Rys historyczny Zespołu Szkół Ekonomicznych
We wrześniu 1958 roku Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży
Socjalistycznej w Gdańsku powołał na terenie województwa gdańskiego sześć
uniwersytetów Robotniczych ZMS przeważnie o profilu ekonomicznym
i mechanicznym. Uniwersytet Robotniczy ZMS w Starogardzie Gdańskim został
powołany w październiku 1958 roku. Utworzono dwie klasy o kierunku
ekonomicznym, które łącznie liczyły 65 słuchaczy. Założycielem tej placówki był
mgr Witold Kolberg. Siedzibą placówki było Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica w Starogardzie Gd. (obecnie gmach Publicznego
Gimnazjum Nr 3). Uniwersytet Robotniczy nie posiadał uprawnień szkoły
państwowej i nie miał prawa wydawania świadectw, natomiast słuchacze
otrzymali indeksy na wzór uniwersyteckich, do których wpisywano oceny
i zaliczenia z poszczególnych przedmiotów. Rok szkolny dzielił się
na 2 semestry, z których każdy po zaliczeniu wszystkich przedmiotów równał
się ukończeniu jednej klasy. Słuchacze dowiedzieli się, że Uniwersytet
Robotniczy nie nadaje uprawnień szkoły państwowej i zaczęli go opuszczać.
Tej sytuacji przeciwdziałał dyrektor mgr Witold Kolberg, który czynił starania
o ustabilizowanie jej bytu i nadanie praw średniej szkoły zawodowej.
W roku szkolnym 1960/61 Ministerstwo Oświaty nadało placówce
kierowanej przez mgra Witolda Kolberga akt erekcyjny powołujący do życia
szkołę średnią o nazwie: Technikum Ekonomiczne dla Pracujących
w Starogardzie Gd. Kadrę stanowili nauczyciele liceum ogólnokształcącego
oraz pracownicy, głównie ekonomiści starogardzkich zakładów pracy. W roku
szkolnym 1962/63, decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku
przyłączono do Technikum Ekonomicznego dla Pracujących klasy,
które kształciły sprzedawców na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
Klasy te istniały od września 1961 roku przy Technikum Skórzanym
w Starogardzie Gd. W ten sposób powstała druga szkoła o nazwie: Zasadnicza
Szkoła Handlowa.
W 1966 roku na Dyrektora Technikum Ekonomicznego na podbudowie
szkoły podstawowej, Technikum Ekonomicznego dla Pracujących
w Starogardzie Gdańskim i Zasadniczej Szkoły Handlowej powołano
mgra Edmunda Śliwę, ekonomistę, który dotychczas pracował w charakterze
zastępcy dyrektora Technikum Chemicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Od września 1966 roku do Zasadniczej Szkoły Handlowej włączono

3 klasy Zasadniczej Szkoły Gospodarczej, która dotychczas mieściła się
przy Technikum Chemicznym. W roku szkolnym 1968/69 wszystkie zajęcia
lekcyjne odbywały się na drugą zmianę (od godziny 13 do godziny 20)
w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. M. C. Skłodowskiej. W maju
1969 roku odbył się pierwszy egzamin dojrzałości w 5-letnim Technikum
Ekonomicznym.
Różnice wieku młodzieży tych szkół jak i konieczność rozpoczynania zajęć
o różnej porze dnia musiały w końcu doprowadzić do wydzielenia odrębnych,
samodzielnych pomieszczeń przeznaczonych do wyłącznej dyspozycji dyrektora
Zasadniczej Szkoły Handlowej i Technikum Ekonomicznego. W 1969 roku
władze miasta przekazały szkole budynek przy ulicy Sobieskiego 6 (budynek
byłej Szkoły Podstawowej nr 1). W budynku tym znajdowało się 12 sal
lekcyjnych, pomieszczenie na bibliotekę oraz pokój nauczycielski. Otrzymanie
budynku poprawiło warunki, jednak stale rozwijająca się szkoła i przybywająca
liczba oddziałów powodowały, że nauka odbywała się na dwie zmiany.
W 1973 roku placówka otrzymała zgodę na budowę nowego skrzydła szkoły.
Prace rozpoczęły się od 1.10.1973 roku. W czerwcu 1974 roku zastępca dyra
mgr Franciszek Jaworski (na stanowisku od 1970 roku) zorganizował
Ochotniczy Hufiec Pracy złożony z 21 uczniów naszej szkoły . Nowe skrzydło
szkoły („nowa szkoła”) oddano do użytku w 1974 roku.
