
DZIAŁALNOŚĆ POZALEKCYJNA  

W LATACH  

1972 - 2022 

„Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, 
a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”. 

                                             Wisława Szymborska 



 Przez 50 lat działalność Zespołu Szkół Zawodowych  

im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy nie ograniczała się wyłącznie  

do zajęć dydaktycznych. Od początku priorytetem szkoły była 

troska o wszechstronny rozwój zainteresowań oraz zaspokajanie 

pasji poznawczych i artystycznych uczniów.  
 

  Na przestrzeni pięciu dekad historię placówki wzbogacają 

liczne przedsięwzięcia, których walorem są różnorodne formy pracy 

pozalekcyjnej.  
 

 Bogactwo inspirujących inicjatyw jest efektem pracy  

zespołu nauczycieli. To właśnie wysoko wykwalifikowana,    

zawodowo zaangażowana i kreatywna kadra pedagogiczna 

prowadziła uczniów do rozwoju i sukcesów w wielu  

dziedzinach  oraz wpływała na pozytywny wizerunek szkoły,  

a następnym pokoleniom nauczycieli wysoko postawiła poprzeczkę. 
 

 Wyrażam słowa najwyższego uznania i szacunku dla pracy  

wszystkich Nauczycieli, którzy na przestrzeni pięćdziesięciu  

lat działalności Zespołu Szkół Zawodowych, oprócz wiedzy, 

przekazywali uczniom wartościowe postawy oraz stwarzali  

liczne możliwości realizacji pasji i poszerzania zainteresowań,  

a swoją pracą i zaangażowaniem przydawali blasku szkole.  

             

                  Dyrektor 

                                                        Stanisław Marek Kłaniecki 

 

,,Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,  

jakim jest dla człowieka drugi człowiek”. 

Jan Paweł II 



1972 - 1997 

 Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej spełniał ważną rolę w pro-

cesie wszechstronnego rozwoju młodzieży. Od 1976 roku opiekunowie i człon-

kowie  szkolnego koła prowadzili zakrojoną na szeroką skalę działalność orga-

nizacyjną, społeczną i turystyczną. W ramach międzynarodowej współpracy 

uczestniczyli w różnych formach wypoczynku w NRD oraz wycieczkach tury-

stycznych do ZSRR, m.in. Briańska, Moskwy, Smoleńska, Katynia. Koło organi-

zowało również liczne obozy turystyczne i wycieczki krajoznawcze. 

Od 1980 roku członkowie koła ZSMP 

opiekowali się wychowankami  

Domu Dziecka w Turku, organizując 

„Mikołajki”. Podjęto również działania 

na rzecz poprawy warunków startu 

życiowego młodzieży, czego efektem 

było ufundowanie jednej książeczki 

mieszkaniowej.  

 W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na kształt i formę 

działalności pozalekcyjnej wpływały przeobrażenia życia społecznego  

i politycznego.  

 W pierwszej dekadzie rozpoczęły działalność szkolne koła: Związku 

Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego, Ligi Obrony Kraju oraz drużyna Związku Harcerstwa  

Polskiego. 

 W latach 1985-1987 z inicjatywy szkolnego koła ZSMP został zorganizo-

wany Turniej Kulturalny Szkół, w którym szkolna organizacja dwukrotnie  

wygrała współzawodnictwo o „Kałamarski Lazur” na szczeblu wojewódzkim. 

Organizacja ZSMP została rozwiązana z dniem 1 września 1989 roku. 



1972 - 1997 

 Od roku 1975 aktywną turystykę zapewniało szkolne koło PTTK,  

w ramach którego odbywały się:  rajdy (np. 1 Majowe Rajdy Świętokrzy-

skie oraz piesze i rowerowe rajdy po ziemi słupeckiej), zloty PTSM                    

(np. Łeba), obozy wędrowne (np. Bory Tucholskie, Rzeszowszczyzna).  

Obóz wędrowny 1979 r. - trasa przez Malawę 

Obóz wędrowny Rzeszów - Łańcut  1979 r. 



Rajd pieszy po ziemi słupeckiej – Cienin 1979 r.



Góry Świętokrzyskie 1982 r.





Obóz wędrowny – Lanckorona 1986 r.



Obóz wędrowny PTSM

grupa Słupca - Konin w Krakowie 1986 r.

