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PREZENTUJE

 OFERTĘ EDUKACYJNĄ DLA UCZNIÓW KLAS III 

GIMNAZJALNYCH I KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

na rok szkolny 2019/2020



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ:
 Kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy i branżach kluczowych 

dla województwa pomorskiego.
 Uczniowie mogą realizować swoje zainteresowania poprzez np. klasy wojskowe.
 Organizujemy ciekawe zajęcia dodatkowe i wycieczki przedmiotowe.
 Mamy wysoką zdawalność egzaminów zawodowych - dobrze przygotowujemy do 
     wykonywania profesji.
 Odnosimy sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
 Młodzież może u nas zdobywać bezpłatnie dodatkowe kwalifikacje zawodowe, 

niezależnie od wybranego przez siebie profilu nauki (np. spawacza, spedytora, 
operatora wózków widłowych, kelnera oraz barmana i baristy).

 Uczniowie mają możliwość odbywania płatnych staży zawodowych.
 Mamy nowoczesne, dobrze wyposażone klasopracownie.
 Oferujemy dopłaty do biletów miesięcznych komunikacji miejskiej MZK.



Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Lęborku

KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA:

Technikum nr 2 – 4 lata po gimnazjum/5 lat po szkole podstawowej 
• technik logistyk  profil wojskowy – kierunek priorytetowy w województwie pomorskim !!!
• technik budownictwa  profil inżynieryjno-wojskowy – kierunek priorytetowy w województwie pomorskim !!!
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kierunek priorytetowy w województwie pomorskim !!! 

(patronat – PGE Energia Odnawialna)
• technik przemysłu mody NOWOŚĆ!!!
Klasy o profilu wojskowym i inżynieryjno-wojskowym objęte są patronatem Jednostki Wojskowej w Lęborku.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 - 3 lata po gimnazjum lub szkole podstawowej
(istnieje możliwość kontynuacji nauki w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych)
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• stolarz
• sprzedawca
• kucharz
• fryzjer
• krawiec (profil projektowania i produkcji odzieży) NOWOŚĆ!!!
• klasa wielozawodowa (murarz – tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, piekarz, cukiernik, dekarz, 

kamieniarz, złotnik – jubiler, zegarmistrz, obuwnik, fotograf, szklarz).
Praktyki zawodowe
Uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia odbywają praktykę zawodową i zajęcia praktyczne w Centrum 
Kształcenia Praktycznego, zakładach pracy i firmach krajowych oraz zagranicznych. Mają również możliwość 
uczestnictwa w stażach 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 
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BAZA SZKOŁY:

Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Wojska Polskiego, Lębork

•  Pracownia OZE
•  Pracownia mechanicznej obróbki drewna
•  Pracownia murarska
•  Pracownia wykończenia wnętrz
•  Pracownia instalacyjna
•  Pracownia obróbki mechanicznej
•  Pracownia obrabiarek CNC
•  Pracownia spawalnicza
•  Pracownia komputerowa
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TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 
– kierunek priorytetowy dla województwa pomorskiego!!!
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest kierunkiem     
z dużą przyszłością. Polskie i zagraniczne firmy planują w tej branży rozwijać 
działalność na Pomorzu. Wzrasta zapotrzebowanie na projektantów, monterów  
 i serwisantów w dziedzinie energetyki odnawialnej!!!

Szkoła przygotowuje ucznia do pracy:
  w firmach instalujących oraz konserwujących solarne i geotermalne systemy 

grzewcze, baterie fotowoltaiczne;
  w elektrowniach, biogazowniach, ekologicznych kotłowniach; 
  przedsiębiorstwach produkujących i przesyłających energię elektryczną oraz 

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

elektrownie wodne oraz biogazownie; 
  w biurach projektowych opracowujących dokumentację związaną                    

z ekologiczną produkcją energii elektrycznej i cieplnej.

Absolwent tej klasy może również prowadzić własną działalność gospodarczą 
w branży związanej z ekologiczną produkcją energii elektrycznej i cieplnej. 



