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10 grudnia 2021 r. – koniec I semestru w klasach maturalnych,
23 – 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna,
11 stycznia 2022 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część
pisemna, Formuła 2017
11 – 15 stycznia 2022 r. - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część
pisemna, Formuła 2019
10 stycznia 2022 r. – model „d”, 12 stycznia – 6 lutego 2022 r. – egzamin
potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie – część praktyczna (model „w”, „wk”,
„dk”) Formuła 2017
10 stycznia 2022 r. – model „d”, 12 - 22 stycznia – model „dk”, 11 – 23 stycznia
2022 – model „w” , „wk” - egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie część praktyczna (model „w”, „wk”, „dk”) Formuła 2019
21 stycznia 2022 r. – koniec I semestru w klasach I, II, III technikum i szkoły
branżowej I stopnia
14 – 27 lutego 2022 r. – ferie zimowe,
14–19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna,
29 kwietnia 2022 r. – zakończenie roku szkolnego klas maturalnych,
4 – 20 maja 2022 r. – egzamin maturalny – cześć pisemna,
18 – 20 maja 2022 r. – egzamin maturalny – cześć ustna,
21 czerwca 2022 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część
pisemna, Formuła 2017
2 – 7 czerwca 2022 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część
pisemna, Formuła 2019
20 czerwca 2022 – model „d”, 22 czerwca – 6 lipca 2022 r. – model „w”, „wk”,
„dk” – egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie - część praktyczna,
Formuła 2017
1 czerwca 2022 – model „d”, 8 czerwca – 19 czerwca 2022 r. – model „dk”, 1 -19
czerwca 2022 r. model „w”, „wk”, – egzamin potwierdzający kwalifikacje
w
zawodzie - część praktyczna, Formuła 201
24 czerwca 2021 r. – zakończenie roku szkolnego.

MECHANIK PRZYJAZNY
RODZICOM
Wrzesień 2021

Zespół Szkół nr 2
im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku
ul. Stróżowska 15
38-500 Sanok
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tel. 13 46 53 951
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SEMESTRALNA SKŁADKA NA FUNDUSZ POMOCY SZKOLE
- w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 50 zł

Dane do przelewu:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku
Nr konta: 06102029800000270201175538
PKO Bank Polski

Wykształcenie to dobro,
którego nikt nie jest w stanie
nas pozbawić.
[Menander]

Z ŻYCIA SZKOŁY








Czerwiec – lipiec 2021 – uczniowie naszej szkoły wyjechali na staże i praktyki
zawodowe na Cypr, do Niemiec i Portugalii.
1 września 2021 r. – kolejny raz rozpoczęcie roku szkolnego w „Mechaniku”
wyglądało nieco inaczej niż dotychczas. Na górnym holu, czyli w miejscu apelowym,
spotkali się tylko uczniowie pierwszych klas. Pozostałe klasy po przyjściu do szkoły w
wyznaczonych godzinach udały się do sal lekcyjnych na spotkanie
z
wychowawcami.
Przypominamy, że w naszej szkole obowiązują procedury bezpieczeństwa związane
z pandemią – są one dostępne na stronie szkoły (artykuł „Procedury bezpieczeństwa
w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu szkół Nr 2 w Sanoku”).
4 września przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2021.
W tym roku czytaliśmy dramat „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
8 i 10 września w „Mechaniku” odbyła się giełda podręczników, umożliwiająca
wymianę książek między starszymi i młodszymi klasami. Giełdę zorganizowano
zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi.

 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.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNOWYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2022
Technikum: 15.10.2021, 12.11.2021, 07.01.2022, 10.01.2022, 11.01.2022,

02.05.2022, 04.05.2022, 05.05.2022, 06.05.2022,17.06.2022 (10 dni).
Branżowa Szkoła I Stopnia: 15.10.2021, 12.11.2021, 07.01.2022,10.01.2022,
02.05.2022, 17.06.2022 (6 dni).

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI






STATUT SZKOŁY – WYBRANE FRAGMENTY
NAGRODY:
Uczeń może być nagrodzony za:
 rzetelną naukę,
 wzorową postawę i pracę społeczną,
 wybitne osiągnięcia,





3 września 2021- spotkanie organizacyjne z rodzicami wychowanków internatu
16 września 2021- spotkanie organizacyjne
28 października 2021- spotkanie informacyjne (postępy w nauce, zachowanie)
2 grudnia 2021- spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych (informacje o
przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu)
13 stycznia 2022- spotkanie z rodzicami uczniów klas pozostałych (informacje o
przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu)
12 kwietnia 2022- spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas
klasy maturalne- informacje o przewidywanych ocenach rocznych i zachowaniu
klasy pozostałe- spotkanie informacyjne (postępy w nauce, zachowanie)
14 czerwca 2022 – informacje o przewidywanych ocenach rocznych i zachowaniu

