
OŚWIADCZENIE Nr 9.XLIV.2022 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego” dla Stanisława Lewandowskiego

Na podstawie § 29 ust. 1 lit. c) Statutu Powiatu Sierpeckiego 
uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 
28 grudnia 2018 r. (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499) oraz 
§ 5 Regulaminu Przyznawania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego” z dnia 24 lutego 2012 roku - Rada Powiatu w Sierpcu pozytywnie 
opiniuje nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla

Stanisława Lewandowskiego, jako wyraz najwyższego uznania, 
wdzięczności i uhonorowania za zasługi położone na rzecz rozwoju Powiatu 
Sierpeckiego.

Stanisław Lewandowski został zatrudniony w Zespole Szkół nr 1 
w Sierpcu 1 grudnia 1989 r. jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. 
1 września 1990 r. powierzono Panu Stanisławowi Lewandowskiemu 
stanowisko kierownika warsztatów szkolnych, które piastował do 31 sierpnia 
1994 r. W tym czasie, w związku z sytuacją gospodarczo -  ekonomiczną 
w kraju, przestawił działalność warsztatów szkolnych z usług kooperacyjnych 
na działalność głównie usługową. 1 września 1994 r. Stanisław Lewandowski 
został powołany na stanowisko wicedyrektora szkoły. Funkcję tę pełnił 
do 31 sierpnia 2001 r. W okresie tym główny nacisk, oprócz sytuacji bieżących 
w życiu szkoły, położył na współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną 
w zakresie opracowywania arkuszy do przeprowadzenia egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ramach przygotowań szkół 
zawodowych do reformy szkolnictwa rozpoczętej w 1999 r. W Zespole Szkół 
nr 1 w Sierpcu były standaryzowane egzaminy w zawodzie mechanik pojazdów 
samochodowych.

1 września 2001 r. Pan Stanisław Lewandowski został dyrektorem 
Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu. W czasie pełnienia tej funkcji m. in. przygotował 
i przeprowadził nabory do nowopowstałych szkół: 3-letnich liceów 
profilowanych, 4-letnich techników i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych. 
Od 1 września 2000 r. przez 4 lata prowadził eksperyment pedagogiczny 
polegający na powołaniu klasy liceum zawodowego o profilu wojskowym we 
współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Systematyczna współpraca 
z Ambasadą Republiki Argentyny zaowocowała obchodami 30 rocznicy nadania 
szkole imienia Gen. Jose’ de San Martin, które to pod nadzorem Stanisława 
Lewandowskiego zostały zorganizowane w szkole. W 2002 roku stworzył



pierwszą pracownię z dostępem do Internetu. W trakcie pełnienia funkcji 
dyrektora przeprowadził kapitalny remont sali gimnastycznej, z wymianą 
parkietu łącznie, dobudował do budynku szkoły 2 pomieszczenia i przeznaczył 
je na siłownię i sklepik szkolny. Zmodernizował szatnię szkolną, doprowadzając 
do lepszego zabezpieczenia dobytku uczniów. W 2006 r. zorganizował zjazd 
absolwentów w związku z obchodami 60-lecia szkoły. Po okresie pełnienia 
funkcji dyrektora kol. Stanisław sumiennie wykonywał obowiązki nauczyciela 
przedmiotów zawodowych w branży samochodowej. Był organizatorem wielu 
wycieczek tematycznych dla uczniów m. in. na targi motoryzacyjne 
do Poznania. Rozpoczął i koordynował współpracę z firmą Prestige Auto 
Sp. z o.o. przedstawicielem Toyota Poland. Współpraca ta pomagała uczniom 
naszej szkoły odbywać praktyki zawodowe na najwyższym możliwym 
poziomie.

Pan Stanisław Lewandowski jest czynnym egzaminatorem Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej w branży samochodowej, co daje satysfakcję 
i podwyższa prestiż naszej szkoły. Pan Stanisław Lewandowski jest 
nauczycielem wymagającym, ale równocześnie bardzo łubianym przez uczniów. 
Postawa etyczna i zawodowa kol. Stanisława oraz kultura osobista nie budzą 
zastrzeżeń. Prezentuje postawę szacunku dla współpracowników i przełożonych. 
Rzetelnie wykonuje powierzone zadania, przestrzegając obowiązującego prawa, 
postanowień statutu szkoły.