Przez piętnaście lat aktywnej działalności szkolne koło PTTK podejmowało liczne inicjatywy,

m.in.: w 1978 r. było organizatorem wojewódzkiego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego,

a w roku 1990 współorganizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego.



1972 - 1997 

 Członkowie koła PTTK z sukcesami brali udział w corocznym  

Konkursie Krasomówczym.   
 

 W latach osiemdziesiątych ważnym obszarem działalności  

była współorganizacja Ogólnopolskiego Nocnego Rajdu PTTK z metą  

nad Jeziorem Słupeckim. 

 

    Zamknięcie działalności szkolnego koła PTTK nastąpiło w 1990 roku. 



1972 - 1997 

 Przez wiele lat ważną rolę wśród form pracy pozalekcyjnej odgrywał 

Związek Harcerstwa Polskiego. Członkowie organizacji harcerskiej  

podejmowali liczne działania, które sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi  

i kształtowaniu charakteru młodzieży poprzez stawianie wielu wyzwań.  

Obóz wędrowny - Roztocze 1980 r. 

Rajd harcerski  

Gołoborze - Św. Krzyż  



1972 - 1997 

 Propagowanie wartości czerwonokrzyskich oraz promocja zdrowego 

stylu życia były najważniejszym celem działalności szkolnego koła PCK,   

a umacnianie obronności Ojczyzny szkolnego koła Ligi Obrony Kraju.  

Członkowie LOK-u uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach organizowa-

nych w szkole oraz zawodach o szerszym zasięgu.  

 Corocznie w latach  1980-1990 szkolna reprezentacja LOK-u z wie-

loma sukcesami brała udział w zawodach o „Srebrne Muszkiety”, ukorono-

wanych m.in.  I miejscem w eliminacjach wojewódzkich i awansem do fina-

łu Makroregionu Centralnego. 

 Od początku działalności szkoły kształtowaniu osobowości  

młodzieży poprzez ukazywanie wartości wynikających z przebywania  

w świecie przyrody i kultury sprzyjały również organizowane obozy  

rowerowe (np. 1978 roku po Ziemi Lubuskiej, 1979 po Ziemi Suwalskiej), 

liczne letnie biwaki i spływy kajakowe oraz wycieczki przedmiotowe             

i turystyczno-krajoznawcze. 

Rejs Stalkonem po Jeziorze Powidzkim -  

Liceum Zawodowe 1979 r. 



Rajd pieszy - Staw 1981 r.

Rajd  Pospólno - 1981 r.

Spływ kajakowy nad Pilicą



Obóz żeglarski - Kosewo









1972 - 1997 

 Kadra pedagogiczna z dużym zaangażowaniem podejmowała  

szereg inicjatyw, których celem było tworzenie postaw otwartych  

na współdziałanie w grupie, wyrabianie odpowiedzialności za przyjęte  

zobowiązania i chęci działania na rzecz innych oraz emocjonalnego  

przywiązania do kraju ojczystego. 

 W szkole uroczyście były obchodzone święta państwowe, m.in.: rocznica 

powstania Ludowego Wojska Polskiego, apele z okazji wyzwolenia Warszawy  

i Dnia Zwycięstwa. Społeczność uczniowska brała udział w obchodach roczni-

cowych powstania styczniowego oraz pochodach pierwszomajowych. 

Uczniowie   

Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

WKS Mostostal 





1972 - 1997 

 Od początku niezmiernie ważnym aspektem działalności pozalekcyjnej 

było rozbudzanie miłości do języka ojczystego, pogłębianie wiedzy o literaturze, 

teatrze i filmie oraz umożliwianie młodzieży rozwoju talentów i zainteresowań.   

 

 Fundamentem dzisiejszych programów artystycznych jest działający  

w latach 1974 – 1998 „Zespół Teatralny”, który wyzwalał w młodych ludziach 

twórczą aktywność, postawę kreatywną, wdrażał do współuczestnictwa  

w kulturze oraz zachęcał do pracy na rzecz szkolnej i lokalnej społeczności 

oraz godnego reprezentowania szkoły.  



1972 - 1997 

 Tradycją zespołu była organizacja cyklicznych imprez i uroczystości,  

m.in.: mikołajkowo-noworocznych dla dzieci ze szkół podstawowych  

i przedszkoli, balów karnawałowych oraz wycieczek do opery, operetki  

i na spotkania z podwieczorkiem przy mikrofonie.   