TECHNIK BUDOWNICTWA – profil inżynieryjno-wojskowy
Kierunek priorytetowy dla województwa pomorskiego!!!
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Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w:
•  przedsiębiorstwach budowlanych i zakładach remontowych;
•  biurach projektowych- stosujących specjalistyczne oprogramowanie    

do projektowania i kosztorysowania np. AutoCAD i RODOS;
•  organach nadzoru budowlanego, urzędach miast i gmin;
•  przedsiębiorstwach produkcji materiałów i wyrobów budowlanych;
•  wytwórni prefabrykatów, laboratoriach budowlanych;
•  wojsku i innych służbach mundurowych.
Uczniowie realizujący zajęcia specjalistyczne w profilu inżynieryjno-
wojskowym nabywają umiejętności z zakresu m.in.: budowy obiektów 
wojskowych, strzelectwa, taktyki i sztuk walki.

Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach:
•  majstra budowy;
•  asystenta projektanta;
•  technika w dziale przygotowania produkcji;
•  inspektora nadzoru budowlanego.
Ponadto szkoła przygotowuje do prowadzenia własnej firmy budowlanej.



TECHNIK LOGISTYK – profil wojskowy
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Klasa dla pasjonatów wojska, militariów oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych!
• Technik logistyk jest to zawód z przyszłością cieszący  się coraz większą 

popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy. 
Łączy ze sobą różne dziedziny: transport, zaopatrzenie, sztukę negocjacji, 
marketing, zarządzanie działalnością logistyczną, przewozy krajowe             
i międzynarodowe.

• Zajęcia specjalistyczne w klasie wojskowej to: edukacja wojskowa
i sztuki walki, w ramach których uczniowie nabywać będą umiejętności    
z zakresu: logistyki, strzelectwa, taktyki, terenoznawstwa, szkolenia 
sanitarnego, łączności, szkolenia  inżynieryjno - saperskiego  oraz  przejdą 
kurs walki wręcz, poznają inne techniki walki a także podstawy survivalu. 

Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach specjalisty w:
• działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych;
• przedsiębiorstwach handlowych, dystrybucyjnych i usługowych;
• firmach transportowo – spedycyjnych;
• jednostkach samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego;
• wojskowych oddziałach logistycznych.



TECHNIK PRZEMYSŁU MODY – NOWOŚĆ!!!
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Umiejętności zdobyte podczas nauki przez absolwenta:
• projektuje i wytwarza wyroby odzieżowe;
• obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas produkcji 

wyrobów odzieżowych;
• wykonuje rysunki żurnalowe i modelowe wyrobów odzieżowych, 

także z zastosowaniem technik komputerowych;
• analizuje trendy w modzie, dobiera metody promocji kolekcji 

wyrobów odzieżowych i organizuje ich pokazy;
• aranżuje przestrzeń wystawową i sprzedażową salonów 

odzieżowych.
Szkoła przygotowuje ucznia do pracy:
• w firmie NFM Production w Lęborku produkującej odzież      

wojskową;
• w zakładach projektujących odzież;
• w salonie mody i w butiku;
• w studiach fotograficznych związanych z modą;
• w firmach zajmujących się marketingiem mody;
• w salonie dekoracji wnętrz;
• absolwent może prowadzić własną firmę w branży odzieżowej.
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Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie:

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
W BUDOWNICTWIE
Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w:
•  przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane;

•  małych i średnich przedsiębiorstwach wykonujących usługi remontowo – 
budowlane;

Absolwent będzie przygotowany do pracy polegającej na:
•  montażu systemów suchej zabudowy (np. z płyt kartonowo – gipsowych);

•  wykonywaniu robót malarsko – tapeciarskich;

•  wykonywaniu robót posadzkarskich i okładzinowych;

•  wykonywaniu pomocniczych czynności – remontowych, rozbiórkowych          
i naprawczych w branży budowlanej;

Ponadto szkoła przygotowuje do prowadzenia własnej firmy remontowo - 
budowlanej.       
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Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w:
•  przedsiębiorstwach przemysłu drzewno – meblarskiego;

•  przedsiębiorstwach stolarki budowlanej oraz galanterii drzewnej;

•  przedsiębiorstwach produkujących opakowania z drewna;

•  magazynach wyrobów drzewnych.

Absolwent będzie przygotowany do pracy polegającej na:
•  wykonywania ręcznej i maszynowej obróbki drewna oraz tworzyw drzewnych;

•  wykonywaniu wyrobów z drewna i materiałów drzewnych (mebli, drzwi, okien, 
schodów, altan);

•  wykonywaniu napraw, renowacji i konserwacji różnych wyrobów stolarskich 
zgodnie z dokumentacją konstrukcyjno – technologiczną, a także wymaganiami 
klientów.