W 1975 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku powołało
zbiorczy zakład szkolny o nazwie „Zespół Szkół Ekonomicznych”. W skład
Zespołu wchodziły szkoły:
1. Liceum
Ekonomiczne
(specjalność:
ekonomika
i
organizacja
przedsiębiorstw).
2. Liceum Zawodowe Nr 2 kształcące w zawodzie pracownik administracyjno –
biurowy.
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca (zawody: sprzedawca, kucharz,
kelner, fryzjer, piekarz, cukiernik oraz krawiec).
4. Liceum Ekonomiczne dla Pracujących.
Szkoła liczyła w tym okresie 29 oddziałów i dalej się rozwijała. Zorganizowano
specjalistyczne gabinety przedmiotowe, w których zgromadzono nowoczesne
pomoce naukowe. W 1975 roku powołano drugiego wicedyrektora mgra
Edwarda Grabowskiego. Zespół Szkół Ekonomicznych na trwałe wrósł

w środowisko ciesząc się uznaniem społeczeństwa oraz popularnością wśród
młodzieży.
W roku szkolnym 1987/88 Dyrektorem szkoły został mgr Bogdan
Ramusiak zatrudniony w ZSE od 1983 roku na stanowisku kierownika
kształcenia praktycznego. Funkcję dyrektora szkoły pełnił przez 5 lat. W latach
historycznego przełomu odbywały się konkursy (młodego ekonomisty,
ze znajomości rocznika statystycznego, recytatorskie, znajomości Kociewia,…),
olimpiady (wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, ekologiczna,…) i spotkania
z ciekawymi osobistościami (pisarz, naukowiec) . Harcerze ze Szczepu
im. „Brygady Podhalańskiej” organizowali biwak w Małym Bukowcu. W roku
1991 dyr Bogdan Ramusiak powołał kolejno na zastępców dyrektora: Panią
mgr Barbarę Ławniczak i Pana mgra Stanisława Aszyka.
Od 1992 roku Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych był mgr Jerzy
Jakubowski. Za główne zadania uznał dostosowanie kierunków kształcenia
i modernizację bazy dydaktycznej do aktualnych potrzeb, remont pomieszczeń
sanitarnych, komputeryzację szkoły i rozbudowę placówki. Sukcesem Pana
Dyrektora było zakończenie prac termomodernizacyjnych budynku „starej
szkoły”, kompletna modernizacja łazienek szkolnych oraz wymiana stolarki
okiennej na okna energooszczędne. Z inicjatywy wicedyrektora Stanisława
Aszyka 19 listopada 2001 roku rozpoczęto budowę wielofunkcyjnej hali
sportowej a 10 września 2004 roku oddano ją do użytkowania. Radość uczniów
i nauczycieli była ogromna. Oprócz zajęć sportowych w hali przeprowadzano
uroczystości i imprezy szkolne. Do dyspozycji młodzieży pozostawało 17 sal
ogólnodostępnych, dwie pracownie komputerowe, pracownia pisania
na maszynie, kuchnia i „przejściowa” świetlica. Zajęcia lekcyjne kończyły się
po godzinie 18-tej. W 2005 roku szkołę opuścili ostatni absolwenci Liceum
Ekonomicznego i Liceum Zawodowego na podbudowie ośmioklasowej szkoły
podstawowej. Z końcem roku szkolnego 2005/06 na emeryturę przeszli:
Dyrektor szkoły mgr Jerzy Jakubowski oraz Wicedyrektor mgr Barbara
Ławniczak.
Od 1 września 2006 roku Dyrektorem szkoły został nauczyciel
informatyki mgr Tadeusz Burczyk . Na stanowisko Wicedyrektora do spraw
kształcenia zawodowego i wychowania powołał mgra inż. Zygmunta
Sobeckiego. W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w roku szkolnym 2006/07
wchodziły następujące szkoły:

1. Technikum Nr 1 kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik
handlowiec i technik organizacji usług gastronomicznych – 13 oddziałów.
2. I Liceum Profilowane kształcące w profilach:
ekonomicznoadministracyjnym, usługowo-gospodarczym i zarządzanie informacją –
12 oddziałów.
