
 
      KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
 
 4 grudnia  2018 r. – spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych (informacje           

o przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu), 
 8 stycznia 2019 r. – spotkanie z rodzicami uczniów klas pozostałych (informacje             

o przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu), 
 9 kwietnia 2019 r. – spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas: 

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

 10 czerwca 2019 r. – informacje o przewidywanych ocenach rocznych                              
i zachowaniu. 

 
 

     INNE WAŻNE TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
 

 11 listopada 2018 r.  – Narodowe Święto Niepodległości, 
 12 listopada 2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 
 14 grudnia 2018 r. – koniec I semestru w klasach maturalnych, 
 23 – 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna, 
 6 stycznia 2019 r. – Święto Trzech Króli, 
 18 stycznia 2019 r. – koniec I semestru, 
 11 – 24 lutego 2019 r. – ferie zimowe, 
 18 – 23 kwietnia 2019 r.  – wiosenna przerwa świąteczna, 
 26 kwietnia 2019 r. – zakończenie roku szkolnego klas maturalnych, 
 1 maja 2019 r. – Święto Pracy, 
 2 maja 2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
 3 maja 2019 r. – święto Konstytucji 3 Maja, 
 20 czerwca 2019 r. – Boże Ciało, 
 21 czerwca 2019 r. – zakończenie roku szkolnego. 

 
 
 

SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW 
 
Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na Fundusz Pomocy Szkole na rok szkolny 
2018/2019 w wysokości 50 zł (25 zł – semestr). 
Przypominamy, że wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub bezpośrednio              
na konto: 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku 
Nr konta: 90864211842018000712440001 

Podkarpacki Bank Spółdzielczy 
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 
 
Wszystkim rodzicom, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców, 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. 
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„Szkoło, szkoło, gdy Cię wspominam, 
tęsknota w serce się wgryza, 

oczy mam pełne łez.” 
 

 [Julian Tuwim] 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 Praktyki zagraniczne w „Mechaniku” 
Praktyki zagraniczne to stały element kształcenia zawodowego „Mechanika”. We 
wrześniu uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 uczestniczyli w II i III turze projektu 
„Praktyka w Anglii, Niemczech i Portugalii szansą lepszego startu 
zawodowego” realizowanego w ramach programu Erasmus+. 
Uczniowie klasy trzecich o zawodzie technik mechanik oraz technik pojazdów 
samochodowych odbyli praktykę w Plymouth w Wielkiej Brytanii, zorganizowaną  
przy współpracy z brytyjską firmą Tellus Group. Natomiast uczniowie z kierunków 
technik teleinformatyk oraz technik ochrony środowiska doskonalili swoje 
umiejętności zawodowe na Maderze w Portugalii. Organizacja przyjmująca – 
Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade – zapewniła miejsca praktyk w pełni 
dostosowane do specjalizacji uczniów. 

 W październiku odbyła się rekrutacja na kolejne praktyki i staże zagraniczne: wyjazd 
do Drezna w Niemczech na staż Erasmus+ AUTOCAD (w okresie ferii zimowych 
dla 20 uczniów naszej szkoły), a także wyjazd do Hiszpanii z projektu „Praktyki w 
Hiszpanii, Niemczech i Włoszech szansą dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w 
Sanoku” (czterotygodniowe praktyki we wrześniu przyszłego roku szkolnego dla 20 
uczniów z obecnych klas drugich technikum).  

 9 października w naszej szkole odbyło się  VI Dyktando Niepodległościowe „Po 
polsku o historii”. Ta edycja była szczególna w zawiązku z 100. rocznicą 
odzyskania niepodległości. Szkolnym zwycięzcą konkursu został uczeń klasy 1cm 
Maciej Bętkowski, drugie miejsce zajęła Agnieszka Repakowska z klasy 4mo,       
a trzecie Daniel Horodejczuk z 2ti. Gratulujemy. 

 Październik obchodzony był w „Mechaniku” jako Międzynarodowy Miesiąc 
Bibliotek Szkolnych. Święto zostało ustanowione w 1999 r. Początkowo był to 
jeden dzień, a od 2008 r. – cały miesiąc. W ramach obchodów nasi uczniowie mogli 
wziąć m.in. udziału w konkursie na najlepszego czytelnika.  Na korytarzach szkoły 
pojawiły się plakaty promujące czytelnictwo. Wszyscy lubiący książki i miłą 
atmosferę zostali zaproszeni do Strefy Przyjemnego Czytania, która znajduje się na 
pierwszym piętrze. 

