
     

 

Dlaczego ZS2?  

1. Kierunki kształcenia 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku jest innowacyjna, nowatorska i jedyna. Działamy na 

rzecz rozwoju zarówno edukacji, jak i lepszych miejsc pracy. Nie kształcimy bezrobotnych. Nasze 

kierunki dają Wam gwarancję zatrudnienia. Są to zawody deficytowe, poszukiwane przez 

pracodawców na lokalnym i krajowym rynku pracy. Szczególnie atrakcyjne są kierunki objęte 

patronatami firm, gdyż zostały one utworzone w porozumieniu z firmami, w związku z brakiem 

wykwalifikowanych pracowników w tych zawodach. 

 

2. Patronaty firm 

Większość naszych kierunków kształcenia jest objęta patronatami największych firm powiatu 

sanockiego. Jesteśmy szkołą z największą ilością kierunków objętych patronatami firm w powiecie 

sanockim i powiatach ościennych, co daje naszym uczniom wiele profitów: 

- technik automatyk- patronat firmy ADR Polska S.A. i Sanok RUBBER Company 

- technik elektronik- patronat firmy EAE Elektronik 

- technik spawalnictwa- patronat firmy ADR Polska S.A. i MONT INOX 

- technik ochrony środowiska- patronat firmy Sanok RUBBER Company 

- operator obrabiarek skrawających- patronat firmy ADR Polska S.A. 



  

 

3. Płatne staże zawodowe i zajęcia praktyczne w firmach patronackich 

Dzięki objęciu naszych kierunków kształcenia patronatami największych firm z regionu nauka zawodu 

w naszej szkole ma głównie wymiar praktyczny. Zajęcia teoretyczne mają zawsze swoje przełożenie 

na praktykę, ponieważ na większości naszych kierunków przynajmniej jeden dzień spędzacie w 

zakładzie przy ucząc się bezpośrednio od doświadczonych instruktorów- praktyków w swoim 

zawodzie. Co więcej, za swoją pracę co miesiąc otrzymujecie wynagrodzenie na podstawie 

podpisanej z firmą umowy. 

Ponadto, kierunki technik automatyk i technik elektronik i operator obrabiarek skrawających objęte są 

projektami unijnymi, realizowanymi z firmami ADR Polska S.A., EAE Elektronik i Sanok Rubber 

Company, dzięki czemu możecie odbywać dodatkowe staże w tych właśnie zakładach pracy, zdobyć 

dodatkowe kwalifikacje i zarobić kolejne dodatkowe pieniądze. 

W ramach patronatu firmy fundują również stypendia dla najlepszych uczniów, przekazują sprzęt i 

wzbogacają bazę dydaktyczną szkoły. 

 



4. Baza dydaktyczna, sportowa i projekty unijne 

Dzięki bardzo dużej aktywności szkoły w pozyskiwaniu środków unijnych możemy poszczycić się 

najlepszą bazą dydaktyczną spośród szkół ponadpodstawowych w powiecie sanockim. Przestronne 

korytarze, ładne, dobrze wyposażone sale dydaktyczne, świetna baza sportowa (2 sale gimnastyczne, 

Orlik, bardzo dobrze wyposażona siłownia, strzelnica), szatnie z indywidualnymi szafkami dla każdego 

ucznia. 

 

 

 

5. Wyniki matur i egzaminów zawodowych 

Zdawalność matur w „Mechaniku” po wszystkich sesjach w roku 2019 wyniosła 89%. To najwyższy 

wynik zdawalności matury spośród wszystkich sanockich techników. Egzaminy zawodowe wypadają 

równie dobrze, a na niektórych kierunkach zdawalność wynosi 100%. Aby to osiągnąć prowadzimy dla 

Was dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych. Zawsze możecie liczyć 

na pomoc i życzliwość ze strony naszych nauczycieli. Wystarczy odrobina chęci i zaangażowania. 

 

 



6. Erasmus+ i praktyki zagraniczne 

W „Mechaniku” będziecie mieć szansę wyjechać za granicę na miesięczną praktykę lub 2-tygodniowy 

staż zawodowy. Już od 5 lat nasi uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe i językowe w 

Hiszpanii, Portugalii, Włoszech czy Wielkiej Brytanii. Całość wyjazdu jest finansowana z funduszy 

unijnych. Uczniowie na czas pobytu otrzymują również „kieszonkowe”. Takie wyjazdy to 

niepowtarzalna okazja na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, ale również czas na 

poznanie kultury kraju przyjmującego, rozwinięcie swoich umiejętności społecznych i językowych. 

 

  

6. Atmosfera i zajęcia pozalekcyjne 

„Mechanik” słynie z bardzo dobrej atmosfery i życzliwości całej społeczności szkolnej. Zarówno nasza 

kadra nauczycielska, administracja jak i obsługa dokładają wszelkich starań, abyście czuli się w 

naszej szkole dobrze. Samorząd Uczniowski podejmuje wiele ciekawych inicjatyw i akcji dzięki którym 

w szkole na co dzień jest po porostu miło, przyjemnie i wesoło. 

  



7. Internat i stołówka 

„Mechanik” dysponuje internatem na 105 miejsc noclegowych. W internacie ZS2 mieszkają uczniowie 

wszystkich sanockich szkół ponadpodstawowych, ale oczywiście zgodnie z regulaminem rekrutacji do 

internatu pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie „Mechanika”. 

W szkole działa również stołówka, z której korzystają uczniowie internatu oraz wszyscy chętni 

uczniowie naszej szkoły. 2-daniowy obiad kosztuje tylko 5 złotych. 

  


