
WAŻNE TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 
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. 
 
 
SEMESTRALNA SKŁADKA NA FUNDUSZ POMOCY SZKOLE 
- w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 50 zł 
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Wykształcenie to dobro,  
którego nikt nie jest w stanie 

 nas pozbawić. 
 

 [Menander] 
 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
5 października – uczeń  klasy 4cm, Krystian Barszczowski, zdobył pierwsze 
miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym "Papież Jan Paweł II i 
kardynał Stefan Wyszyński - mocarze ducha". Konkurs zorganizowało 
Towarzystwo Gimnastyczne  „Sokół” z Sanoka. 
12 października społeczność szkolna uczciła Dzień Edukacji Narodowej. 
Zorganizowano uroczystą akademię, w czasie której uczniowie klas 
pierwszych ślubowali na sztandar szkoły. Dyrektor Zespołu wręczyła nagrody 
wyróżnionym nauczycielom: panu Bogdanowi Bieńczakowi i panu Marianowi 
Kuzickiemu. Nagrodę Starosty otrzymała pani Ewa Bień. 
13 października – dyrektor ZS nr 2 pani Jowita Nazarkiewicz otrzymała 
Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 
25 października odbył się LVII Młodzieżowy Rajd po Ziemi Sanockiej. 
Uczniowie przy pięknej pogodzie przeszli z Turzańska do Duszatyna. 
Październik 2021 - przez cały październik 2021r. uczniowie klas 
technicznych naszej szkoły doskonalili umiejętności zawodowe i językowe w 
miejscowości Martina Franca, leżącej niedaleko Taranto i Bari w 
południowowłoskiej Apulii. Było to możliwe dzięki realizacji kolejnego 
projektu Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe. 
10 listopada 2021 odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. Hasło 
przewodnie uroczystości brzmiało: Niepodległość i Wolność.  
Na przełomie listopada i grudnia rozegrano mecze w ramach powiatowej 
licealiady w piłce ręcznej. Drużyna dziewcząt z Mechanika zajęła drugie 
miejsce, a chłopcy uplasowali się tuż za podium, zdobywając czwartą lokatę. 
8 grudnia – sukcesów sportowych ciąg dalszy:  Świetne wieści dotarły do nas 
z Nowej Dęby, gdzie rozgrywano Wojewódzkie Finały Licealiady w 
badmintonie. Reprezentacja naszej szkoły w składzie Katarzyna Płaziak, 
Gabriela Marcinik i Natalia Jaworska zdobyła historyczny, pierwszy medal 
w tej dyscyplinie na tym poziomie! 
20 grudnia – odbyła się inscenizacja poświęcona  Bożemu Narodzeniu. 
21 grudnia – uczniowie i nauczyciele naszej szkoły działający w Szkolnym 
Kole Wolontariatu wzięli udział obchodach Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza. W tym roku gala połączona była z dwudziestoleciem 
Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku. Na szczególne wyróżnienie za 
działalność w szkolnym kole zasłużyli uczniowie klasy 2ae: Dawid Florczak, 
Miłosz Przybylski, Tomasz Futyma, Mateusz Pondel i Norbert Futyma. 

 

STATUT SZKOŁY – WYBRANE FRAGMENTY 
 

- Klasyfikacja śródroczna w Zespole polega na okresowym podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w 
szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu […] 
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.  
  
- Nauczyciele prowadzący obowiązkowe i nadobowiązkowe zajęcia 
edukacyjne najpóźniej na trzy dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej informują uczniów, a za ich pośrednictwem 
rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych wyższych niż 
niedostateczne. Informacja przekazywana jest ustnie na lekcji przez odczytanie 
ocen przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne. Przewidywaną 
ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych nauczyciel wpisuje do dziennika 
lekcyjnego w kolumnie: okres klasyfikacyjny 1/ocena przewidywana.  
  
- O przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu 
uczeń, a za jego pośrednictwem rodzice (prawni opiekunowie), powinien być 
poinformowany na jeden tydzień przed planowanym terminem śródrocznego 
klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej przez nauczyciela 
prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Informacja przekazywana jest ustnie 
na lekcji przez odczytanie ocen przez nauczyciela prowadzącego zajęcia 
edukacyjne.  
  
- Ostateczną ocenę nauczyciel wpisuje nie później niż dwa dni robocze przed 
konferencją klasyfikacyjną do dziennika w kolumnie okres 
klasyfikacyjny1/ocena.  

 Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:  
- funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym:  

• stopień pilności i systematyczności ucznia w wykonywaniu 
obowiązków szkolnych,   

• wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotykanych 
trudności w nauce,   

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, systematyczność i punktualność 
w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,   

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy,   
• dbałość o podręczniki oraz pomoce naukowe,   



• poszanowanie i rozwijanie tradycji szkoły,   
• wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje 

uczniowskie,   
• podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym,   
• inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz 

klasy, szkoły  i środowiska,   
• przejawianie troski o mienie szkoły, o własność społeczną i 

indywidualną,   
• umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki 

jego pracy,  
 - respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm:   

• uczciwość w postępowaniu codziennym i właściwe reagowanie na 
zło,   

• sposób bycia nienaruszający godności osobistej i godności innych,   
• dbałość o kulturę słowa i umiejętność taktownego uczestnictwa w 

dyskusji,   
• zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej,   
• dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom i pomoc 

innym w rezygnacji  z nich,  
• dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, o ład i estetykę 

otoczenia.  
  
  
Przyjmuje się następujące ogólne kryteria ocen zachowania:  
- zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie 
wymagania zawarte w pkt. 1 i 2, może być wzorem do naśladowania dla 
innych uczniów, reprezentuje szkołę na zewnątrz (konkursy, olimpiady, 
zawody itp.). Uczeń nie może mieć jednak więcej niż 3 godziny 
nieusprawiedliwione w ciągu semestru.  
- zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który spełnia prawie wszystkie 
wymagania zawarte w ust.1, wyróżniając się w realizacji niektórych z nich. 
Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły i jej środowiska. Uczeń nie 
może mieć jednak więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu 
semestru.   
- zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który spełnia prawie wszystkie 
wymagania zawarte w ust.1, wyróżniając się w realizacji niektórych z nich. 

Uczeń nie może mieć jednak więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych w 
ciągu semestru.  
- zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który spełnia większość wymagań 
zawartych w ust.1. Uczeń nie może mieć jednak więcej niż 30 godzin 
nieusprawiedliwionych w ciągu semestru.  
-zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań 
zawartych w ust.1. Uczeń nie może mieć jednak więcej niż 40 godzin 
nieusprawiedliwionych w ciągu semestru.  
- zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora 
szkoły lub dokonał jednego z następujących wykroczeń:  terroryzuje i bije 
kolegów,   
wyłudza pieniądze lub inne dobra materialne,  przebywa na terenie szkoły pod 
wpływem alkoholu lub środków odurzających,  rozprowadza narkotyki,   
złośliwie dewastuje sprzęt szkolny,   
ciągle łamie postanowienia Statutu m.in. odnośnie zakazu palenia tytoniu oraz 
nakazu zmiany obuwia, noszenia legitymacji i korzystania z telefonu na lekcji,  
agresywnie zachowuje się względem innych uczniów lub pracowników 
szkoły,  
otrzymał odpowiednią karę za frekwencję. 
 
 
 
 
 
 
 
 
KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
12 kwietnia 2022- spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas 
14 czerwca 2022 – informacje o przewidywanych ocenach rocznych i 
zachowaniu 
 


