ABSOLWENCI ZASADNICZYCH I ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
W STĄPORKOWIE (1952 – 2006)
UCZESTNICY I ABSOLWENCI POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ORGANIZOWANYCH I PROWADZONYCH PRZEZ ZESPÓŁ
SZKÓŁ ZAWODOWYCH OŻS IM. STANISŁAWA STASZICA
W STĄPORKOWIE (1975 – 1991)

Dane statystyczne
1. Absolwenci Szkoły Przemysłowej
zawody: formierz odlewnik i ślusarz – ok. 140 osób,
2. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Górniczej
zawód: górnik rud – 286 osób (łącznie z uczniami klasy drugiej z roku szkolnego
1957/58)
3. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej Odlewni Żeliwa „Niekłań” /”Stąporków”/
zawody wg grup:
 grupa odlewnicza (zawody: formierz odlewnik, operator maszyn i urządzeń
odlewniczych, modelarz metalu, ślusarz modelarz, modelarz odlewniczy) – 619 osób,
 grupa mechaniczna (ślusarz, ślusarz narzędziowy, ślusarz – spawacz, tokarz, frezer,
mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, operator obrabiarek skrawających) –
1099 osób,
 grupa elektryczna (elektromechanik, elektromechanik maszyn i aparatów
elektrycznych) – 184 osoby,
 grupa budowlana – (monter instalacji budowlanych) – 10 osób,
 grupa krawiecka – (szwacz dzianin) – 123 osoby,
4. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących (dorosłych) –
ogółem 89 osób.
5. Absolwenci Podstawowego Studium Zawodowego – ogółem 196 osób.
6. Absolwenci średnich szkół zawodowych – ogółem 858 osób
w tym:
 Technikum Mechaniczno – Odlewniczego dla Pracujących
(na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) – ogółem 291 osoby,
 Zaocznego Technikum Odlewniczego (TPSS) – ogółem 11 osób,
 Policealnego Studium Zawodowego – ogółem 35 osób,
 Szkoły Policealnej – ogółem 15 osób,
 Średniego Studium Zawodowego – ogółem 23 osoby,
 Technikum Odlewniczego (dla młodzieży niepracującej) – ogółem 237 osób,

 Liceum Zawodowego – ogółem 106 osób,
 Technikum Handlowego – ogółem 58 osób,
 Liceum Handlowego – ogółem 55 osób,
 Technikum (nowego typu; po reformie) – ogółem 46 osób.
7. Absolwenci średnich szkół zawodowych wg zawodów i specjalności kształcenia:


technik odlewnik – 306 osób,



technik obróbki skrawaniem – 233 osób,



technik handlowiec – 157 osób,



technik ochrony środowiska – 26 osób,



technik prac biurowych – 26 osób,



pracownik administracyjno – biurowy – 106 osób,



technik informatyk – 9 osób.

8. Uczestnicy i absolwenci kursów zawodowych:
a) kwalifikacyjnych,

przygotowujących

do

egzaminu

na

tytuł

robotnika

wykwalifikowanego:


w zawodach odlewniczych (formierz odlewnik, modelarz odlewniczy, operator
maszyn i urządzeń i urządzeń odlewniczych) – ogółem 98 osób,



w zawodach mechanicznych (ślusarz, tokarz, frezer) – ogółem 73 osoby,

b) kwalifikacyjnych przygotowujących do egzaminu na tytuł mistrza w zawodach
odlewniczych i mechanicznych – ogółem 63 osoby,
c) kwalifikacyjnych dla mistrzów ubiegających się o tytuł mistrza dyplomowanego –
ogółem ok. 30 osób,
d) pozostałych kursów zawodowych organizowanych doraźnie na zlecenie bądź wspólnie
z działami kadr i szkolenia stąporkowskich zakładów przemysłowych – ogółem
ok. 115 osób.

Uwagi:
1.

Dane podane w p. 1 są szacunkowe, ustalone na podstawie zebranych w latach 70-tych relacji
absolwentów i pracowników Szkoły Przemysłowej Zakładów Odlewniczych w Wołowie.

2.

Dane podane w p. 5 obejmują także członków OHP i OOC przy OŻN.

3.

Dane podane w p. 7 nie obejmują absolwentów Średniego Studium Zawodowego.

4.

Dane dotyczące absolwentów (uczestników) niektórych kursów prowadzonych z inicjatywy bądź
wspólnie z zainteresowanymi zakładami są niepełne. Dokumentację tych kursów przechowują zakłady.

5.

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzała Państwowa Komisja Egzaminacyjna działająca od roku 1976
przy Zespole Szkół Zawodowych Odlewni Żeliwa „Niekłań” („Stąporków”). Komisja posiadała

uprawnienia do przeprowadzania egzaminów i nadawania tytułów wykwalifikowanego robotnika w 12
zawodach oraz mistrza w 13 zawodach (specjalnościach).

