
 

 

 
 

 
PROJEKT „OTWARTE UMYSŁY”!!!!! 
 
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz 
procesu kształcenia w zakresie edukacji ogólnej na rzecz podległych szkół / 
placówek oświatowych, prowadzących kształcenie w oparciu o podstawę 
programową ogólną oraz uczniów wszystkich szkół i placówek Powiatu 
Lęborskiego, poprzez ich kompleksowe wspomaganie. 
 
W ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY” udział w projekcie mogą wziąć uczniowie  
i nauczyciele lęborskich szkół/placówek systemu oświaty: 
 

-Powiatowego Centrum Edukacyjnego–Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 
-Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka 
-Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego  
-Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego  
-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego  
-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły  
 
Projekt będzie realizowany w trakcie 2 lat szkolnych:  
2016/2017 oraz 2017/2018 i zakończy się 31 października 2018 roku 
 

 
KOMPLEKSOWA OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK  

kształtująca i rozwijająca kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy: 
 

-zajęcia dodatkowe - pozalekcyjne, pozaszkolne, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria 
-zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami 
-doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe 
-wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do szkół wyższych (wykłady, 
laboratoria), pracodawców, innych podmiotów współpracujących 
-warsztaty kreatywności społecznej - wsparcie psychologiczne 
-nagrody dla najaktywniejszych uczniów, biorących udział w projekcie – jednodniowe lub 
kilkudniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności (zajęcia wyjazdowe/interdyscyplinarne),  
w tym: 
• dwudniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Bałtyku z częścią praktyk na jachcie 
• pięciodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Zatoce - edukacyjny program 

wakacyjny, w formie tzw. „szkoły pod żaglami”  
• jednodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Trójmieście i okolicy 
• trzydniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Warszawie i okolicy 

 

KOMPLEKSOWA OFERTA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK  
 
-szkolenia doskonalące 
-sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 
-spotkanie z ekspertami 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

RODZAJE ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY  
W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 

 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego 

 
ZAJĘCIA REALIZOWANE W SZKOLE: 
 

Nazwa zajęć 

Kółko języka niemieckiego Z językiem przez świat - 1 grupa 

Kółko naukowe biologiczne NATURAE – 2 grupy 

Kółko języka angielskiego Let's talk and pass Matura – 1 grupa 

Kółko języka angielskiego English? I'm loving it! – 2 grupy 

Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego – 2 grupy 

Kółko naukowe fizyczne GRAWITON – 1 grupa 

Kółko języka niemieckiego FIT IN DEUTSCH – 1 grupa 

Kółko matematyczne E SIGMA – 1 grupa 

Kółko matematyczne E DELTA – 1 grupa 

Problemowe kółko inicjatywności społecznej obywateli – 1 grupa 

Koło młodego przedsiębiorcy – 1 grupa 

Koło kreatywności i inicjatywności dziennikarskiej KLUB PULITZERA – 1 grupa 

Kółko naukowe z zakresu chemii ogólnej z elementami biochemii – 2 grupy 

Kółko geograficzne Natura z bliska – 1 grupa 

Kółko naukowe INFORMATYKA++  – 2 grupy 

Kółko języka niemieckiego Andere Länder, andere Sitten – 1 grupa 

Koło ICT w kreatywności analityczno- interpretacyjnej – 1 grupa 

Koło ICT w kreatywności medialnej Bądź jak Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz – 1 grupa 

Kółko naukowe biologiczne ENGRAM – 2 grupy 

 
ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W LĘBORKU 
PRZYGOTOWUJĄCE DO STUDIÓW WYŻSZYCH: 
 
 

zajęcia pozaszkolne w zakresie technik graficznych Warsztat pracy grafika 

zajęcia pozaszkolne naukowo-techniczne Wnętrza-rysunek architektoniczny 

 
O projekt  pytaj  w  swojej  szkole!!! 
 
Biuro projektu: 
Starostwo Powiatowe w Lęborku 
ul. Czołgistów 5 
84-300 Lębork 
Pokój 216, II piętro  
tel. 59 8632 859 
e-mail: ksztalcenie@starostwolebork.pl 

http://lo1.lebork.pl/

