Rys historyczny
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
w Bydgoszczy
1 września 1952 r. przy Szkole Podstawowej Specjalnej im. Józefy Joteyko otwarta
została klasa zawodowa z dwoma kierunkami szkolenia- krawieckim
i ogrodniczym dla 17 uczniów.
W roku szkolnym 1953/1954 dokonano naboru 28 uczniów, na krawiectwo - 13
uczniów, a na nowy kierunek ślusarski- 15 uczniów.
Z dniem 1 września 1954r. klasy zawodowe zostają wyodrębnione ze Szkoły
Podstawowej Specjalnej im. Józefy Joteyko w samodzielną jednostkę
organizacyjną o nazwie: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr5 w Bydgoszczy
Dyrektorem zostaje kierownik Szkoły Podstawowej Specjalnej pan
Franciszek Wołoszyk.
W tym samym roku szkolnym następuje translokalizacja z budynku Szkoły
Podstawowej Specjalnej przy ul. Toruńskiej 50 na ul. Krasińskiego 10 do
Państwowego Zakładu Dzieci Niewidomych .
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Bydgoszczy otrzymała 7 pomieszczeń,
w których urządzono dwie klasy do nauczania przedmiotów ogólnokształcących,
jedną pracownię krawiectwa damskiego, jedną pracownię krawiectwa męskiego
(nowy kierunek kształcenia) oraz jedną pracownię warsztatu tkackiego .
Szczególnym powodzeniem w tym okresie cieszył się warsztat tkacki i krawiecki.
Wysoka jakość usług , dobre przygotowanie zawodowe uczniów podnosiły prestiż
szkoły.
W 1958r. następuje druga przeprowadzka szkoły do części posesji byłych koszar
wojskowych przy ul. Hanki Sawickiej 28 w Bydgoszczy.
Na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr5 w Bydgoszczy zostały
przydzielone trzy małe wyeksploatowane budynki o łącznej powierzchni użytkowej
350 m2 , które okazały się za małe na potrzeby kształcenia młodzieży (brak sali
gimnastycznej, boiska szkolnego itp.). W tym okresie do szkoły uczęszczało około
100 uczniów.

W roku szkolnym 1962/63 dyrektorem szkoły zastaje p. Feliks Nowak. W tym
samym okresie wykonano remont kapitalny pracowni tkackiej oraz adoptowano
nowe pomieszczenia na pracownie ślusarskie. Do szkoły uczęszcza w tym czasie
około 110 uczniów.
Od roku szkolnego 1964/65 dostosowano proces szkolenia i produkcji kierunku
tkackiego i ślusarskiego do form przemysłowych . Klasy trzecie odbywały praktykę
w zakładach pracy: „ Pasamon” – tkacze, „ Romet”, „Famor, ZNTK - ślusarze .
W roku szkolnym 1969/70 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 w Bydgoszczy
uczy się 113 uczniów w 5 oddziałach, a w roku szkolnym 1973/74 do szkoły
uczęszcza 220 uczniów.
Rok szkolny 1974/75 przyniósł szkole szereg istotnych zmian. Decyzją
Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5
otrzymała część budynku szkolnego przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy.
W szkole przy ul. Toruńskiej urządzono sale lekcyjne do przedmiotów
ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych. Szkoła posiadała salę
gimnastyczną , boisko sportowe. W pomieszczeniach przy ul. Hanki Sawickiej 28
młodzież odbywała zajęcia praktyczne, kierunek ślusarski-trzy pracownie, kierunek
tkacki- jedną pracownie, kierunek krawiecki – dwie pracownie.
Rok szkolny 1976/77 to nowy rozdział w życiu Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr
5. Szkoła została zreorganizowana.
Kierunek mechaniczny został przeniesiony do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2
w Bydgoszczy, ul. Słoneczna 19, gdzie z dniem 1 września 1976 utworzono
Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 6 Specjalną .
