
 W trakcie ferii zimowych młodzież naszej szkoły miała okazję pogłębić swoją 
wiedzę na temat programowania w AUTOCAD na stażu Erasmus+ w Dreźnie.     
W szkoleniu uczestniczyło 20 uczniów technikum oraz szkoły branżowej. 

 

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
 
 7 kwietnia 2020 r. – spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas: 

klasy maturalne – informacje o przewidywanych ocenach rocznych i zachowaniu, 
klasy pozostałe – spotkanie informacyjne (postępy w nauce, zachowanie), 

 16 czerwca 2020 r. – informacje o przewidywanych ocenach rocznych                              
i zachowaniu. 

 
 
 

INNE WAŻNE TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

 7 luty 2020 r. – koniec I semestru, 
 9 – 14  kwietnia 2020 r.  – wiosenna przerwa świąteczna, 
 24 kwietnia 2020 r. – zakończenie roku szkolnego klas maturalnych, 
 1 maja 2020 r. – Święto Pracy, 
 2 maja 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
 3 maja 2020 r. – święto Konstytucji 3 Maja, 
 4 – 5 maja 2020 r. – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w technikum 

(egzaminy maturalne z j. polskiego i matematyki), 
 6 maja 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (egzamin 

maturalny z j. angielskiego), 
 11 czerwca 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
 23 czerwca 2020 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część 

pisemna); dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
 26 czerwca 2020 r. – zakończenie roku szkolnego. 
 
 
 

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  

Bank Nowy BFG 

 

MECHANIK PRZYJAZNY 
RODZICOM 

Styczeń 2020 

     
 

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] 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 9 listopada 2019 r. 12-osobowy zespół reprezentujący klasy mundurowe naszej 
szkoły zajął III miejsce w I Przeglądzie Klas Mundurowych z Terenu 
Podkarpacia, który odbył się w Jasionce.  Nasi uczniowie zaprezentowali się 
znakomicie i uzyskał wysokie oceny  jurorów. Gratulujemy!  

 101 rocznicę odzyskania niepodległości obchodziliśmy w szkole bardzo uroczyście. 
Historię walk o wolność Polski przypomniała widzom akademia, która miała miejsce 
12 listopada. Po przedstawieniu odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych 
oraz przekazanie władzy nowemu samorządowi uczniowskiemu. Dotychczasowa 
przewodnicząca, Magdalena Król (4mo), ustąpiła miejsca nowo wybranemu szefowi, 
Jakubowi Kaczmarczykowi (3cm) i jego współpracownikom: Dominikowi 
Tyszkowskiemu (3ti - zastępca) i Emilce Seman (2to - skarbnik). 

 20 listopada w naszej szkole nastąpiło oficjalne otwarcie Szkolnego Muzeum 
Techniki, które mieści się w dawnej sali 70. Gromadzi ono sprzęty techniczne 
charakterystyczne dla końca XX wieku. Obecne eksponaty, przez lata zapomniane       
i pokryte kurzem, znajdowały się na szkolnym strychu. Kustosz muzeum – mgr inż. 
Marek Skalski – dał im szansę ponownego zaistnienia. Są tam urządzenia techniczne 
z dziedzin: komputeryzacja, technika filmowa, radiotechnika, fotografia, 
telekomunikacja i technika pomiarowa. Zapraszamy do zwiedzania naszego muzeum. 

 22 listopada uczniowie i uczennice z klas mundurowych ZS nr 2 wzięli udział w XIV 
Międzywojewódzkim  Memoriale  im. Bogusława Dziury w strzelectwie, który 
odbył się w Jedliczu. W zawodach brały udział trzyosobowe drużyny młodzieży szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. Zawodnicy startowali w konkurencji karabin 
pneumatyczny i byli klasyfikowani drużyno oraz indywidualnie. III miejsce 
drużynowo zajęły dziewczyny z ZS nr 2 w Sanoku, a indywidualne najlepiej 
wypadł Jakub Owsiany, zajmując I miejsce. Zawodników przygotowywał pan 
Paweł Stefański. Serdeczne gratulacje!  

