
WAŻNE TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 
 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. 
 

 
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 
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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 
 
 
 
 
 

 
Wykształcenie to dobro,  

którego nikt nie jest w stanie 
 nas pozbawić. 

 
 [Menander] 

 



 
Z ŻYCIA SZKOŁY 

 
 We wrześniu odbyła się rekrutacja  na wyjazd do Niemiec do Drezna na 

dwutygodniowy kurs AutoCad. Projekt finansowany jest z programu Erasmus+ Akcja 
1. Mobilność Edukacyjna, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 20-osobowa grupa 
wyjedzie na kurs w czasie ferii zimowych. 

 Październik 2021 – uczniowie naszej szkoły wyjechali na staże i praktyki zawodowe 
do Włoch, do miejscowości Martina Franca, szlifują swoje umiejętności zawodowe,         
a w czasie wolnym zwiedzają Apulię. 

 15 września –  uczniowie  klasy mundurowej o profilu wojskowym wzięli udział w  43. 
Zawodach Sportowo - Obronnych  pod hasłem  „Sprawni jak 
żołnierze”  rozegranych w krośnieńskim Zespole Szkół Architektoniczno – 
Budowlanych podopieczne Jerzego Jakieły, czyli Katarzyna Płaziak - w roli kapitana 
drużyny, Wioleta Pałys i Gabriela Marciniak, zajęły III miejsce. Drużyna męska w 
składzie Krystian Bodnar ( kapitan), Konrad Senuś i Szymon Grządziel zajęła VI 
miejsce. 

 20 – 22 września w „Mechaniku” odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta 
Sanoka. Najwięcej głosów uzyskał Jakub Pilch. Gratulujemy i życzymy sukcesów! 

 22 września uczniowie naszej szkoły wybierali Radę Samorządu Uczniowskiego. 
 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. 

 Już po raz kolejny Zespół Szkół nr 2 przyłączył się do projektu "BohaterON w Twojej 
Szkole". Jest to część ogólnopolskiej kampanii, której celem jest upamiętnienie 
 i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. 

 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. 

 
JAK ROZMAWIAĆ Z NASTOLATKIEM? 
 

Być rodzicem nastolatka nie jest łatwo. Jeżeli  jednak pamiętamy, że okres 
dorastania jest tak samo trudny dla rodziców, jak i dla dzieci to już połowa sukcesu. 

Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem, a podstawą rozmowy jest 
uważne słuchanie. 
             Często rozmawiamy, słuchamy się nawzajem, tak naprawdę zupełnie się nie 
słysząc. Rozmawiamy szybko, pobieżnie. Właściwie bardziej  przekazujemy sobie 
informacje niż słuchamy się. Często nasze rozmowy przypominają zabawę w „ głuchy 
telefon „ i jesteśmy zirytowani lub zaskoczeni, gdy powtórzona  wersja naszej informacji 
znacząco różni się od tej, którą rzeczywiście powiedzieliśmy. Słuchamy wybiórczo, 
selektywnie. Słyszymy nie to , co jest ważne dla mówiącego, lecz to, co ma największe 
znaczenie dla nas. Jeszcze mniej uważnie słuchamy wówczas, gdy   informacje  są  
dla nas niekorzystne, krytyczne. 
            Nie słyszymy również tych opinii, które pozostają w sprzeczności z naszym 
punktem widzenia. Prawdziwe słuchanie wyzwala, przynosi ukojenie i ma moc 
terapeutyczną. Słuchajmy więc z  empatią i zaangażowaniem. 
Zasady  dobrego słuchania : 
- dobre słuchanie wymaga kontaktu wzrokowego, zwrócenia się w stronę mówiącego. 
Oznacza to przerwanie swoich zajęć, odłożenie gazety, wyłączenie telewizora, odejście 
od komputera itp.; 
- dobre słuchanie nie zakłada, że się wie, co druga osoba powie. Jedną z przyczyn 
wycofywania się  naszego rozmówcy jest przypisywanie mu czegoś, czego tak naprawdę 
nie miał na myśli; 
- dobremu słuchaniu sprzyja zadawanie mówiącemu pytań wyjaśniających   
 i powtarzanie własnymi słowami tego, co się zrozumiało :  „ Słyszę, że  jesteś 
zaniepokojona jutrzejszym spotkaniem, dobrze Cię zrozumiałam  ? 
- dobre słuchanie oznacza akceptację i nie wyśmiewanie się z tego co dziecko mówi. 
Można dziecka nie rozumieć, ale wyśmiewanie go i krytykowanie obniża poczucie jego 
wartości i spowoduje, że już nigdy nie zwróci się do nas ze swoimi sprawami; 
- dobre słuchanie zakłada brak przesadnej reakcji i natychmiastowego działania. Lepiej 
zakończyć całą rozmowę, a później,  po przemyśleniu, podjąć działania, informując  
o tym dziecko. Natychmiastowa, impulsywna reakcja sprawia, że dzieci boją się tego, 
co może się zdarzyć. Cierpliwość, empatia i szczerość  to podstawa w budowaniu 
otwartości i zaufania między rodzicem i dzieckiem. 
    M. Michenko, pedagog szkolny 
 

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

 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  
 12 kwietnia 2022- spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas 
 14 czerwca 2022 – informacje o przewidywanych ocenach rocznych i zachowaniu 



 


