Szanowni Państwo!
Wasza tak liczna obecność na tej sali potwierdza, że szkoła ma
wielu przyjaciół. Jesteście dziś najmilszymi dla nas gośćmi. Jestem
ogromnie wdzięczny wszystkim, którzy poprzez swoją obecność
uświetniają naszą uroczystość.
Są Państwo gośćmi wyjątkowej szkoły!
Wyróżnia

nas

przede

wszystkim

różnorodność

kierunków

kształcenia. Obecnie w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej
funkcjonuje sześć szkół ponadgimnazjalnych. W 42 oddziałach
kształci się ponad 1100 uczniów i słuchaczy.
W naszym Centrum można zdobyć tytuły techników w pięciu
różnych zawodach: technik budownictwa, technik elektronik, technik
mechanik, a ostatnio technik handlowiec i technik ekonomista.
Większość absolwentów technikum zdaje maturę i kontynuuje naukę
na wyższych uczelniach. W Zasadniczej Szkole Zawodowej zdobywają
zawód m.in. przyszli murarze, elektromechanicy, sprzedawcy,
piekarze, mechanicy pojazdów samochodowych, cukiernicy, fryzjerzy.
Dobre

wyniki

egzaminów

zewnętrznych

potwierdzają,

że wykwalifikowana kadra pracująca w naszej szkole zapewnia
wysoki poziom nauczania. Rozwijania uzdolnień młodzieży, jej liczny
udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach zaowocował
zwycięstwem Mariusza Woźniaka ucznia naszej szkoły w Etapie
Centralnym

Ogólnopolskiej

Olimpiady

Wiedzy

Elektrycznej

i Elektronicznej w 2004 roku.
W naszej pracy pamiętamy nie tylko o wyróżniających się.
Pamiętamy również o tych, dla których nasza szkoła jest jedyną
możliwą alternatywą. Dla wielu młodych ludzi, umiejętności

praktyczne zdobyte w czasie zajęć w szkole, to szansa na szybką
poprawę trudnej sytuacji materialnej ich rodzin.
Ta szkoła wykształciła wiele pokoleń niejednej lubartowskiej rodziny.
W ciągu 80 lat istnienia szkoły opuściło mury tego budynku
i budynku, w którym poprzednio szkoła się znajdowała, ponad
czternaście tysięcy absolwentów. Wszystko zaczęło się 27 listopada
1927 roku, kiedy to w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Lubartowie
odbyło się zebranie władz w sprawie zorganizowania szkoły.
W wyniku

dyskusji

uchwalono

założenie

Szkoły

Zawodowej

Dokształcającej. Taka była pierwsza nazwa tej szkoły.
Początki były skromne. Ustalono, że nauka rozpocznie się 13 września
1928 roku.
Szkoła ta kształciła rzemieślników w popularnych wówczas
zawodach, jak: murarz, zdun, kowal, krawiec, szewc, malarz,
sprzedawca. Można powiedzieć, że nie dużo się tutaj zmieniło. Nauka
w szkole była bezpłatna. Uczono takich przedmiotów jak: język polski,
religia, nauka o Polsce, chemia, fizyka, materiałoznawstwo, rysunek
kreślarski i zawodowy. Nauka zawodu odbywała się u mistrza. Aby
ukończyć szkołę, należało pod koniec nauki w ostatniej klasie
pomyślnie złożyć egzamin pisemny z języka polskiego i rachunków,
a z pozostałych

przedmiotów

egzaminy

ustne.

Takie

były

przedwojenne początki szkolnictwa zawodowego w Lubartowie.
II wojna światowa była szczególnie trudnym okresem w historii naszej
szkoły. Mimo represji hitlerowskich nauczyciele Publicznej Szkoły
Zawodowej Dokształcającej (taką nazwę w czasie II wojny światowej
nosiła szkoła) prowadzili tajne nauczanie. Szkoła jeszcze kilka razy
zmieniała nazwę. W świadomości wielu mieszkańców Ziemi

Lubartowskiej szczególnie mocno utrwaliła się nazwa

Szkoła

Rzemiosł Budowlanych (1957-1965).
W roku 1965 szkoła otrzymała obecną siedzibę.
Utworzony w 1970 roku

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

funkcjonował pod tą nazwą do 2000 roku. W tym okresie w szkole
pojawiły się nowe kierunki kształcenia związane z rozwojem
elektroniki w Lubartowie. Lata 80-te to pierwsze komputery w szkole.
Wielu z nas obecnych na tej sali doskonale pamięta te czasy. Kolejne
lata to zmiany wymuszone zmianami w gospodarce.
Wdrożono kształcenie w zawodzie elektromechanik i technik elektryk,
a zrezygnowano z kształcenia monterów elektroników, międzyczasie
rozbudowywano szkołę.
Kolejna

reforma

systemu

oświaty

zaowocowała

decyzją

o przekształceniu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Regionalne
Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.
Od ośmiu lat szkoła funkcjonuje pod tą właśnie nazwą.
W tym czasie przeprowadzono w szkole szereg zmian wynikających
z przepisów wprowadzających reformę ustroju szkolnego. Tworzono,
przekształcano szkoły wchodzące w skład zespołu, wdrażano
procedury związane ze zmianą systemu egzaminów.
Dzisiaj Nasza Szkoła jest wciąż popularna, jej oferta edukacyjna jest
coraz bogatsza i cieszy się zainteresowaniem młodych ludzi z całego
powiatu.
Jest to niewątpliwie zasługa ludzi, którzy w szkole pracują i tych,
którzy ze szkołą współpracują z ramienia instytucji państwowych,
oświatowych i samorządowych, a także zakładów pracy.

Nadanie Sztandaru Regionalnemu Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie zamyka kolejny etap zmian organizacyjnych w szkole.
Uroczystość Nadania Sztandaru jest częścią naszego programu
wychowawczego.
Wyrażam nadzieję, że dzięki wsparciu samorządu terytorialnego,
przyjaciół i sympatyków szkoły, dzięki wsparciu i zaangażowaniu
rodziców, dzięki wykwalifikowanej kadrze, będziemy realizować wizję
człowieka, który czerpiąc z wiedzy o przeszłości, buduje nową
przyszłość.
Zależy nam na tym, by w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej
w

Lubartowie

panowała

atmosfera

życzliwości,

wzajemnego

zrozumienia, tolerancji i poszanowania. Mamy nadzieję, że tę
atmosferę będą Państwo mogli odczuć podczas dzisiejszej wizyty
w naszej szkole.
Dziękuję.