 W października odbyły się w „Mechaniku” wybory do nowego Samorządu 
Uczniowskiego. W jego skład weszli: Magdalena Król (kl. 3mo) – jako 
przewodnicząca i Łukasz Sadowski (kl. 1to) – wiceprzewodniczący. Gratulujemy     
i życzymy owocnej pracy. 

 Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 15 października w naszej szkole 
odbyła się uroczysta akademia połączona ze ślubowaniem uczniów klas 
pierwszych. Najmłodsi uczniowie ślubowali na sztandar ZS Nr 2, następnie zebrani 
mogli podziwiać występ, podczas którego młodzież naszej szkoły zaprezentowała 
swoje aktorskie, wokalne i muzyczne zdolności. 

 W dniu 18 października drużyna piłkarzy ZS Nr 2 rywalizowała w Halowym 
Niepodległościowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Sanockiego. 
Zawodnicy stanęli na wysokości zadania i świetnie reprezentowali naszą szkołę. 
Drużyna „Mechanika” w turnieju zgromadziła 11 punktów i zajęła II miejsce.  
Gratulujemy! 

 

 W dniu 22 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Ustrzyk 
Górnych, gdzie w ramach projektu „Podnoszenie świadomości odpowiedzialności 
karnej i zapobieganie przestępczości wśród młodzieży Powiatu Sanockiego                   
i powiatów ościennych” mieli możliwość spotkania się z funkcjonariuszami Służby 
Granicznej. 

 W środę 24 października odbył się półfinał wojewódzki w badmintonie. Niesamowitą 
niespodziankę sprawiły nam nasze uczennice, które po raz pierwszy awansowały w tej 
dyscyplinie do finału wojewódzkiego. Drużyna w składzie: Katarzyna Płaziak i Gabriela 
Marcinik z klasy 1to, rozegrała świetne zawody, pokonując w fazie grupowej ZS 3           
z Sanoka i II LO z Krosna, a następnie w fazie finałowej II LO z Sanoka i ZSP 1 z Krosna. 
Tym samym dziewczyny wywalczyły II miejsce. Gratulujemy! 

 W ostatnim dniu października rozegrano w naszej szkole międzyklasowy turniej piłki 
nożnej o puchar UKS „MECHANIK”. Chcieliśmy w ten sposób uczcić setną rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę. W turnieju wzięła udział rekordowa liczba drużyn 
– aż 11. Zwycięzcą została klasa 3ct, która pokonała w meczu finałowym 3ce w stosunku 
2:1.  

. 
 
 

UWAGA – NISKA FREKWENCJA  
(fragmenty Statutu ZS Nr 2) 

 
Za nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć szkolnych uczeń otrzymuje kary, o których 
każdorazowo są informowani rodzice:  

a) powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych – rozmowa dyscyplinująca wychowawcy klasy 
z uczniem,  

b) powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych – rozmowa dyscyplinująca pedagoga                  
i wychowawcy z rodzicem (opiekunem prawnym) i uczniem, propozycja kontaktu              
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, wychowawca udziela upomnienia,  

c) powyżej 80 godzin nieusprawiedliwionych – pozbawienie funkcji społecznej oraz 
rozmowa dyscyplinująca wychowawcy i Wicedyrektora z uczniem, Dyrektor udziela 
nagany,  

d) powyżej 100 godzin nieusprawiedliwionych – rozmowa dyscyplinująca wychowawcy         
i Dyrektora z rodzicem (opiekunem prawnym) i uczniem, Dyrektor ustnie udziela nagany        
z zagrożeniem wydalenia i może wysłać informację do Policji o wagarach nieletniego 
ucznia. W sytuacji, gdy rodzic w przeciągu 1 tygodnia nie zjawi się na umówione 
spotkaniu od czasu powiadomienia, nagana jest wysyłana pocztą, 

e) powyżej 120 godzin nieusprawiedliwionych – wniosek wychowawcy (wg przyjętego 
wzoru) o skreślenie z listy uczniów szkoły wchodzącej w skład Zespołu                               
z powiadomieniem ucznia i rodzica (opiekuna prawnego) i wysłaniem pisma 
sporządzonego przez pedagoga do sądu rodzinnego. 

Odpracowanie 1 godziny zegarowej pod nadzorem anuluje 5 godzin nieusprawiedliwionych w 
procedurze obliczania frekwencji i nakładania kar z tym związanych. Odpracowanie godzin 
nieusprawiedliwionych przez ucznia może odbywać się tylko za wcześniejszą akceptacją 
wychowawcy i nie więcej niż 6 godzin w ciągu roku szkolnego. Po przekroczeniu 80 godzin 
nieusprawiedliwionych uczeń traci do tego prawo. 