W krótkim czasie zespół zaczął przygotowywać większe widowiska. 

 Działania zespołu zaowocowały ambitnymi, o dużym stopniu  

perfekcjonizmu adaptacjami sztuk teatralnych, które nie tylko stanowiły atrak-

cję uroczystości szkolnych, ale również były źródłem częstych sukcesów                   

w przeglądach i festiwalach, m.in.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- III miejsce w Przeglądzie Kulturalnym Szkół Ponadpodstawowych                       

za inscenizację „Moralności Pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej;  

- nagroda za wystawienie „Dziadów” cz. II Adama Mickiewicza na Przeglą-

dzie Teatrów Amatorskich w Koninie.  



1972 - 1997 

Członkowie zespołu zaprezentowali się również na Ogólnopolskim Festiwalu 

Teatrów Amatorskich w Gdańsku, gdzie została wystawiona inscenizacja 

„Niemców” Leona Kruczkowskiego.  

 

W repertuarze zespołu była także adaptacja fragmentów powieści  

Wł. St. Reymonta  „Chłopi” 

 Miłośnicy gry scenicznej przygotowywali również wiele mniejszych 

form teatralnych, jak np. ballada Adama Mickiewicza pt. „Pani Twardow-

ska”. Mimo że zespół teatralny zakończył swoją działalność w 1998 roku 

wraz z odejściem na emeryturę opiekuna, stał się źródłem inspiracji                

do podejmowania wielu działań w następnych latach. 



1972 - 1997 

 Czynny wypoczynek i możliwość integracji środowiska szkolnego  

i lokalnego zapewniała działalność sportowa, której oferta odpowiadała zainte-

resowaniom i potrzebom uczniów oraz stwarzała możliwość rozwoju pasji  

i samorealizacji.   

 Od 1972 roku powstawały liczne sekcje: piłki koszykowej, piłki  

siatkowej, piłki ręcznej,  tenisa stołowego, kartingowa i koło żeglarskie. 

Animatorami sportowego życia byli nauczyciele wychowania fizycznego  

i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy z dużym zaangażowaniem  

popularyzowali wśród młodzieży ideę sportu i angażowali do udziału  

w zawodach i rozgrywkach międzyszkolnych.  

 

 Uczniowie odnosili liczne sukcesy na szczeblu regionu i wojewódz-

twa, m.in. sekcja koszykowa - I miejsce w lidze miejskiej, III w lidze  

wojewódzkiej; sekcja piłki siatkowej – I miejsce w Regionalnej Spartakiadzie 

Szkół Przyzakładowych; sekcja piłki ręcznej – II miejsce Regionalnej  

Spartakiadzie Szkół Przyzakładowych w Poznaniu; sekcja kartingowa –  

II i III miejsce w Rejonowych Eliminacjach Kartingowych Mistrzostw Polski. 

 

 Oprócz osiągnięć w sportach zespołowych uczniowie indywidualnie  

zajmowali wysokie lokaty w lekkiej atletyce, m.in.: wielokrotnie I miejsce  

w Miejskim Mitingu Lekkoatletycznym; I miejsce w Spartakiadzie Zakładów 

Pracy; III miejsce w Finale Wojewódzkim Szkół Ponadpodstawowych  

w Zawodach Lekkoatletycznych. 



Koło żeglarskie

Sekcja kartingowa



Spartakiada szkół budowlanych 

w Poznaniu 



1972 - 1997 

Na stałe w kalendarz imprez szkolnych wpisały się  

„Dzień Sportu” oraz rozgrywki „Nauczyciele kontra Uczniowie”. 





1972 - 1997 

 Szkoła zapewniała możliwości rozwijania nie tylko sprawności  

ruchowej, ale również zdolności intelektualnych.  

 Od 1977 roku uczniowie brali udział w „Turnieju Młodego Mistrza 

Zawodu Przyzakładowych Szkół Zawodowych Zjednoczenia Mostostal”.   

 Dzięki zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej  

uczniowie uczestniczyli w rożnego rodzaju konkursach i olimpiadach  

przedmiotowych, w których uzyskiwali wysokie miejsca, np. kilkakrotnie  

I miejsce na szczeblu wojewódzkim i awans do finału centralnego  

w „Konkursie na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz”; wielokrotnie 

kwalifikacje do szczebla okręgowego w „Olimpiadzie Wiedzy Technicznej” 

oraz „Turnieju Wiedzy o Prawie i Racjonalizacji”. 



