
 

DOŁĄCZ DO PROJEKTU „OTWARTE UMYSŁY”!!!!! 

 
 
 
 
 
Jeśli jesteś uczniem jednej ze szkół POWIATU LĘBORSKIEGO będziesz mógł 
uczestniczyć w projekcie i korzystać ze wsparcia w nim przewidzianego - 
nieodpłatnie!!!!!! 
 

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 

 

 
 
 



 

RODZAJE ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY  
 

Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego 
 w Lęborku 

 
ZAJĘCIA REALIZOWANE W SZKOLE: 

 

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki Z matematyką rozszerzoną za pan brat – 6 grup 

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki Matematyka to nie czarna magia – 6 grup 

Kółko zainteresowań Fizyka - nie trudna dla mechanika – 2 grupy 

Kółko zainteresowań Fizyka - nie trudna dla elektryka – 2 grupy 

Koło kreatywności twórczej z wykorzystaniem narzędzi ICT Równy start – 3 grupy 

Koło kreatywności i inicjatywności X Muza 

Koło kreatywności twórczej z wykorzystaniem narzędzi ICT Mój start w dorosłość – 3 grupy 

Koło kształtowania kompetencji społecznych Z prasą za pan brat 

Warsztaty kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych w bibliotece szkolnej 

Koło miłośników bibliotek cyfrowych i innych cyfrowych źródeł historycznych – 2 grupy 

Kółko szkolne labolatorium chemiczne CHEBIO – 2 grupy 

Kółko języka niemieckiego DIE WELT 

Kółko języka angielskiego Around the World 

Kółko informatyczne Tworzenie gier komputerowych  

Kółko informatyczne Oprogramowanie biurowe – 2 grupy 

Kółko informatyczne Programowanie strukturalne i obiektowe 

Kółko informatyczne Tworzenie witryn i aplikacji internetowych 

 
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 

 
UWAGA!!!!  
 
W dniu 22 września 2016 roku rusza rekrutacja uczniów na ww. zajęcia dodatkowe  
i potrwa do 7 października 2016 roku!!! 
 
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 


