Historia Zespołu Szkół nr 3
im. Rawickiego Korpusu Kadetów w Rawiczu
II Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu zostało utworzone na mocy porozumienia z dnia 19 maja 1992 roku
pomiędzy Kuratorem Oświaty a Wojewodą Leszczyńskim. Zgodnie z Aktem Założycielskim Kurator Oświaty
w Lesznie powołał średnią ponadpodstawową szkołę ogólnokształcącą, lokalizując ją w budynkach po
Rawickim Korpusie Kadetów.
1 września 1992 zabrzmiał pierwszy dzwonek w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 przy ul. Gen. Grota
Roweckiego 6 w Rawiczu. Początkowo szkoła ta miała zastąpić likwidowane Liceum Medyczne, do którego
wstrzymano już nabór, a ostatni absolwenci mieli opuścić mury w 1996 roku.
Funkcję dyrektora szkoły w czerwcu 1992 roku objęła Krystyna Szwedler, a 1 stycznia 1993 powołano na to
stanowisko Grażynę Giec. Zgodnie z tym postanowieniem do 1999 roku II Liceum Ogólnokształcące wraz
z Liceum Medycznym, a następnie Medycznym Studium Zawodowym posiadało wspólnego dyrektora, grono
pedagogiczne i administrację oraz obsługę. Początkowo w drugim rawickim LO rozpoczęły naukę tylko dwie
klasy, liczące łącznie 75 uczniów, a po czterech latach placówkę opuścili pierwsi absolwenci. W roku 1996 po
raz pierwszy w historii szkoły przeprowadzony został egzamin maturalny.
Od 1999 roku II LO w Rawiczu stało się samodzielną szkołą z 8 oddziałami, po dwa w roczniku.
Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, funkcję dyrektora placówki powierzono Renacie Pietrak.
18 października 1999 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Dyrektorem Medycznego Studium

Zawodowego Grażyną Giec a Dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego Renatą Pietrak w sprawie
udostępnienia bazy lokalowej Medycznego Studium Zawodowego dla potrzeb II LO. Od początku istnienia
szkoły nauczyciele podjęli działania, aby nadać jej imię. Rodzice, uczniowie i nauczyciele podjęli jednogłośnie
decyzję, aby placówka kontynuowała tradycję rawickiego szkolnictwa z czasów międzywojennych.
W 2000 roku po uzyskaniu przychylnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego,
dyrektor II LO Renata Pietrak złożyła wniosek do Rady Powiatu Rawickiego z prośbą o nadanie szkole
imienia Rawickiego Korpusu Kadetów. Na wybór patrona wpłynęła przede wszystkim lokalizacja szkoły,
która mieściła się w budynkach dawnej szkoły kadeckiej. Kolejnym argumentem, przemawiającym za tym
wyborem, była rola, jaką spełniał Rawicki Korpus Kadetów, który niegdyś był chlubą miasta, a jego
absolwenci wnieśli ogromny wkład w dzieje regionu i Polski. Poza tym od 1994 roku II LO współpracowało
z Poznańskim Klubem Kadeta, który zaakceptował nadanie szkole tego właśnie imienia.
27 kwietnia 2000 roku Rada Powiatu Rawickiego uchwaliła, że nadaje II Liceum Ogólnokształcącemu
w Rawiczu imię Rawickiego Korpusu Kadetów.
20 kwietnia 2007 roku został przekazany szkole sztandar. Został on ufundowany dzięki zaangażowaniu
Starosty Rawickiego Zdzisława Maćkowiaka, a także Klubu Kadetów II RP z Poznania. Ręcznie
haftowany sztandar przedstawia z jednej strony godło Polski z nazwą szkoły, a z drugiej – krzyż kadecki,
będący symbolem III Korpusu Kadetów w Rawiczu.
Zespół Szkół Nr 3 im. Rawickiego Korpusu Kadetów powstał w 2002 r. w związku z reformą systemu
edukacji w Polsce wprowadzającą licea profilowane. W skład wymienionej wyżej szkoły wchodziły: Liceum
Ogólnokształcące oraz Technikum kształcące w zawodzie fototechnika oraz technika organizacji reklamy.
15 listopada 2012 roku miało miejsce przeniesienie siedziby budynku szkoły do zrewitalizowanego budynku

na terenie powojskowym. Pozyskanie nowej siedziby zdecydowanie poprawiło bazę dydaktyczną Zespołu
Szkół Nr 3 poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także zwiększyło
bezpieczeństwo uczniów.
Uchwałą nr 48/301/16 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 3 im. Rawickiego
Korpusu Kadetów w Rawiczu podjęto decyzję o likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2016 r. po 24 latach
funkcjonowania.
W dniu 1 września 2016 roku sztandar szkoły został umieszczony w I Liceum Ogólnokształcącym
w Rawiczu.
W okresie funkcjonowania placówki w ramach Zespołu Szkół nr 3 w Rawiczu istniały 3 typy szkół: liceum
ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. Technikum kształciło w zawodach: fototechnik i technik
organizacji reklamy. W poszczególnych latach uczono następujących języków obcych: języka rosyjskiego,
języka łacińskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego i języka hiszpańskiego.
Podstawowym elementem Programu Wychowawczego szkoły było kształtowanie wśród uczniów tradycji
Rawickiego Korpusu Kadetów zgodnie z hasłem zawartym na sztandarze:

„Pamiętaj, żeś miał honor być kadetem”
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