1972 - 1997 

 Nauczyciele przedmiotów zawodowych corocznie przygotowywali 

uczniów do udziału w konkursach szkolnych i regionalnych w zawodach  

ślusarz-spawacz, fryzjer, piekarz oraz od 1990 roku w „Konkursie  

na najlepszą pracę dyplomową”, w którym uzyskiwali pierwsze i drugie  

nagrody na szczeblu wojewódzkim i wyróżnienia na szczeblu centralnym. 



1972 - 1997 

 Od początku działalności szkoły obecne były przejawy życia  

muzycznego. Już w latach 70 powstał pierwszy zespół muzyczny, a kadra 

nauczycielska spotykała się na wieczorkach muzycznych przy pianinie. 

 W latach osiemdziesiątych działał szkolny chór, uczniowie  

uczestniczyli w edukacji muzycznej oraz brali udział w comiesięcznych 

wyjazdach na spektakle klasyki operowej w Poznaniu. 



1972 - 1997 

 Od zarania szkoły działały samorządy klasowe i samorząd szkolny, 

który był również opiekunem radiowęzła. Społeczność uczniowska  

pod opieką nauczycieli organizowała, m.in.: kiermasze książek, giełdy  

zawodów, loterie fantowe, giełdy staroci, korowody przebierańców,   

juwenalia, pokazy mody, spotkania bożonarodzeniowe i wielkanocne  

połączone z prezentacją potraw oraz akademie okolicznościowe.   

 Cyklicznie odbywały się spotkania z ludźmi ze świata kultury  

oraz konkursy recytatorskie i wieczory poetyckie.  











 Twórcza praca nauczycieli  i aktywność uczniów  

w pierwszym ćwierćwieczu funkcjonowania szkoły  

zbudowały podwaliny wielu działań, które mimo  

przeobrażeń społeczno-kulturowych XXI wieku  

stanowią  niezwykle cenną spuściznę i pielęgnowaną 

tradycję. 

 

 Działalność pozalekcyjna w latach 1997 - 2022  

to kontynuacja wielu form aktywności oraz wychodzenie  

naprzeciw  zainteresowaniom  uczniów.  

 

  



1997 - 2022 

 Na początku XXI wieku fakt wstąpienia Polski do politycznego  

i gospodarczego ugrupowania demokratycznych państw europejskich  

poprzedziło wiele inicjatyw, których celem było poszerzenie wiedzy  

młodzieży o idei, historii, organach,  celach i wartościach Unii Europejskiej.  

 







1997 - 2022 

Uwieńczeniem działań była wystawa prac podczas festynu „Unia w Unii”, 

który odbył się 25 maja 2003 roku we wsi Unia, położonej w powiecie słupeckim  

w gminie Strzałkowo. 



1997 - 2022 

Od początku działalności po obecne czasy ZSZ wychowuje w duchu  

tolerancji oraz dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywa-

telskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi  

różnych narodowości, ras i światopoglądów. Szkoła pielęgnuje pamięć 

rocznic i świąt państwowych.  

 

 Elementami jednoczącymi całą społeczność są stałe, organizowane 

od lat uroczystości, m.in. zapoczątkowane od 1989 roku obchody  

Narodowego Święta Niepodległości, a od roku 1990 Święta Narodowego  

Trzeciego Maja. 









1997 - 2022 

 Uczniowie biorą udział w spotkaniach z osobami o znaczącej  

przeszłości historycznej, w wycieczkach do miejsc pamięci narodowej  

i w ogólnopolskich kampaniach, np. „Dumni z Polski”, „Szkoła do hymnu”.  



1997 - 2022 

 Szkoła współpracuje z instytucjami wspomagającymi wychowanie  

i rozwój, a także kształtowanie związku z historią i tradycjami. 

 Ważne miejsce w pracy dydaktyczno-wychowawczej zajmuje podej-

mowanie działań z Centrum Edukacji Obywatelskiej i organizacja młodzie-

żowych wyborów w ramach akcji społecznej „Młodzi głosują”.  





1997 - 2022 

 Od 2015 roku przedstawiciele społeczności uczniowskiej czynnie 

uczestniczą w pracach Młodzieżowej Rady Miasta. 

