budowlane;

rzemieślnicze zakłady remontowo – budowlane;

własna firma remontowo – budowlana.

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
czas trwania nauki – 3 lata
Umiejętności:

montaż i remonty sieci oraz instalacji wodociągowych,
kanalizacyjnych i gazowych;

montaż i remonty instalacji grzewczych, wentylacyjnych
a także klimatyzacyjnych;

wykonywanie połączenia rur różnorodnymi technikami
(np. spawaniem metodą TIG 141).
Możliwości zatrudnienia:

przedsiębiorstwa instalacyjne;

firmy budowlane;

własna firma instalacyjno – montażowa.

STOLARZ
czas trwania nauki – 3 lata
Umiejętności:

wykonywanie wyrobów z drewna i materiałów
drzewnych (meble, drzwi, okna, schody, altany);

prowadzenie napraw i konserwacji wyrobów
stolarskich;

renowacja wyrobów stolarskich, np. zabytkowych
mebli.

Możliwości zatrudnienia:

przedsiębiorstwa przemysłu drzewno – meblarskiego;

firmy produkujące stolarkę budowlaną;

własny zakład stolarski.

KRAWIEC
czas trwania nauki – 3 lata
Umiejętności:

realizacja usług krawieckich;

wykonywanie różnorodnych wyrobów odzieżowych odzieży lekkiej a także ciężkiej i skórzanej;

prowadzenie prac związanych z przeróbką oraz naprawą
wyrobów odzieżowych.
Możliwości zatrudnienia:

duże przedsiębiorstwa produkujące odzież specjalnego
przeznaczenia – np. mundury na potrzeby wojska lub
topowe elementy ubioru dla kobiet, mężczyzn,
młodzieży i dzieci (NFM Production w Lęborku
i Potęgowie oraz Enco Production w Nowej Wsi
Lęborskiej);

wytwórnie dodatków do odzieży;

własny usługowy zakład krawiecki.

SPRZEDAWCA
czas trwania nauki – 3 lata

Umiejętności:

organizowanie sprzedaży rożnych towarów i artykułów;

doradzanie klientowi podczas wyboru towaru;

obsługa urządzeń i sprzętów technicznych stosowanych
w nowoczesnych sklepach.
Możliwości zatrudnienia:

punkty sprzedaży detalicznej;

punkty sprzedaży hurtowej;

własna firma handlowa lub sklep.

FRYZJER
czas trwania nauki – 3 lata
Umiejętności:

strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych
oraz pielęgnacja skóry głowy;

projektowanie, wykonywanie i modelowanie fryzur;

przygotowywanie ondulacji oraz farbowanie włosów
zgodnie z preferencją klienta.

Możliwości zatrudnienia:

zakłady i salony fryzjerskie;

charakteryzatornie (w teatrach i telewizji oraz na
planach filmowych);

własny zakład fryzjerski.

KUCHARZ
czas trwania nauki – 3 lata
Umiejętności:

przygotowywanie różnorodnych potraw, napojów
i deserów;

dobór zastawy stołowej do ekspozycji potraw
i napojów;

porcjowanie, dekorowanie oraz wydawanie potraw
i napojów.
Możliwości zatrudnienia:

restauracje, bary i kawiarnie;

szkoły i przedszkola;

hotele oraz pensjonaty.

KLASA WIELOZAWODOWA
czas trwania nauki – 3 lata
Umiejętności:

wykonywanie czynności mieszczących się w zakresie
obowiązków jednej z następujących profesji: piekarz,
cukiernik, dekarz, kamieniarz, złotnik – jubiler,
zegarmistrz, obuwnik, fotograf lub szklarz.
Możliwości zatrudnienia:

zakłady usługowe;

warsztaty rzemieślnicze;

własna firma produkcyjna lub usługowa.

Powiatowe Centrum Edukacyjne –
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku
ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork
www.pce.lebork.pl
tel. 59 8621 667

