KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI




8 stycznia 2019 r. – spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas, poza
maturalnymi (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 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.

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

SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW – 50 zł
(25 zł – semestr)
Dane do przelewu:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku
Nr konta: 90864211842018000712440001
Podkarpacki Bank Spółdzielczy

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

Z ŻYCIA SZKOŁY












W listopadzie w „Mechaniku” uruchomiona została druga część szkolnej siłowni
gimnastycznej. Dzięki uczestnictwu w programie „Klub” realizowanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki udało się doposażyć naszą siłownię w nowy
sprzęt: rowerki stacjonarne, bieżnię elektryczną oraz ławkę treningową.
W całej Polsce świętowano w tym roku obchody 100-lecia odzyskania
niepodległości. My również włączyliśmy się w uczczenie tego dnia. W przededniu
święta w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Rozpoczęliśmy ją od
odśpiewania o godzinie 11.11 czterech zwrotek hymnu narodowego, bijąc w tej
sposób "Rekord dla Niepodległej". Pełen wzruszenia montaż słowno-muzyczny
pokazał nam, jak trudna i pełna cierpienia była droga Polaków do niepodległości.
W dniu 13 listopada w „Mechaniku” odbył się szkolny etap XLIII Ogólnopolskiej
Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków
Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu. W konkursie wzięli
udział uczniowie z klas: 1to, 1cm, 2ti i 3ct. Udział w olimpiadzie daje uczestnikom
sporo korzyści, m.in. możliwość sprawdzenia swojej wiedzy językowej, rozbudza
zainteresowanie językiem angielskim, stwarza możliwość współzawodnictwa,
przygotowuje ich do podejmowania dalszego kształcenia.
W dniu 14 listopada w hali sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Sanoku odbyły się Rejonowe Zawody w Unihokeju Chłopców, rozgrywane
w ramach Szkolnej Licealiady. Nasza drużyna stanęła na wysokości zadania
i awansowała do kolejnego etapu rozgrywek, czyli Półfinału Wojewódzkiego.
Gratulujemy!
W bieżącym roku szkolnym Stowarzyszenie Przyjazny Mechanik dzięki
Santander Bank Polska S.A. Sanok realizuje projekt „Rozwiń Skrzydła”. Projekt
umożliwił młodzieży uczestnictwo w różnorodnych formach i przedsięwzięciach
z dziedziny kultury. Grupa młodzieży wzięła udział w warsztatach teatralnych
w sanockim BWA. Zajęcia prowadził pan Sławomir Woźniak. Uczestnicy
zapoznali się z podstawową wiedzą o teatrze oraz mieli możliwość osobistego
doświadczenia „bycia aktorem”.
22 listopada po raz czwarty wzięliśmy udział w VII eliminacjach
do Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych. Do Puław zjechało 46 drużyn
z regionu Polski południowo-wschodniej, aby walczyć o wejście do finału
ogólnopolskiego TMW. Nasi reprezentanci, czyli Paweł Konopelski, Krzysztof
Lubecki, Jakub Cwenar, Mateusz Suwała, Bartosz Bukład i Waldemar Pyko,
robili wszystko, aby zająć jak najlepszą pozycję w tej emocjonującej rywalizacji.



W zestawieniu generalnym wywalczyliśmy 7 pozycję i awans do eliminacji
ogólnopolskich jako jedyna szkoła z Sanoka. W bieżącym roku o wejście do finału
walczyło w sumie 174 drużyny z całej Polski. Drużyna „Mechanika” znalazła się w
grupie 26 najlepszych drużyn. Gratulujemy drużynie oraz opiekunowi – panu
Markowi Chimiakowi. Wielki finał już 9 grudnia w Piasecznie. Trzymamy kciuki!
W dniach 3–7 grudnia po raz czwarty w „Mechaniku” odbędzie się Maraton
Pisania Listów. Jest on realizowany w ramach świętowania Międzynarodowego
Dnia Praw Człowieka. Wysyłamy wtedy apele do władz oraz listy solidarności do
osób, których prawa są łamane. W tym roku podczas Maratonu będziemy pisać listy
w obronie dziewięciu osób krzywdzonych, bezprawnie aresztowanych,
przetrzymywanych, prześladowanych za swoje przekonania.

PORADNIK DLA RODZICÓW MATURZYSTY
Jak pomóc dziecku w przygotowaniu się do matury?


etap I: Na 5 miesięcy przed maturą

Zachęć swoje dziecko do systematyczności. Wspólnie ustalcie harmonogram
przygotowań do matury. Zapytaj dziecko, jak najlepiej można mu pomóc. Czy
chciałoby, żeby przepytywać je od czasu do czasu z materiału, czy potrzebuje
korepetycji z jakiegoś przedmiotu.
Jeśli Twoje dziecko tego potrzebuje, ustal specjalne „strefy ciszy”, w których
mogłoby się ono spokojnie uczyć. Ewentualnie można zwolnić je z pewnych
obowiązków. Pamiętaj jednak, że czasami taki „stan wyjątkowy” w domu może
niepotrzebnie wzmóc u dziecka stres.


etap II: Na 5 tygodni przed maturą

Na wszelki wypadek omów z dzieckiem plan działania, gdyby nie poszło mu
dobrze na maturze. Nigdy nie strasz go, że niezdanie matury to „koniec świata” czy
sytuacja bez wyjścia.


etap III: Na 5 dni przed maturą

Postaraj się o optymistyczną atmosferę w domu. Opowiedz o własnym
zdenerwowaniu przed swoim egzaminem maturalnym. Powiedz dziecku, że bez
względu na wszystko wierzysz w jego możliwości.


etap IV: W dzień matury

Dopilnuj, aby dziecko zabrało wszystko, co będzie mu potrzebne na egzaminie:
dowód, legitymację, długopis. Uśmiechnij się do niego, mocno przytul i ... nie
zapomnij o kopnięciu na szczęście ;) – a potem spokojnie wróć do własnych zajęć.