 Poprzez różne formy pracy upowszechniana jest postać Patrona 

szkoły, np. obchody Dnia Patrona, Dzień Samorządności oraz rozwijane  

poczucie przynależności regionalnej, np. udział akcjach porządkowania  

zaniedbanych grobów na cmentarzu parafialnym, „Sprzątanie Świata”,  

obchody „Dnia Ziemi”.  

 Tradycją szkoły jest włączanie uczniów do działań podejmowanych 

przez Urząd Miasta w Słupcy, co wpływa na upowszechnianie samorządno-

ści oraz zwiększanie zainteresowania i zaangażowania w sprawy  

publiczne na poziomie lokalnym, np. współpraca w zakresie wspólnych  

akcji reklamowych, informacyjnych i społecznych, udział w przedsięwzię-

ciach, m.in.:,Urodziny 11 Listopada”, „Szalik dla Niepodległej”, „Próba bicia  

rekordu Guinessa na najwięcej osób tańczących poloneza”, „100. Rocznica 

Odzyskania Niepodległości”, „Obchody 730- lecia lokacji Miasta Słupcy”.  



1997 - 2022 

 Współpraca ze środowiskiem lokalnym sprzyja kształtowaniu postawy 

dbania o sprawność i kondycję fizyczną poprzez udział uczniów w imprezach 

sportowych, np.: Rekreacyjny Nocny Bieg Uliczny – STOP DOPALCZOM;  

Okolicznościowy bieg z okazji Święta Odzyskania Niepodległości; „Tropem 

Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.   



1997 - 2022 

 Podejmowane są liczne zadania z zakresu edukacji kulturalnej i upo-

wszechniania czytelnictwa, np. udział w lekcjach muzealnych, konkursach  

i akcjach czytelniczych. 





1997 - 2022 

 Rozwijaniu wiedzy z zakresu literatury, teatru, filmu, muzyki i sztuk  

plastycznych sprzyjają koncerty muzyczne, wyjazdy do teatru i wyjścia  

do kina. Uczniowie uczestniczą również w seansach filmowych i wydarze-

niach kulturalnych w ramach współpracy z Miejskim Domem Kultury  

w Słupcy. Skuteczność oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych ZSZ 

jest zwielokrotniana dzięki współpracy z organem prowadzącym, np. poprzez 

udział uczniów w organizowanych przez organ prowadzący warsztatach  

profilaktyczno-muzycznych „Szkoła Wolna od Uzależnień”, np. „Podziel się 

dobrem”, „Droga donikąd”. 

 Proces nauczania jest wzbogacany przez stwarzanie uczniom możli-

wości udziału w projektach, np. „W drodze do wojska”; „Upoluj swoją książ-

kę”; „Otwarta firma. Biznes przy tablicy”; „Szkolne inkubatory przedsiębior-

czości”. 







1997 - 2022 

 Podejmowane przez ZSZ działania przyczyniają się do rozwijania 

umiejętności poruszania się młodego człowieka w obowiązującym systemie 

społecznym i prawnym, np. coroczne spotkania z Rzecznikiem Praw Konsu-

menta. 

 Poprzez spotkania z przedstawicielami firm, np. Volkswagen, Mosto-

stal Wechta, uczniowie poznają uwarunkowania rynku pracy oraz oczekiwa-

nia przedsiębiorców wobec potencjalnych pracowników. Spotkania zwiększa-

ją również świadomość młodzieży w zakresie weryfikacji kwalifikacji zawodo-

wych pod kątem wymagań pracodawców, w tym podjęcia decyzji o dalszym 

kształceniu. 



1997 - 2022 

 Za priorytetowe ZSZ uznaje kontynuowanie działań prozdrowotnych. 

Szkoła realizuje programy koordynowane przez Departament Promocji  

i Oświaty Zdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in..: „ARS,  

czyli jak dbać o miłość” w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program  

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środ-

ków psychoaktywnych”; Profilaktyka HIV/AIDS; „Wybierz życie- pierwszy 

krok”; program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu;  

Narodowy Program Zdrowia.  





1997 - 2022 

 Do realizacji wdrażane są programy edukacyjne, w tym proponowane 

lub zalecane przez władze oświatowe, np. od 2020 roku realizowany                         

pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika                 

Praw Dziecka, program UODO „Twoje dane - Twoja sprawa”, którego celem 

jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa                 

do prywatności – zarówno wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców.  

