
Uchwała Nr 527/22/23 

Rady Pedagogicznej  

Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim    

 z dnia 22 lutego 2023 roku 

 

w sprawie: wystąpienia ze wspólnym wnioskiem wraz z radą Rodziców                 
i Samorządem Uczniowskim do organu prowadzącego o nadanie szkole imienia 

 

Na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
17marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 
przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.       
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 18 ust. 1; 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. 
Nr61, poz. 624 ze zm.), § 1 ust. 4. 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1  

Wystąpienie wraz z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim z wnioskiem do 
organu prowadzącego szkołę o nadanie Technikum Nr 1 przy Zespole Szkół 
Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim imienia Waldemara Gostomczyka. 

 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 3 

Uzasadnienie wyboru Patrona Szkoły stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik Nr 1  

Do Uchwały Nr 527/22/23 z dnia 22 lutego 2023 r. 

 

UZASADNIENIE WYBORU PATRONA TECHNIKUM NR 1 PRZY ZESPOLE 
SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM: 

Kandydatura Waldemara Gostomczyka na patrona Technikum Nr 1 w Zespole 
Szkół Technicznych wydaje się najbardziej naturalną konsekwencją życia                    
i działalności założyciela i dyrektora tej szkoły. Choć faktycznie pan Gostomczyk 
przejął zalążek szkoły przyzakładowej, ale w powszechnej świadomości uważany jest 
za twórcę Zespołu Szkół Technicznych, znanego powszechnie jako „szkoła 
zapowska”.  

W ciągu 37 lat swojego zarządzania dyrektor Gostomczyk uczynił ze 
„swojego” zespołu szkół wzorcową placówkę z warsztatami na terenie Zakładów 
Automatyki Przemysłowej, a więc – z kształceniem dualnym na miarę dzisiejszych 
trendów w kształceniu zawodowym. Był patronem kształcenia modułowego,  
najnowocześniejszego wówczas sposobu nauczania. Rozwijał szkoły policealne, 
dając możliwość przebranżowienia, bądź uzyskania zawodu absolwentom liceów. 
Pan Gostomczyk zbudował szkołę ze świetnie wyposażonymi pracowniami, 
z nieznanym wówczas monitoringiem, z wewnętrzną telewizją, z krytym basenem, 
kortem tenisowym i kompleksem boisk, a także ze znakomitym pawilonem 
laboratoryjnym. 

Dyrektor nie tylko doprowadził do rozkwitu wszystkich szkół funkcjonujących 
w ramach zespołu, nie tylko otworzył w swojej szkole oddział Politechniki Łódzkiej, 
nie tylko stworzył i wyposażył świetną orkiestrę dętą, nie tylko pozostawił po sobie 
szkolny ośrodek wypoczynkowy w Boszkowie, ale pozwolił zdobyć wykształcenie 
kilkunastu tysiącom osób. Stworzył nową jakość na ostrowskim rynku edukacyjnym, 
a dla szkoły wypracował rozpoznawalną w Polsce markę.  

Już za życia był doceniony i uhonorowany licznymi medalami i odznaczeniami. Dla 
społeczności Szkoły najistotniejsze jest, że stworzył ZAP i rozpoczął rozwój szkoły, 
zapewnił jej rozkwit.  

Nadanie Imienia Waldemara Gostomczyka szkole ocali wielki wysiłek tego wizjonera 
Edukacji. 