Pozostałe kierunki kształcenia tj. krawiectwo lekkie, krawiectwo ciężkie
i tkactwo zostały przeniesione jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 do budynku
Liceum Zawodowego przy ul. Świętojańskiej 20 w Bydgoszczy. Zajęcia
praktyczne młodzież odbywała w zakładach pracy – w Spółdzielni Inwalidów
„Współpraca” -praktykę odbywały krawcowe, w „ Pasamonie” zajęcia praktyczne
realizowali tkacze, a w warsztatach szkolnych przy ul. Toruńskiej 272 praktykę
odbywały również krawcowe .
Młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 Specjalnej zajęcia praktyczne
realizowali w warsztatach szkolnych ZSM nr 2 ( tylko klasy pierwsze i drugie) ,
klasy trzecie zajęcia praktyczne odbywali w zakładach pracy „Famor”, „ Romet”, „
FAM”, BPBInż. oraz zakładach rzemieślniczych.

Dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 od 1 września 1976 roku
jest p. Krystyna Pawłowska-Rymkiewicz, od 1 września 1977 roku dyrektorem
szkoły jest p. Tadeusz Krajewski.
W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 powstają nowe kierunki kształcenia
zawodowego :
- tapicer- zajęcia praktyczne odbywały się w Spółdzielni Inwalidów „Odnowa”,
- cukiernik- zajęcia praktyczne odbywały się w zakładach cukierniczych
„Jutrzenka”.
Od 1 września 1978 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 została przeniesiona do
budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul . Świerczewskiego 37
w Bydgoszczy.
W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 utworzono 9 klas, w których uczyło
się 170 uczniów. Powstał nowy kierunek kształcenia zawodowego -szwacz dzianin,
zajęcia praktyczne odbywały się w Bydgoskich Zakładach Dziewiarskich
„Dzianotex”.
Rok szkolny 1983/84 jest najbardziej pomyślnym w dziejach historii Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr 5 w Bydgoszczy. Decyzją Kuratorium Oświaty
i Wychowania w Bydgoszczy z dniem 1 września 1983 r. do budynku szkolnego
przy ul. Grunwaldzkiej 41 zostają wprowadzone Zasadnicza Szkoła Zawodowa
nr 5 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 Specjalna .
Od 1 września 1983 r. funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5, której
dyrektorem jest p. Tadeusz Krajewski, wicedyrektorem szkoły jest p. Anna Barbara
Doktor, kierownikiem szkolenia praktycznego jest. Tadeusz Zieliński, pedagogiem
szkolnym jest p. Krystyna Pawłowska-Rymkiewicz.
Od 1 września 1983r. naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 rozpoczęło 360
uczniów w 24 oddziałach.
Z dniem 1 maja 1984 r. dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 zostaje
p. Józef Dudka.
W roku szkolnym 1984/85 szkoła kształci 445 uczniów w 27 oddziałach, 12 klas
pierwszych, 8 klas drugich , 7 klas trzecich.
W szkole kształci się młodzież z całego województwa bydgoskiego
w następujących zawodach: ogrodnik, krawiec- szwacz, szwacz-dzianin, krawiec
odzieży lekkiej, obuwnik, kaletnik, tapicer, kucharz, aparatowy przetwórstwa
owocowo -warzywnego, ślusarz, elektromonter, tkacz. Kształcenie młodzieży w tak
szerokiej gamie zawodów było możliwe dzięki przychylności dyrekcji zakładów
pracy, w których młodzież uczyła się zawodu, np. ogrodnicy w Zieleni Miejskiej,

krawcowe w Spółdzielni „Współpraca” i „Dzianotex”, obuwnik i kaletnik
w Spółdzielni Pracy” Asko”, obuwnik przemysłowy- „Kobra”, kucharz
w Spółdzielni Gastronomicznej „Społem”, aparatowy przetwórstwa owocowowarzywnego w Chłodni Składowej „Wschód”, tkacz w „Pasamonie”, tapicer
w Spółdzielni Inwalidów „Odnowa”, elektromonter i ślusarz w „Famorze”,
„Romecie” i „Famie”. Zakłady pracy z reguły były mocno zainteresowane
w kształcenie swych przyszłych pracowników, głównie w zawodach
szerokoprofilowych.