 

 Również w roku 2020 uczniowie brali udział w ogólnopolskim projekcie 

edukacyjnym, którego idea opierała się na promowaniu postaw proekologicz-

nych. Zespół Szkół Zawodowych, jako jedna z pięćdziesięciu szkół i placó-

wek oświatowych w Polsce, uzyskał tytuł „EKO-SZKOŁA 2020”. 



1997 - 2022 

 Upowszechniana jest wiedza o bezpieczeństwie oraz kształtowane są 

właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym związane z korzystaniem z tech-

nologii informacyjno-komunikacyjnej oraz w sytuacjach nadzwyczajnych,               

np. wojna w Ukrainie.  

 Podejmowane są liczne działania promujące kształtowanie postaw  

i norm społecznych oraz wychowanie do wartości. W celu ich zintensyfikowa-

nia, w ramach porozumienia współpracy z Komendą Powiatową Policji  

w Słupcy, od 2016 roku realizowany jest projekt edukacyjny „Razem  

przeciw przemocy”, którego głównym celem są oddziaływania profilaktyczno-

edukacyjne zwiększające świadomość w zakresie  wzorców i norm społecz-

nych, odpowiedzialnego wchodzenia w dorosłe życie oraz podniesienie  

poziomu zaangażowania społecznego w sprawy przeciwdziałania przemocy  

i poszerzenie wiedzy na temat instytucji pomagających ofiarom zachowań 

przemocowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 Realizacja projektu odbywa się przy współudziale Zespołu Kuratorskiej  

Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy i Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Słupcy.  







1997 - 2022 

 W 2016 roku przy ZSZ zostały utworzone: Koło Szkolne Stowarzy-

szenia Elektryków Polskich i Szkolne Koło Stowarzyszenia Inżynierów  

i Techników Mechaników Polskich. 

 W obrębie działalności kół w latach 2017-2022 miały miejsce liczne 

inicjatywy, ukierunkowane na  rozwój umiejętności i wiedzy praktycznej 

uczniów. 

 Członkowie Koła SEP uczestniczyli w szkoleniach zawodowych  

z udziałem przedstawicieli firm specjalistycznych, w tym znanych na rynku 

polskim i zagranicznym, producentów automatyki domowej i przemysłowej, 

systemów inteligentnych budynków, instalacji grzewczych, aparatury kontrol-

no- pomiarowej oraz osprzętu łączeniowego. Cyklicznie przygotowują się                   

do konkursów, tj. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROE-

LEKTRA, Olimpiada Wiedzy Technicznej, „Energia Dla Młodych. E-mobilność 

w mojej gminie”. Wizja 2030 roku, Ogólnopolski Turniej Turbin Wiatrowych.  

W ramach działalności Koła organizowane są również cykliczne wycieczki, 

np. do ZEPAK Elektrownia Pątnów i Elektrownia Konin, na Międzynarodowe 

Targi Poznańskie – wystawa GREEN POWER, do Solaris BUS & Coach S.A 

w Bolechowie oraz Bydgoskiej Fabryki Kabli „Telefonika”.  





1997 - 2022 

 Ponadto członkowie koła uczestniczą w kursach na uprawnienia  

eksploatacyjne do 1kV, organizowanych przez Oddział Koniński SEP.  

 Dzięki funkcjonowaniu Koła uczniowie osiągający najwyższe wyniki  

w nauce  nagradzani są stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Jerzego 

Danielaka  przy Oddziale Konińskim SEP.   

 W ramach Szkolnego Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Mechaników Polskich  uczniowie mogą korzystać z wielu ofert współpracy 

związanych z nadrzędną działalnością centralnego SIMP.  

 W latach 2018 – 2021 dzięki współpracy SIMP z różnymi instytucjami 

odbyło się wiele wycieczek rozwijających wiedzę uczniów w zakresie motory-

zacji, m.in. do Muzeum Motoryzacji w Topaczu, VW w Antoninku i Wrześni, 

firmy PROMAG SA w Poznaniu. Członkowie koła mają dostęp do bezpłat-

nych szkoleń i kursów dokształcających Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP   

w Poznaniu. W latach 2018-2021 w Szkolnym Kole SIMP odbyło się ponad 

40 wykładów tematycznych. Przy czynnej współpracy nauczyciela i członków 

SIMP w zakresie przygotowania materiału ilustracyjnego, zostały wydane                 

trzy podręczniki do nauki zawodu.  

