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Barlewiczki to niewielka wieś w województwie 
pomorskim, w powiecie sztumskim, granicząca bez-
pośrednio ze Sztumem. Wieś kojarzona jest ze szkołą 
zawodową, której w tym artykule przyjrzymy się bliżej.

Tak to się zaczęło...
Historię – swoją własną – Zespół Szkół Zawodo-

wych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach budu-
je dopiero od 1 września 2003 roku. Wtedy właśnie, 
decyzją Starostwa Powiatowego w Sztumie, powstała 
jednostka będąca połączeniem Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. Stanisława Staszica w Sztumie, który dał na-
zwę oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (dawniej 
Rolniczych) im. Wincentego Witosa w Barlewiczkach, 
który dał siedzibę.

Pierwszym dyrektorem w nowej, połączonej 
placówce, była Ewa Czapiewska, która zarządzała 
szkołą do roku 2008. W związku z bardzo dużą licz-
bą uczniów (732 w szkole dziennej) na początku nie 
było łatwo. Lekcje prowadzono we wszelkich moż-
liwych miejscach. 19 XII 2003 r. oddano do użytku 
nowy budynek, adaptowany ze starych warsztatów, do 
dziś nazywany „warsztatami”. Odbywają się w nim 
lekcje przedmiotów zawodowych technicznych oraz 
zajęcia wychowania fizycznego, a także większość 
uroczystości szkolnych. Sytuacja lokalowa stopniowo 
poprawiała się, gdy na sale lekcyjne przeznaczano ko-
lejne pomieszczenia w budynku internatu. W 2008 r. 
konkurs na stanowisko dyrektora wygrała Andrzelina 
Kastelli-Smolińska. W pierwszym dziesięcioleciu ist-
nienia ZSZw Barlewiczkach, pomimo trudnej sytuacji 
finansowej oświaty, przeprowadzono w szkole wiele 
remontów, głównie dzięki funduszom zdobywanym  
w ramach projektów współfinansowanych przez budżet 
Unii Europejskiej. W 2010 roku w szkole odnowiono 
elewację oraz założono solary. W celu podniesienia ja-
kości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjal-
nym, dwie pracownie językowe zostały doposażone  
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w sprzęt audio, a budynek warsztatów szkolnych wzbo-
gacono o pracownię CNC.

Z dniem 3 września 2012 roku dyrektorem szko-
ły została Marzena Zawisza, która pełni tę funkcję po 
dzień dzisiejszy.

Takie były początki naszej szkoły. Jak obecnie  
placówka radzi sobie z niżem demograficznym,  
z jakimi problemami się boryka, czym może się po-

chwalić, co jest magnesem przyciągającym uczniów 
do kontynuowania nauki właśnie w naszej szkole? 

Oferta edukacyjna  
dostosowana do rynku pracy...

Tym, co jest naszym nadrzędnym celem, jest do-
stosowywanie oferty kształcenia do zmieniającego się  
w galopującym tempie – rynku pracy. Zależy nam 
bardzo, by nasi absolwenci znaleźli zatrudnienie na 
lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim 
rynku pracy. W tym roku ósmoklasistom proponujemy 
naukę w następujących kierunkach: technik informa-
tyk, technik mechanik, technik pojazdów samocho-
dowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, 
technik handlowiec, technik budownictwa, technik 
hotelarstwa, technik rolnik oraz technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki. W branżowej szkole I stopnia 
kształcimy we wszystkich zawodach robotniczych. 
Współpracujemy w tym celu z Centrami Kształcenia 
Zawodowego, w których uczniowie odbywają kursy 
teoretycznego dokształcania zawodowego. Pozosta-
jemy w stałym kontakcie z lokalnymi pracodawcami 
(współpracujemy z ponad 200 zakładami pracy), obser-
wujemy tendencje na rynku pracy i staramy się dopa-
sować do jego potrzeb i prognoz. Dlatego, co roku we-
ryfikujemy ofertę kształcenia poprzez wprowadzanie 
innowacji lub rozszerzeń na proponowanych przez nas 
kierunkach. Dla tegorocznych ósmoklasistów wprowa-
dziliśmy na przykład na kierunku technik handlowiec 
rozszerzenie handel wirtualny, które pozwoli naszym 
uczniom przygotować się do profesjonalnego tworze-
nia i zarządzania własnym przedsiębiorstwem inter-
netowym za pomocą otwartej platformy PrestaShop 
oraz do prowadzenia marketingu internetowego oraz 
telemarketingu. Po rozmowach z pracodawcami zde-
cydowaliśmy się również w tym roku na wprowadze-
nie rozszerzenia na kierunku technik mechanik. Mowa 
tu o rozszerzeniu operator produkcji, które przygotuje 
naszych uczniów do organizowania i koordynowania 
pracy podległych pracowników, rozliczania pracowni-
ków z przepracowanych godzin, koordynowania pro-
cesu produkcyjnego oraz przewidywania i reagowania 
na sytuacje niestandardowe. 
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Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach jest 
największą spośród trzech szkół średnich w powie-
cie sztumskim. Aktualnie w szkole kształci się 550 
uczniów, a całkowita powierzchnia placówki to ponad 
5000 m2. 

