Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie ma bardzo bogatą ponad
stuletnią tradycję, w tym ponad pięćdziesięcioletnią tradycję kształcenia
zawodowego. Budowę szkoły rozpoczęto w 1903r. a ukończono w 1908r. Od
6 kwietnia 1908r. do 1938r., czyli przez 30 lat mieściło się w nim pięcioletnie
Seminarium Nauczycielskie. Po reformie szkolnictwa w Polsce, w tym
również

zakładów kształcenia

nauczycielskie,

w

miejsce,

nauczycieli zlikwidowano
którego

utworzono

seminarium

trzyletnie

Liceum

Pedagogiczne. Ostatni rocznik słynnej rogozińskiej „PEDY” opuścił mury
szkoły w 1969 r. Z początkiem lat siedemdziesiątych szkoła zaczęła
funkcjonować

jako

Zespół

Szkół

Zawodowych.

Utworzone

zostało

Technikum Mechaniczne i przeniesiono Zasadniczą Szkołę Zawodową. 12
stycznia 1990 roku w Zespole Szkół Zawodowych odbyła się uroczystość
nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru. Tego dnia szkoła przyjęła
nazwę: Zespół Szkól Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego. Od tej pory
tradycją stały się obchody Dnia Patrona, które mają miejsce każdego roku.
31 maja 2000r. w wyniku reformy szkolnictwa, nastąpiła zmiana nazwy szkoły
na Zespół Szkół im. H. Cegielskiego. Zmiana była podyktowana utworzeniem
Gimnazjum nr 2, które od 1 września stało się integralną częścią szkoły.
W swej historii szkoła przechodziła różne, niejednokrotnie tragiczne koleje
losu (okupacja, dwa pożary), ale zawsze dobrze służyła Miastu,
Wielkopolsce i Rzeczpospolitej. Spośród wielu jej absolwentów, którzy wrośli
w oblicze Wielkopolski, kraju i zagranicy są tacy, którzy są dumą naszego
miasta. Obecnie w ZS im. H. Cegielskiego w Rogoźnie uczy się 578 uczniów
w 20 oddziałach. Oferta edukacyjna szkoły jest bogata i zgodna z aktualnym
zapotrzebowaniem środowiska. Uczniowie kształcą się w technikum

handlowym,

technikum

informatycznym,

technikum

mechanicznym,

technikum logistycznym i technikum ekonomicznym oraz zasadniczej szkole
zawodowej ( klasy 2 i 3), szkole branżowej I stopnia( klasy 1) i gimnazjum
( klasy 2 i 3). Od roku szkolnego 2013-2014 w technikum funkcjonuje klasa
wojskowa w ramach prowadzenia innowacji pedagogicznej „Klasa wojskowa
w technikum”. Obecnie są 3 klasy mundurowe. Patronat nad klasą wojskową
sprawuje 1 Brygada Logistyczna w Bydgoszczy. Szkoła dysponuje dobrą
bazą dydaktyczną: 8 pracowni komputerowych ze stałym dostępem do
Internetu, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, biblioteka, 2 sale
gimnastyczne. Uczniowie mają zapewnioną codzienną opiekę medyczną.
W szkole zatrudniony jest pedagog, a w tym samym budynku mieści się
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, dzięki czemu uczniowie i rodzice
mają ułatwiony dostęp do niezbędnych badań prowadzonych przez poradnię.
Ponadto od roku szkolnego 2015-2016 funkcjonuje dziennik elektroniczny,
ułatwiający proces dydaktyczny i wychowawczy. Drugie śniadanie oraz
ciepły posiłek (obiad) uczniowie mogą zakupić w funkcjonującym na terenie
szkoły ( miejsce dawnej stołówki) bistro „U Hipolita”. Szkoła oferuje bogatą
gamę

zajęć

pozalekcyjnych,

umożliwiających

uczniom

rozwijanie

zainteresowań i pasji przedmiotowych, poszerzanie wiedzy zawodowej.
Prężnie działające szkolne koło PCK organizuje liczne akcje charytatywne
w środowisku lokalnym i regionalnym. Nauka odbywa się w systemie
jednozmianowym od godziny 8.00 do 15.55. Szkoła mieści się w dogodnym
położeniu komunikacyjnym: PKS, PKP. Od 1990 roku szkoła jest aktywnym
członkiem Klubu Szkól im. H. Cegielskiego i współpracuje z innymi szkołami
noszącymi imię H. Cegielskiego, czego dowodem jest coroczny udział

w konkursie wiedzy o H. Cegielskim, czy udział w Ogólnopolskich
Mistrzostwach Szkól im. H. Cegielskiego. Długoletnie tradycje w kształceniu
zawodowym owocują dobrymi kontaktami z zakładami pracy i zakładami
handlowymi umożliwiającymi odbywanie praktyk zawodowych. Uczniowie
technikum mechanicznego odbywają zajęcia praktyczne w Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Poznaniu. O poziomie
kształcenia świadczą m. in. przyznawane uczniom osiągającym najlepsze
wyniki w nauce stypendia m.in. Prezesa Rady Ministrów, Starosty oraz
nagrody za konkursy i olimpiady.

