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Szkoło, szkoło, gdy Cię wspominam, 

tęsknota w serce się wgryza, 
oczy mam pełne łez. 

 
 [Julian Tuwim] 

 

 
 

WAŻNE TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 

 
 30 kwietnia 2021 r. – zakończenie roku szkolnego klas maturalnych, 
 4 – 20 maja 2021 r. – egzamin maturalny – cześć pisemna, 
 7 – 20 maja 2021 r. – egzamin maturalny – cześć ustna, 
 21 czerwca 2021 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje                             

w zawodzie – część praktyczna (model „d”), 
 22 czerwca 2021 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje                            

w zawodzie – część pisemna, 
 23 czerwca – 8 lipca 2021 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje             

w zawodzie – część praktyczna (model „w”, „wk”, „dk”), 
 25 czerwca 2021 r. – zakończenie roku szkolnego. 

 
 

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
 
 15 czerwca 2021 r. – informacje o przewidywanych ocenach rocznych       

i zachowaniu. 
 

 
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-

WYCHOWAWCZYCH 
 

 Technikum: 4.05.2021, 5.05.2021, 6.05.2021, 7.05.2021, 4.06.2021  

 Branżowa Szkoła I Stopnia: 4.06.2021  
 

 
SEMESTRALNA SKŁADKA NA FUNDUSZ POMOCY SZKOLE 

50 zł (25 zł – semestr) 
 

Dane do przelewu: 
 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku 
Nr konta: 06102029800000270201175538 

PKO Bank Polski 
 



SUKCES EKOBOHATERÓW Z „MECHANIKA”  

 
Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku – jako jedyna szkoła z województwa 
podkarpackiego – znalazł się w gronie 8 najbardziej proekologicznych szkół     
w Polsce! Wszystko to za sprawą konkursu dla uczniów, który wyłania najbardziej 
ekologiczne placówki oświatowe w kraju. 
Organizatorem ogólnopolskiego konkursu Ekobohaterzy, do którego przystąpił 
„Mechanik”, jest Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, a sponsorem 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem 
konkursu jest promowanie proekologicznych działań i zasad zrównoważonego 
rozwoju. Młodzież musiała wykazać się wiedzą, umiejętnością poszukiwana 
informacji oraz pomysłowością w promowaniu działań proekologicznych. We 
wszystkich konkursowych zadaniach pomagali eksperci, którzy za pośrednictwem 
Ekobohaterów dzielą się swoją wiedzą, wykorzystując przy tym nowoczesne 
techniki i materiały edukacyjne. Uczniowie musieli np.: zwizualizować swoje 
pomysły na kampanie społeczne, stworzyć konspekt lekcji o tematyce związanej     
z ochroną środowiska oraz szczegółowo opisać kampanię społeczną wraz z jej 
wizualizacją. Nasi Ekobohaterzy przeprowadzą ją w najbliższym czasie. 
Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się we wrześniu                   
w katowickim spodku na Gali Ekobohaterów. 
A oto skład naszej drużyny: Martyna Adamowicz, Magda Koczera, Tomek 
Majdosz, Gabrysia Marcinik, Kasia Płaziak, Alicja Seferynowicz, Gabrysia 
Serednicka, Piotr Witkoś i Oliwia Wroniak. Wszyscy uczą się  na kierunku 
technik ochrony środowiska i dokładają wszelkich starań, aby promować 
proekologiczne postawy społeczne. Opiekunami naszych Ekobohaterów są panie: 
Aneta Czech                    i Magdalena Kondrat. 
Gratulujemy Ekobohaterom i ich opiekunkom oraz życzymy dalszych 
sukcesów!  
 

ZAGRANICZNE STAŻE I PRAKTYKI 
 
Od 2014 roku Zespół Szkół nr 2 w Sanoku  realizuje wiele projektów o szerokim 
spektrum możliwości finansowania z funduszy europejskich w ramach 
programów Erasmus+, Power Vet oraz RPO. Projekty te pozwalają młodzieży     
i kadrze nauczycielskiej na finansowanie wyjazdów na zagraniczne staże, kursy, 
praktyki i szkolenia. Dzięki nim została także unowocześniona i wzbogacona,       

o certyfikowanej jakości sprzęt, baza dydaktyczna szkoły. W sumie pozyskana 
kwota dofinansowania to już ponad 7,4 miliona złotych.  
Nasi uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe i językowe w Hiszpanii, 
Portugalii, Włoszech, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Zdobywają bezcenne 
doświadczenie zawodowe, poparte międzynarodowymi certyfikatami oraz 
Europassami, a także poznają inne kultury i zwyczaje. 
Warto podkreślić, że posiadamy jako jedna z niewielu szkół w Polsce  Kartę 
Jakości Mobilności, która jest dużym wyróżnieniem. 
 

KLASY PATRONACKIE 
 

Nawiązana w ostatnich latach ścisła współpraca „Mechanika” z wieloma 
przedsiębiorstwami zaowocowała objęciem patronatem wszystkich kierunków 
nauczanych w naszej szkole. Lokalne firmy mają swój udział w tworzeniu 
programów nauczania, zatrudniają uczniów na praktyki jako pracowników 
młodocianych, płacą za pracę i fundują stypendia oraz wysokie premie za wyniki 
w nauce. Doposażają pracownie lub tworzą sale lekcyjne w swoich siedzibach. 
Współorganizują dodatkowe kursy i płatne staże. Inne korzyści wynikające           
z patronatu lokalnych przedsiębiorców to m.in: doświadczenie zawodowe, szansa 
na zatrudnienie po szkole, okres praktyk zaliczany do stażu pracy.  
  

KILKA SŁÓW O NAGRODACH 
 

Nagrody za wyniki w nauce na koniec roku szkolnego fundowane przez firmy 
patronackie: 
- technik mechanik DOMET: 500 zł (najlepszy uczeń), 300 zł i 200 zł 
- technik elektronik – EAE Elektronik: 500 zł, 300 zł, 200 zł 
- technik automatyk – ADR Polska S.A: 500 zł, 300 zł, 200 zł 
- technik ochrony środowiska – Sanok Rubber Company: 1000 zł (dwie nagrody) 
- operator obrabiarek skrawających – ADR Polska S.A.: 500 zł, 300zł, 200zł 
Pozostałe nagrody za wyniki w nauce i stypendia: 
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów: 450 zł miesięcznie 
- Stypendium w ramach projektu „Wsparcie Stypendialne dla Uczniów Zdolnych – 
Szkolnictwo Zawodowe”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego: 400 zł miesięcznie 
- Stypendia dla uczniów szkoły branżowej 
- Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców: 500 zł, 300 zł, 200 zł 