Ponadto szkoła przygotowuje do prowadzenia własnej firmy w branży stolarskiej.       

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie:

STOLARZ    (patronat fabryki mebli POLMARCO)
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Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w:
•  punktach sprzedaży detalicznej;

•  punktach sprzedaży hurtowej;
•  miejscach, gdzie dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej.      

Absolwent będzie przygotowany do pracy polegającej na:
•  przyjmowaniu, przechowywaniu i przygotowywaniu towaru do sprzedaży;
•  wystawianiu dokumentów związanych z obrotem towarowym;

•  pakowaniu, wydawaniu i odbiorze towaru;

•  obsługiwaniu urządzeń i sprzętów technicznych stosowanych                     
 w nowoczesnych sklepach;

•  doradzaniu klientowi podczas wyboru towaru;

•  zabezpieczaniu i odprowadzaniu utargu.

Ponadto szkoła przygotowuje do prowadzenia własnej firmy handlowej.       

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie:

SPRZEDAWCA
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Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w:
•  restauracjach, kawiarniach, barach szybkiej obsługi, gospodach, zajazdach;

•  jadłodajniach i stołówkach (np. w szkołach, przedszkolach, hotelach, 
internatach, pensjonatach i sanatoriach).

Absolwent będzie przygotowany do pracy polegającej na:
•  dobieraniu surowców do sporządzania potraw i napojów;
•  przygotowywaniu różnych potraw, napojów i półproduktów;
•  przygotowywaniu ciast;
•  stosowaniu receptur gastronomicznych;
•  przechowywaniu żywności zgodnie z obowiązującymi normami;
•  porcjowaniu i dekorowaniu potraw;
•  wydawaniu potraw i napojów.

Absolwent klasy kucharz w wyniku zdobytego doświadczenia   
w szkole i miejscu pracy, może awansować na szefa kuchni.

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie:

KUCHARZ
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Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w:
•  zakładach i salonach fryzjerskich;

•  charakteryzatorniach (w teatrach, telewizji lub na planie filmowym).

Absolwent będzie przygotowany do pracy polegającej na:
•  strzyżeniu włosów damskich, męskich i dziecięcych;
•  wykonywaniu zabiegu ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego 

włosów;
•  wykonywaniu fryzur okolicznościowych;
•  zagęszczaniu i przedłużaniu włosów;
•  koloryzowaniu i rozjaśnianiu włosów;
•  podkreślaniu cech indywidualnych klienta;
•  ocenianiu stanu włosów i skóry głowy;
•  dobieraniu preparatów do pielęgnacji włosów i skóry głowy.

Ponadto szkoła przygotowuje do prowadzenia własnego zakładu 
fryzjerskiego.       

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie:

FRYZJER
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Szkoła przygotowuje ucznia do pracy w:
• dużych przedsiębiorstwach produkujących odzież specjalnego 

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

• wytwórniach dodatków do odzieży.

Absolwent będzie przygotowany do pracy polegającej na:
• realizacji usług krawieckich;
• wykonywaniu różnorodnych wyrobów odzieżowych - odzieży lekkiej   

a także ciężkiej i skórzanej;
• prowadzeniu prac związanych z przeróbką oraz naprawą wyrobów 

odzieżowych.

Ponadto szkoła przygotowuje do prowadzenia własnego zakładu 
krawieckiego.       

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie:

 KRAWIEC – profil projektowania i produkcji odzieży NOWOŚĆ!!!
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W klasie wielozawodowej oferujemy naukę następujących 
zawodów:
•  murarz – tynkarz

•  monter sieci i instalacji sanitarnych

•  piekarz

•  cukiernik

•  dekarz

•  kamieniarz

•  złotnik – jubiler

•  zegarmistrz 

•  obuwnik

•  fotograf

•  szklarz

Szkoła Branżowa I Stopnia:

WIELOZAWODOWA



BAZA SZKOŁY:

Internat, 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!!!

Międzyszkolny internat dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przy Powiatowym Centrum 
Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku, ul. Plac Piastowski 6



Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Lęborku

ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork

www.pce.lebork.pl
e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl

tel. 59 8621 667
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