3. III Liceum Ogólnokształcące – 2 oddziały.
4. Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych – wiele zawodów (nie zgłosiła się
wymagana ilość chętnych).
W kolejnych latach rozpoczęto kolejno kształcenie w zawodach: technik
informatyk i technik logistyk oraz w ostatnim roku technik organizacji reklamy
i technik obsługi turystycznej. Zaprzestano kształcenia w liceum profilowanym
i w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych.
Od 2006 roku sukcesywnie prowadzono prace remontowe zmierzające
do podniesienia estetyki i bezpieczeństwa. Teren szkoły ogrodzono wyłożono
polbrukiem, zmodernizowano wjazd do szkoły i utwardzono parking. Budynek
„nowej szkoły” został ocieplony i odmalowany. W salach komputerowych
zainstalowano klimatyzację. Do łazienek uczniowskich doprowadzono ciepłą
wodę podgrzewaną energią słoneczną (solar). Wymieniono posadzkę
na parterze i pierwszym piętrze. Przeprowadzane były remonty bieżące sal
lekcyjnych. Aby wyeliminować anonimowość uczniów, przeciwdziałać
patologiom i ograniczyć wstęp do szkoły osobom postronnym wprowadzono
identyfikatory będące wizytówką, „kluczem” do drzwi i kartą biblioteczną.
Jednocześnie wprowadzono monitoring wizyjny na terenie szkoły. System
kamer pomógł wielokrotnie wskazać sprawców kradzieży, dewastacji
lub przemocy.
W celu podniesienia wyników w nauce i dostosowaniu do kierunków
kształcenia rozbudowano i dostosowano sale komputerowe do prowadzenia
przedmiotów zawodowych. Przygotowano nowoczesne sale multimedialne,
w których stosuje się nowoczesne techniki nauczania w oparciu o tablicę
multimedialną, laptopy z projektorem i wizualizery. W bibliotece szkolnej
powstało nowoczesne centrum multimedialne. Młodzieży udostępniono
stanowiska komputerowe na korytarzu szkoły. Wszystkie zajęcia języków
obcych prowadzone były w grupach. Aby zwiększyć ilość pomieszczeń
przebudowano ciąg komunikacyjny „świetlicy” i zlikwidowano klasowe zaplecza
przeznaczając je na salki językowe. Rozszerzono ofertę zajęć pozalekcyjnych

między innymi ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu
Strukturalnego. Podjęto współpracę ze szkołami z Niemczech (Diepholz
i Münster) umożliwiającą nawiązywanie kontaktów interpersonalnych.
Podstawą współpracy i sukcesu jest bieżąca informacja. Wprowadzono
wizyjno-foniczny system przekazywania informacji (w szkole 3 monitory LCD na
korytarzach szkoły; „zewnątrz” – strona internetowa). Testowano elektroniczny
system kontroli frekwencji i postępów w nauce i w 2010 roku wprowadzono
dziennik elektroniczny (e-dziennik) zamiast dziennika „papierowego”. Dzięki
tej platformie informacje o ocenach, frekwencji i zachowaniu nie są tajemnicą
dla ucznia, nauczyciela i rodzica.
W Jubileuszowym roku szkolnym 2010/2011, roku 50-lecia istnienia szkół
handlowo, ekonomiczno, gastronomiczno…, naukę kontynuuje 649 uczniów
Technikum Nr 1 (19 oddziałów) i 106 uczniów (3 oddziały) III Liceum
Ogólnokształcącego oraz 16 słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych. Zajęcia
lekcyjne kończą się o godzinie piętnastej (w wyjątkowych przypadkach
o godzinę lekcyjną później). Kadrę Zespołu Szkól Ekonomicznych stanowią:
dyrektor mgr Tadeusz Burczyk, wicedyrektor do spraw planowania i kształcenia
ogólnego mgr Stanisław Aszyk, wicedyrektor do spraw kształcenia zawodowego
i wychowania mgr inż. Zygmunt Sobecki, pedagog mgr Iwona Grudzińska, 56-ciu
nauczycieli, 5 pracowników administracji i 13 pracowników obsługi oraz Pani
pielęgniarka. W dniu 22 października 2010 roku odbyły się uroczystości 50-lecia
Zespołu Szkół Ekonomicznych z udziałem wielu absolwentów, byłych i obecnych
pracowników, władz, gości oraz uczniów, którzy tworzą historię …-lecia szkoły.
Październik 2010 roku
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