 W roku 2021 nawiązano współpracę ze spółką ENEA z siedzibą  

w Poznaniu, dzięki której uczniowie mają możliwość korzystania z wszelkich 

materiałów dydaktycznych, instruktażowych oraz bezpłatnych szkoleń prak-

tycznych. Koło czynnie współpracuje z innymi stowarzyszeniami, m.in. Sto-

warzyszeniem Naukowo - Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu 

Naftowego  i Gazowniczego przy Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH  

oraz z uczelniami wyższymi, np. Politechniką Poznańską i Uczelnią Technicz-

no-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. 





1997 - 2022 

 Podstawową formą partnerskiego współuczestnictwa młodzieży  

w zarządzaniu Zespołem Szkół Zawodowych, a tym samym czynnikiem 

kształtowania postaw zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy ogółu, 

jest działający Samorząd Uczniowski, a w Liceum Ogólnokształcącym  

dla Dorosłych Rada Słuchaczy. Uczniowie i Słuchacze mają wpływ na wygląd 

i działania szkoły. Przykłady zgłoszonych i zrealizowanych inicjatyw uczniow-

skich  z ostatnich lat to: zamontowanie poidełka w budynku pracowni szkol-

nych; spotkanie ze znanym piłkarzem, wychowankiem klubu z rodzinnego 

miasta – Aluminium Konin, Marcinem Kamińskim; spotkanie profilaktyczne  

z nastolatkiem pisarzem - „JEDEN Z NAS” z 17-letnim pisarzem - Filipem  

Porębskim; organizacja akcji ,,Stop Hejt”; udostepnienie uczniom miejsc  

do przechowywania rowerów.  



1997 - 2022 

 Samorządność uczniowska rozwija się bardzo aktywnie, co widoczne 

jest również poprzez  zorganizowane na przestrzeni ostatnich lat liczne 

przedsięwzięcia, np. apele, gazetki, konkursy, „Wiosenny Turniej Klas”,  

reprezentowanie szkoły na uroczystościach organizowanych przez miasto  

oraz włączanie się w akcje charytatywne i dobroczynne.  













1997 - 2022 

 Od 2018 roku działa Szkolny Klub Wolontariusza, który przyczynia się 

do kształtowania u uczniów postaw szacunku, tolerancji i altruizmu wobec 

drugiego człowieka. 

 Wolontariusze z ogromnym zaangażowaniem włączają się w akcje  

na rzecz potrzebujących i podejmują współpracę z wieloma instytucjami.  

Systematycznie uczestniczą  m.in.: w zbiórkach zabawek dla dzieci z oddzia-

łów onkologicznych, środków finansowych, żywności, karmy dla zwierząt  

ze schroniska w Katarzynowie oraz zainicjowali obchody Dnia Życzliwości  

i Uśmiechu. 



1997 - 2022 

 Sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych i w różnych dyscypli-

nach sportowych budują prestiż szkoły i wpływają na dobry wizerunek  

placówki w środowisku lokalnym. 





1997 - 2022 

 Przynależność Polski do Unii Europejskiej poszerzyła możliwości 

kształcenia w wymiarze europejskim. W maju 2022 roku uczniowie techni-

kum, korzystając z Programu Erasmus+ wyjechali na praktyki do Barcelos  

w Portugalii i Sewilli w Hiszpanii, a nauczyciele uczestniczyli w różnych  

formach doskonalenia zawodowego w Portugalii. 





1997 - 2022 

 Uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej szkoły są wycieczki turystyczno-

krajoznawcze i przedmiotowe.  









 Pół wieku funkcjonowania szkoły  

obfituje w liczne działania i wydarzenia pozalekcyjne.  

 Mimo że nie sposób wymienić wszystkich,  

to z całą pewnością każde z nich  

jest z sentymentem wspominane przez Absolwentów  

i stanowi ważny moment w ich życiu. 

  Od 2009 roku szczegółowy opis wydarzeń  

z życia szkoły jest dostępny na stronie internetowej 

ww.zszslupca.pl ,  

do której odwiedzenia serdecznie zapraszam.  

                                                 
          Dyrektor 
    Stanisław Marek Kłaniecki 

       

 


