KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI






9 listopada 2018 r. – spotkanie informacyjne (postępy w nauce, zachowanie),
4 grudnia 2018 r. – spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych (informacje
o przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu),
8 stycznia 2019 r. – spotkanie z rodzicami uczniów klas pozostałych (informacje
o przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu),
9 kwietnia 2019 r. – spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas:
klasy maturalne – informacje o przewidywanych ocenach rocznych i zachowaniu,
klasy pozostałe – spotkanie informacyjne (postępy w nauce, zachowanie),
10 czerwca 2019 r. – informacje o przewidywanych ocenach rocznych
i zachowaniu.

MECHANIK PRZYJAZNY
RODZICOM

INNE WAŻNE TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

















14 października 2018 r. – Dzień Edukacji Narodowej,
1 listopada 2018 r. – Wszystkich Świętych,
2 listopada 2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
11 listopada 2018 r. – Narodowe Święto Niepodległości,
14 grudnia 2018 r. – koniec I semestru w klasach maturalnych,
23 – 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna,
6 stycznia 2019 r. – Święto Trzech Króli,
18 stycznia 2019 r. – koniec I semestru,
11 – 24 lutego 2019 r. – ferie zimowe,
18 – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna,
26 kwietnia 2019 r. – zakończenie roku szkolnego klas maturalnych,
1 maja 2019 r. – Święto Pracy,
2 maja 2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
3 maja 2019 r. – święto Konstytucji 3 Maja,
20 czerwca 2019 r. – Boże Ciało,
21 czerwca 2019 r. – zakończenie roku szkolnego.

SEMESTRALNA SKŁADKA NA FUNDUSZ POMOCY SZKOLE
- zostanie ustalona na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców
Dane do przelewu:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku
Nr konta: 90864211842018000712440001 Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Zespół Szkół Nr 2
im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku
ul. Stróżowska 15
38-500 Sanok
woj. podkarpackie
tel. 13 46 53 951
fax. 13 46 53 961
www.zs2.sanok.pl

„Szkoło, szkoło, gdy Cię wspominam,
tęsknota w serce się wgryza,
oczy mam pełne łez.”
[Julian Tuwim]

CO NOWEGO W „MECHANIKU”?
KSZTAŁCENIE DUALNE
Od roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia kształcący
się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawających
uczą się w systemie dualnym, tzn. pobierają praktyczną naukę zawodu u wybranych
pracodawców. Dzięki temu zdobywają wykształcenie, doświadczenie i zarabiają pieniądze,
a przy tym nie zaniedbują żadnego aspektu swojego życia.
Jak to możliwe? Nasz uczeń nie tylko zdobywa wiedzę w zakresie wybranego przez siebie
zawodu, ale także pracuje w firmie, gdzie może sprawdzać w praktyce to, czego nauczył się na
zajęciach. Po trzech latach, posiadając odpowiednie wykształcenie, wiedzę i praktykę, może
kontynuować edukację w Branżowej Szkole II Stopnia i tym samym zdać maturę i zdobyć tytuł
technika. Uczeń zawiera umowę ze swoim pracodawcą, a w trakcie nauki otrzymuje
wynagrodzenie, ponadto lata nauki wliczane są do stażu pracy. Nauka zawodu trwa trzy lata
i jest podzielona na część teoretyczną w szkole i praktyczną u pracodawcy.
Firmy ADR Polska oraz Do-Met objęły patronatem odpowiednio klasy: operator obrabiarek
skrawających oraz technik mechanik, a także zadeklarowały wsparcie szkole (wspólne
opracowanie programu nauczania, zajęcia praktyczne, kursy specjalistyczne – m.in. kurs
spawacza, wycieczki, doposażanie pracowni itd.)
Kształcenie techników mechaników jest również ściśle związane z praktyką – zajęcia od
pierwszej klasy będą raz w tygodniu prowadzone w firmie patronackiej.
PROJEKTY
Firmy ADR Polska i Do-Met są partnerem szkoły w projekcie unijnym Dostosowanie oferty
Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy (9.4 Poprawa jakości
kształcenia zawodowego, nabór nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18). Wartość projektu to 626
859,99 zł. W jego ramach uczniowie wymienionych zawodów będą mieć możliwość m.in.
odbycia dodatkowych płatnych staży, zrobienia kursu spawania MAG oraz obsługi obrabiarek
typu Haas. Zostaną także wyposażone pracownie programowania obrabiarek sterowanych
numerycznie oraz technologii (m.in. centrum obróbcze sinumerik, 15 zestawów komputerowych
z oprogramowaniem CAD i Edge CAM, mikroskop warsztatowy). Uczniowie uczestniczący w
projekcie otrzymują dodatkowe wynagrodzenie po odbyciu 300 godzin stażu w kwocie 1 994 zł.
Warto przypomnieć, że młodzież ZS 2 wyjeżdża regularnie od kilku lat na praktyki i staże
zagraniczne. Udział w nich jest całkowicie bezpłatny. Szkoła kontynuuje działania
w projekcie Erasmus+. W tym tygodniu 32 uczniów z klas trzecich technikum rozpoczęło
miesięczne praktyki w Wielkiej Brytanii i Portugalii. Na feriach zimowych 20 osób ze
wszystkich klas może wziąć udział w kursie AutoCad podczas stażu w Dreźnie.
Zaakceptowany został także nowy projekt POWER VET, w ramach którego 60 uczniów naszej
szkoły weźmie udział w stażach i praktykach w Hiszpanii, Niemczech i Włoszech. Wartość
dofinansowania to 532 634,32 zł.
KLASA MUNDUROWA O PROFILU WOJSKOWYM
Innowacja Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami wiedzy o wojsku – klasa mundurowa
o profilu wojskowym w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku jest odpowiedzią na rosnące
zainteresowanie wojskiem wśród uczniów naszej szkoły; stwarza młodzieży możliwość

