
 
KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
 

 3 grudnia  2019 r. – spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych (informacje      
o przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu), 

 28 stycznia 2020 r. – spotkanie z rodzicami uczniów klas pozostałych (informacje      
o przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu), 

 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 
 

 13 grudnia 2019 r. – koniec pierwszego semestru w klasach maturalnych, 
 23 – 31 grudnia 2019 r. – zimowa przerwa świąteczna, 
 10 stycznia 2020 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część 

pisemna); dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
 13 stycznia – 26 lutego 2020 r. – ferie zimowe, 
 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  
Podkarpacki Bank Spółdzielczy 
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„Szkoło, szkoło, gdy Cię wspominam, 
tęsknota w serce się wgryza, 

oczy mam pełne łez.” 
 

 [Julian Tuwim] 



SUKCESY „MECHANIKA” 
 

WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH 2019 

Uczniowie naszych ubiegłorocznych klas maturalnych uzyskali bardzo wysoki odsetek 
zdawalności egzaminu maturalnego. Zdawalność matury po wszystkich sesjach 
egzaminacyjnych wyniosła aż 89%. Warto podkreślić, że są to wyniki wyższe niż średnia 
ogólnopolska, która dla absolwentów techników wyniosła 80,9%, oraz zdecydowanie 
wyższe od wyników  maturzystów pozostałych szkół technicznych w Sanoku. 
Wszystkim naszym maturzystom gratulujemy i życzymy sukcesów na studiach!   
 

WŚRÓD 10. NAJLEPSZYCH W POLSCE 

Zespół Szkół nr 2 znalazł się wśród dziesięciu szkół w Polsce, którym przyznano Kartę 
jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych w ramach programu 
Erasmus+. Jest to bardzo duże wyróżnienie i szczególnie osiągniecie – tym bardziej, że 
otrzymaliśmy ją za „pierwszym podejściem”. O kartę mogą się ubiegać instytucje, 
które  mają udokumentowane osiągnięcia w zapewnieniu wysokiej jakości mobilności dla 
osób uczących się i kadry w obszarze szkoleń zawodowych. Ocenie podlega także 
opracowany plan dalszego rozwoju  na polu współpracy międzynarodowej, tzw.  europejska 
strategia umiędzynarodowienia. Organizacje posiadające Kartę będą mogły od 2020 roku 
wnioskować w uproszczony sposób o środki w obszarze Akcji 1 – Mobilność osób uczących 
się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, co jest bardzo istotne przy 
ogromnej konkurencji wniosków w każdym konkursie. Kartę przyznaje się na cały okres 
obowiązywania programu Erasmus+. 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 10 września 2019 r. delegacja uczniów z klasy mundurowej naszej szkoły wzięła udział 

w obchodach 80. rocznicy upamiętniającej pierwsze potyczki zbrojne 
rozpoczynające II wojnę światową na ziemi sanockiej, które miały miejsce                
w Bykowcach pod Sanokiem. Po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy 
z 6. Pułku Strzelców Podhalańskich, wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli              
na cmentarz, gdzie odbyła się modlitwa za poległych, apel poległych oraz salwa 
honorowa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. 

 Na przełomie września i października 2019 roku  odbyła się rekrutacja do III tury 
projektu Praktyki w Hiszpanii, Niemczech i Włoszech szansą dla uczniów ZS2 w 
Sanoku realizowanego w ramach programu POWER na zasadach Erasmus+. Wśród 
zainteresowanych uczniów klas drugich, trzecich i czwartych technikum oraz szkoły 
branżowej wyłoniono 20-osobową grupę, która podczas ferii zimowych (13-14 stycznia 
2020 r.) wyjedzie do Drezna na kurs AutoCad. 

 
 

 Od 16 września do 11 października uczniowie klas trzecich technikum, kierunków: technik 
teleinformatyk, technik mechanik i technik pojazdów samochodowych przebywali              
na miesięcznych praktykach zawodowych w pięknym, wielokulturowym hiszpańskim 
mieście Grenada, leżącym u podnóża gór Sierra Nevada. Umiejętności i doświadczenia 
nabyte podczas praktyk w cenny sposób wzbogacają i uzupełniają wiedzę zdobywaną 
podczas zajęć lekcyjnych i praktycznych realizowanych z Zespole Szkół nr 2. 

 19 września w „Mechaniku” odbyły się wybory reprezentanta naszej szkoły                        
do Młodzieżowej Rady Miasta Sanoku. Największe poparcie społeczności szkolnej 
uzyskał Radomir Niezgoda – uczeń klasy 1CMg. Gratulujemy i życzymy powodzenia!  

 Nasza szkoła już po raz czwarty uczestniczyła w akcji pisania listów i pocztówek                
do bohaterów Powstania Warszawskiego. BohaterON – włącz historię!  to ogólnopolska 
kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie 
uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. 

 11 października  2019 roku na zaproszenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku 
klasy mundurowe uczestniczyły w uroczystości wojskowej z okazji  święta Terenowych 
Organów Administracji Wojskowej. Uroczystość przebiegała zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym, a uświetnił ją koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Orkiestry 
Wojska Polskiego. 

 11 października społeczność szkolna „Mechanika” spotkała się na uroczystej akademii 
przygotowanej z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie w humorystyczny 
sposób zaprezentowali obraz współczesnej szkoły i przedstawili postać młodego 
nauczyciela.  

 W dniu 22 października odbyła się VI edycja Turnieju o Puchar Prezesa UKS 
„MECHANIK”. Turniej rozgrywany był w ramach obchodów Święta Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Zawody z roku na rok cieszą się wśród uczniów coraz 
większym zainteresowaniem, tym razem w walce o Puchar starło się aż 12 drużyn. 
Zwycięzcą turnieju została klasa 4MO, II miejsce zajęła klasa 3CM, zaś na III pozycji 
uplasowała się klasa 4CT. Królem strzelców, z 6 trafieniami na koncie, został Kamil 
Kramarz ze zwycięskiej drużyny. Gratulujemy! 

 22 października młodzież naszej szkoły wzięła udział w seansie filmu historycznego 
„Legiony”, którego akcja osadzona jest w realiach walki o niepodległość podczas I wojny 
światowej. Wartka akcja, efekty specjalne, spektakularne sceny batalistyczne i świetnie 
zagrane postacie sprawiły, że film bardzo się wszystkim spodobał. Po projekcji młodzież 
udała się na dziedziniec Zamku Królewskiego w Sanoku, gdzie obejrzała wystawę 
„Ukradzione dzieciństwo” zorganizowaną przez IPN.   

 Już po raz trzeci nasza szkoła bierze udział w akcji Czytaj PL, czyli największej kampanii 
w Polsce promującej czytelnictwo. Ma ona charakter bezpłatnej wypożyczalni 
bestsellerowych e-booków i audiobooków.  