W roku szkolnym 1988-89 dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
w Bydgoszczy zostaje p. Anna Barbara Doktor, zastępcę dyrektora jest p. Jerzy
Durzyński, kierownikiem szkolenia praktycznego jest p. Kazimierz Wojtalewicz,
pedagogiem szkolnym jest p. Aleksandra Kwitowska.
W roku szkolnym 1988 - 89 do szkoły uczęszczało około 425 uczniów,
którzy kształcili się w następujących zawodach: ogrodnik, krawiec, ślusarz,
kucharz, tapicer, elektromechanik, aparatowy przetwórstwa owocowo-warzywnego
, obuwnik. Szkoła w dalszym ciągu utrzymuje wzorowe kontakty z zakładami
pracy, w których uczniowie naszej szkoły odbywają zajęcia praktyczne. W tym
okresie Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Bydgoszczy była jedną
z największych szkół zawodowych kształcenia specjalnego w Polsce.
Od 1 września 2002 r. dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5
w Bydgoszczy zostaje p. Jerzy Durzyński, zastępcą dyrektor jest p. Krzysztof
Biniecki , kierownikiem szkolenia praktycznego jest p. Kazimierz Wojtalewicz,
pedagogiem szkolnym jest p. Maria Jolanta Górska.
W roku szkolnym 2002/2003 naukę rozpoczęło w szkole 240 uczniów
w 17 oddziałach. Młodzież kształciła się w następujących zawodach: ogrodnik,
krawiec, elektromechanik, elektromonter, kucharz, kucharz małej gastronomii,
stolarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, malarz, malarz-tapeciarz,
pracownik gospodarstwa domowego.
W roku szkolnym 2002/2003 uruchomiono pracownię komputerową
z dostępem do internetu, wykonano remont sali gimnastycznej, wyremontowano
6 sal dydaktycznych , wyłożono posadzki gresowe w salach lekcyjnych oraz na
korytarzach, wykonano remont dachu sali gimnastycznej.
KPEC wykonał remont kapitalny węzła co, zainstalowano w pełni
zautomatyzowany system kontroli parametrów grzewczych wraz z tzw.
„automatyką pogodową”.
Praktyczna nauka zawodu realizowana była w warsztatach szkolnych,
zakładach produkcyjnych, zakładach rzemieślniczych, zakładach usługowych.

Kształceniem zawodowym młodzieży zajmowało się 21 nauczycieli zawodu oraz
43 instruktorów w 49 placówkach szkoleniowych.
Szkoła uczestniczy w organizacji imprez sportowych i integracyjnych
w środowisku lokalnym np. impreza integracyjna „ Od Okola do Opola”.
Szkoła aktywnie uczestniczy w realizacji Bydgoskich Grantów Oświatowych.
Od 1 września 2007 roku dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowe nr 5
w Bydgoszczy jest p. Emilia Witczak, zastępcą dyrektora szkoły jest p. Anna
Laszczkowska, kierownikiem szkolenia praktycznego jest p. Jagna Snopko,
a pedagogiem jest p. Maria Jolanta Górska.
W roku szkolnym 2007/2008 naukę w szkole rozpoczęło 196 uczniów
w 13 oddziałach. Młodzież kształci się w następujących zawodach: ogrodnik,
krawiec, ślusarz, kucharz małej gastronomii, malarz, blacharz samochodowy,
piekarz, cukiernik, stolarz, sprzedawca.