rozeznania i wzmocnienia postaw proobronnych i patriotycznych, przybliża możliwość
wiązania przyszłości zawodowej z wojskiem. Innowacja poszerza ofertę edukacyjną dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych następującymi ścieżkami
rozwoju zawodowego: zawodowa służba wojskowa, terytorialna służba wojskowa, zasilenie
zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.
W ramach programu znajdują się m.in.: zajęcia strzeleckie prowadzone na szkolnej strzelnicy,
strzelanie z broni pneumatycznej krótkiej i długiej z trzech postaw, strzelanie dynamiczne,
strzelanie z broni wielkokalibrowej, nauka pływania z możliwością zdobycia karty pływackiej,
kurs ratownictwa, trening umiejętności społecznych z elementami musztry.
______________________________________________________________

STATUT SZKOŁY – WYBRANE FRAGMENTY
NAGRODY:
Uczeń może być nagrodzony za:
 rzetelną naukę,
 wzorową postawę i pracę społeczną,
 wybitne osiągnięcia,
 dzielność i odwagę,
 wzorową frekwencję.
Rodzaje nagród: wyróżnienie przez wychowawcę, wyróżnienie przez Dyrektora Zespołu –
ustne, wyróżnienie przez Dyrektora Zespołu – pisemne, nagrody pieniężne, nagrody książkowe,
list gratulacyjny dla rodziców.
KARY :
Uczeń może być ukarany za:
 niszczenie mienia szkolnego,
 lekceważący stosunek do nauki (w tym nieuzasadniona odmowa reprezentowania szkoły
w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach), nauczycieli lub pracowników szkoły,
 opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia (wszystkich lub niektórych),
 niegodne zachowanie, w tym terroryzowanie i bicie kolegów, wyłudzanie pieniędzy
i innych dóbr materialnych,
 używanie i przetrzymywanie alkoholu, tytoniu, w tym papierosów elektronicznych,
narkotyków,
 nieprzestrzeganie postanowień statutu Zespołu,
 ciągłe spóźnianie się na zajęcia lekcyjne.

Rodzaje kar i ich stopniowanie:
a) upomnienie wychowawcy klasy z zapisem w dzienniku lekcyjnym (potwierdzone
podpisem przez ucznia i rodzica),
b) ustna nagana Dyrektora,
c) nagana Dyrektora udzielona na piśmie (potwierdzona podpisem przez ucznia i rodzica
(opiekuna prawnego) lub pismo za potwierdzeniem odbioru),
d) nagana Dyrektora Zespołu z zagrożeniem wydalenia ze szkoły udzielona na okres
semestru lub roku szkolnego (potwierdzona podpisem przez ucznia i rodzica (opiekuna
prawnego) lub pismo za potwierdzeniem odbioru),
e) skreślenie z listy uczniów szkoły wchodzącej w skład Zespołu.