 23 listopada na eliminacjach regionalnych VIII Ogólnopolskiego Turnieju 
Maszyn Wiatrowych w Jarosławiu uczeń klasy 2cm Marcin Bułdak wywalczył 
III miejsce w klasyfikacji generalnej, tym samym uzyskał prawo startu                  
w rozgrywkach finałowych, odbyły się 14 grudnia w Piasecznie. W finale nasz 
reprezentant zajął 13 miejsce. W konkursie walczyło aż 238 drużyn z całego kraju. 
Gratulujemy Marcinowi oraz opiekunowi – panu Markowi Chimiakowi. 

 W dniach 27 i 29 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas         
I technikum i szkoły branżowej z przedstawicielami Wydziału Prewencji  

 

Komendy Policji w Sanoku. Podczas prelekcji policjantki z grupy ds. profilaktyki 
poruszały m.in. problematykę zachowań ryzykownych podejmowanych przez 
młodzież oraz ich konsekwencji.  

 5 grudnia  w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odbyła się uroczysta 
Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, którą przygotowała nasza 
szkoła oraz Powiatowe Centrum Wolontariatu. Uroczystość uświetniło swą 
obecnością wielu zaproszonych gości, m.in.: burmistrz – pan Tomasz 
Matuszewski, wicestarosta – pan Janusz Cecuła, rektor Uczelni Państwowej – pani 
Elżbieta Cipora, poseł – pan Piotr Uruski. Podczas gali zaprezentowano 
imponujący dorobek Szkolnego Koła Wolontariatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku, 
działającego już dziesięć lat. W czasie uroczystości wyróżniono Wolontariuszy 
Roku 2019. Galę uświetniły występy artystyczne uczniów Zespół Szkół nr 2            
w Sanoku. 

 Miło nam poinformować, że drużyna dziewcząt reprezentujących naszą szkołę 
zajęła I miejsce w powiatowych zawodach koszykówki, rozgrywanych w hali        
I LO w dniu 9 grudnia. Serdeczne gratulacje! 

 12 grudnia w „Mechaniku” przeprowadzony został etap szkolny konkursu „Poznaj 
swoje prawa w pracy”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Państwowa Inspekcja 
Pracy. Wzięło w nim udział 19 uczniów naszej szkoły. Największą ilość punktów 
zdobyli i tym samym zakwalifikowali się do etapu regionalnego Klaudia 
Gaworecka i Kacper Mazur z klasy 1to. Gratulujemy! 

 Od 3 do 12 grudnia uczestniczyliśmy (po raz piąty!) w ogólnoświatowej akcji 
Amnesty International – Maraton Pisania Listów. Dzięki zaangażowaniu 
nauczycieli i – przede wszystkim – uczniów, do ogólnoświatowej akcji wsparcia dla 
osób, których prawa zostały złamane, dołożyliśmy 375 listów.  

 W dniu 20 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie kolędowe. Uczniowie       
z szkolnego koła teatralnego zaśpiewali kolędy – zarówno te najdawniejsze, jak        
i współczesne – przy akompaniamencie gitary, skrzypiec i saksofonu. Nasi szkolni 
artyści przybliżyli zebranym historię wykonywanych utworów.  

 „Ferie z techniką w MECHANIKU” to bezpłatne zajęciach, które odbyły się        
w naszej szkole podczas ferii zimowych. Miały one formę praktycznych warsztatów, 
w których wzięli udział uczniowie klas siódmych i ósmych okolicznych szkół 
podstawowych. Uczestnicy mogli poprzez praktykę zrozumieć skomplikowane 
zagadnienia z informatyki, elektroniki i mechaniki, poznać świat nowoczesnej 
techniki oraz rozwinąć swoje zdolności twórczego i kreatywnego myślenia. 
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nich około 30 
młodych pasjonatów techniki. 

 