Organizacja szkoły i jej działalność podporządkowane są wszechstronnemu
rozwojowi ucznia. Wszelkie działania dydaktyczne, wychowawcze służą wyłącznie
dobru młodzieży. Uczniowie mają możliwość pogłębiać swoją wiedzę,
uczestniczyć w kołach zainteresowań , rozwijać swoje zdolności artystyczne
i sportowe. Szkoła nasza to nie tylko nauka, to również miejsce rozwijania
zaineteresowań zainteresowań kulturalno - oświatowych, uczestnictwo
w wycieczkach turystycznych, w teatrze, kinie.
W roku szkolnym 2007/2008 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 jest placówką,
która uczestniczy i organizuje imprezy sportowe i integracyjne w środowisku
dzielnicy „Okola” i w środowisku lokalnym, np. placówka organizuje cykliczne
imprezy integracyjne „ Od Okola do Opola”, „ Ochrona tradycji Świąt Bożego
narodzenia i Wielkanocy”, „Festyn rodzinny”.
Szkoła aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych organizowanych przez
Urząd Miejski w Bydgoszczy odnosząc wiele sukcesów, np. w tenisie stołowym,
koszykówce, biegach przełajowych.
Szkoła jest organizatorem wojewódzkich konkursów z języka polskiego,
matematyki i języka angielskiego. Młodzież naszej szkoły aktywnie bierze udział
w konkursach zawodowych kierunku kucharskiego, krawieckiego, ślusarskiego,
gdzie osiąga bardzo dobre wyniki.
W szkole działa klub turystyczny SKKT ” Żółwie”, działają koła: teatralne,
fotograficzne, matematyczne, taneczne, polonistyczne, PCK, SKS, informatyczne.
Na terenie placówki prężnie działa Samorząd Uczniowski. Corocznie

organizowany jest na terenia szkoły „ Tydzień kolorów”, prowadzone są zajęcia
rewalidacyjne iwarsztaty terapeutyczno-artystyczne.
Szkoła od wielu lat prowadzi aukcję dzieł sztuki, organizowana jest dla młodzieży
„Zielona Szkoła”.
Urząd Miasta w Bydgoszczy przyznał Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5
13 Bydgoskich Grantów Oświatowych na realizację działań innowacyjnych
w roku szkolnym 2007/2008.
W roku szkolnym 2011/2012 dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowe nr 5
w Bydgoszczy jest p. Emilia Witczak, zastępcą dyrektora szkoły jest p. Anna
Laszczkowska, kierownikiem szkolenia praktycznego jest p. Jagna Snopko,
a pedagogiem jest p. Maria Jolanta Górska.
Naukę w roku szkolnym 2011/2012 naukę rozpoczęło 198 uczniów. Szkoła
posiada dobrą bazę dydaktyczną , wszyscy uczniowie naszej szkoły objęci są
pomocą psychologiczno-pedagogiczną . Na terenie szkoły działa świetlica
socjoterapeutyczna dla młodzieży z zaburzeniami zachowania.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Bydgoszczy znana jest środowisku
lokalnym jako organizator imprez integracyjnych, jasełek i imprez sportowych.
Szkoła współpracuje z placówkami oświatowymi na terenie miasta Bydgoszczy
oraz ze szkołami specjalnym z województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Szkoła nasza bierze aktywny udział w realizowaniu unijnych grantów
„Zawodowe Horyzonty”, w których uczestniczy młodzież wszystkich kierunków
zawodowych.
W naszej szkole najważniejszy jest uczeń, który zdobywa i pogłębia swoją
wiedzę i zainteresowania na miarą swoich możliwości .
Szkoła nasza to miejsce na samodzielną i samorządną działalność każdego ucznia
i całej społeczności szkolnej.
Ocena pracy szkoły w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej, jej funkcjonowanie w środowisku lokalnym oraz zarządzanie szkoły
i jej dalszy rozwój zostały bardzo dobrze ocenione w wyniku zewnętrznej
ewaluacji przeprowadzonej przez ewaluatorów z Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy.