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
W ramach wyrównywania szans edukacyjnych 

oferujemy naszym uczniom szereg kursów oraz za-
jęć dydaktyczno-praktycznych, które realizowane są  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W szkole 
realizowany jest projekt „Efektywne kształcenie zawo-
dowe w powiecie sztumskim – cykl wsparcia dydak-
tycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów 
ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”, 
w ramach którego uczniowie podnoszą swoje umiejęt-
ności, zdobywają wiedzę i doświadczenie zawodowe. 
I tak na przykład, przyszli rolnicy mają możliwość 
uczestniczenia w kursach obsługi kombajnu zbożowe-
go, wózka widłowego, zastosowania technik informa-
tycznych w produkcji zwierzęcej i roślinnej. Uczniom 
kształcącym się w zawodzie technik pojazdów samo-
chodowych oferujemy, między innymi zajęcia w pra-
cowni diagnostyki pojazdów samochodowych, zajęcia 
diagnostyczne z wykorzystaniem przyrządu KTS oraz 
serwisowanie ogumienia samochodowego. Dla infor-
matyków dostępny jest kurs programowania robotów 
szkoleniowych, zajęcia z prototypowania układów 
elektronicznych oraz programowania sterowników 
PLC, montażu podzespołów w technologii PTH oraz 
SMD. To tylko niektóre przykłady zajęć pozalekcyj-
nych oferowanych naszym uczniom. W ramach wspo-
mnianego powyżej projektu organizujemy również 
staże zawodowe wykraczające poza podstawę pro-
gramową dla uczniów kierunku technik informatyk, 
technik pojazdów samochodowych, technik rolnik, 
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Dbamy  
o rozwój zawodowy naszych pracowników. Nauczy-
ciele przedmiotów zawodowych, w ramach wspo-
mnianego powyżej projektu, uczestniczyli w studiach 
podyplomowych, szkoleniach i kursach np.: w kursie 
zawodowym obsługi programów komputerowych 
związanych z rolnictwem, z zakresu planowania prak-
tyk zawodowych, studiach podyplomowych z zakresu 
projektowania aplikacji internetowych czy odnawial-
nych źródeł energii. Stwarzamy również nauczycielom 
możliwość odbywania staży zawodowych w zakładach 
pracy, które pozwalają pedagogom poznanie aktualne-
go rynku pracy i wdrożenie zdobytej wiedzy w proces 
edukacyjny naszych uczniów. 

Chlubą szkoły jest wybudowanie i pełne wyposa-
żenie nowoczesnych warsztatów, w których znajdują 
się m.in. pracownia diagnostyki pojazdów samochodo-
wych, pracownia napraw pojazdów samochodowych, 
pracownia techniki rolniczej, produkcji roślinnej, pro-
dukcji zwierzęcej, pracownia metrologii. Posiadamy 
wysoko specjalistyczne pracownie do nauki w zawo-
dzie technik informatyk: pracownię aplikacji interne-

towych i baz danych, urządzeń techniki komputerowej, 
robotyki prototypowania układów elektronicznych, 
pracownię interfejsów HMI i wizualizacji procesów 
graficznych. Uczestnikom projektu „Efektywne kształ-
cenie zawodowe w powiecie sztumskim – cykl wspar-
cia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności 
uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku 
pracy” oferowane są dodatkowe zajęcia z języka an-
gielskiego oraz niemieckiego, jak również indywidual-
ne konsultacje z doradca zawodowym. Tak dobre wy-
posażenie naszej szkoły jest możliwe dzięki świetnie 
układającej się współpracy z organem prowadzącym – 
Starostwem Powiatowym w Sztumie oraz ogromnemu 
zaangażowaniu pracowników szkoły.

Praktyki zagraniczne
Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 

w Barlewiczkach, od 10 lat pozyskuje środki na orga-
nizację zagranicznych praktyk zawodowych dla swo-
ich uczniów. Zrealizowaliśmy do tej pory 6 projektów,  
w których udział wzięło 170 uczniów klas trzecich 
technikum. Zorganizowaliśmy 3 miesięczne staże za-
wodowe dla 11 absolwentów oraz zagraniczne szko-
lenia job shadowing dla 20 nauczycieli przedmiotów 
zawodowych i osób odpowiedzialnych za kształcenie 
zawodowe w szkole. Na ten cel pozyskaliśmy ponad 
743 000 euro. Projekty, których celem jest odbycie 
zagranicznych praktyk, staży i szkoleń realizowane 
są przede wszystkim z programu Erasmus+. Współ-
pracujemy w tym zakresie z instytucjami z Hiszpanii, 
Włoch, Portugalii oraz Anglii. Aktualnie realizowa-
ny jest kolejny projekt „Europejskie zakłady pracy 
miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego 
uczniów ZSZ w Barlewiczkach”. Choć jego realizacja 
przypadła na trudne czasu pandemii, nie poddajemy 
się i przygotowujemy 20-osobową grupę uczniów klas 
trzecich do odbycia praktyk zawodowych w Hiszpanii 
w czerwcu br. 

Dzięki temu, że szkoła posiada internat, jest rów-
nież dostępna dla uczniów z oddalonych miejscowości. 
Wychowankowie mają zapewnione zakwaterowanie  
i wyżywienie, a pobyt w internacie umożliwia im sko-
rzystanie z pełnej oferty zajęć pozalekcyjnych, szkoleń 
i kursów, które zazwyczaj odbywają się popołudniami. 

Co roku podnosimy sobie poprzeczkę, wyznacza-
my kolejne cele, nie boimy się nowych wyzwań. Na-
szym marzeniem, w najbliższej perspektywie jest do-
posażenie pracowni gastronomicznych i hotelarskich, 
jak również modernizacja zewnętrznych obiektów 
sportowych i infrastruktury wokół szkoły. Wierzymy, 
że uda nam się zrealizować plany, czego życzymy so-
bie, a przede wszystkim – naszym uczniom.
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Nauczycielka języka niemieckiego i języka polskiego  
w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Od 6 lat 
koordynatorka projektów mobilnościowych, szkolny do-
radca zawodowy.


