
 
KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

 
 28 stycznia 2020 r. – spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas oprócz 

maturalnych (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 
 

 
MECHANIK PRZYJAZNY 

RODZICOM 
Grudzień 2019 

     
 

Zespół Szkół nr 2 
im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku 
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„Szkoło, szkoło, gdy Cię wspominam, 
tęsknota w serce się wgryza, 

oczy mam pełne łez.” 
 

  [Julian Tuwim] 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 1 listopada uczniowie „Mechanika” jako wolontariusze kwestowali na cmentarzu 
na rzecz Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. św. ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego w Sanoku. Celem i misją stowarzyszenia jest niesienie pomocy 
przede wszystkim biednym rodzinom wielodzietnym.  

 9 listopada 2019 r. 12-osobowy zespół reprezentujący klasy mundurowe naszej 
szkoły zajął III miejsce w I Przeglądzie Klas Mundurowych z Terenu 
Podkarpacia, który odbył się w Jasionce.  Nasi uczniowie zaprezentowali się 
znakomicie i uzyskał wysokie oceny  jurorów. Gratulujemy!  

 101 rocznicę odzyskania niepodległości obchodziliśmy w szkole bardzo 
uroczyście. Historię walk o wolność Polski przypomniała widzom akademia, która 
miała miejsce 12 listopada. Po przedstawieniu odbyło się ślubowanie uczniów 
klas pierwszych oraz przekazanie władzy nowemu samorządowi 
uczniowskiemu. Dotychczasowa przewodnicząca, Magdalena Król (4mo), 
ustąpiła miejsca nowo wybranemu szefowi, Jakubowi Kaczmarczykowi (3cm)     
i jego współpracownikom: Dominikowi Tyszkowskiemu (3ti - zastępca) i Emilce 
Seman (2to - skarbnik). 

 20 listopada w naszej szkole nastąpiło oficjalne otwarcie Szkolnego Muzeum 
Techniki, które mieści się w dawnej sali 70. Gromadzi ono sprzęty techniczne 
charakterystyczne dla końca XX wieku. Obecne eksponaty, przez lata zapomniane 
i pokryte kurzem, znajdowały się na szkolnym strychu. Kustosz muzeum – mgr 
inż. Marek Skalski – dał im szansę ponownego zaistnienia. Są tam urządzenia 
techniczne z dziedzin: komputeryzacja, technika filmowa, radiotechnika, 
fotografia, telekomunikacja i technika pomiarowa. Zapraszamy do zwiedzania 
naszego muzeum. 

 22 listopada uczniowie i uczennice z klas mundurowych ZS nr 2 wzięli udział w 
XIV Międzywojewódzkim  Memoriale  im. Bogusława Dziury w strzelectwie, 
który odbył się w Jedliczu. W zawodach brały udział trzyosobowe drużyny 
młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zawodnicy startowali       
w konkurencji karabin pneumatyczny i byli klasyfikowani drużynowo               
oraz indywidualnie. III miejsce drużynowo zajęły dziewczyny z ZS nr 2           
w Sanoku, a indywidualne najlepiej wypadł Jakub Owsiany, zajmując                 
I miejsce. Zawodników przygotowywał pan Paweł Stefański. Serdeczne 
gratulacje!  

 23 listopada na eliminacjach regionalnych VIII Ogólnopolskiego Turnieju 
Maszyn Wiatrowych w Jarosławiu uczeń klasy 2cm Marcin Bułdak 
wywalczył III miejsce w klasyfikacji generalnej, tym samym uzyskał prawo 
startu w rozgrywkach finałowych, które już niebawem rozegrane zostaną           
w Piasecznie. Gratulujemy Marcinowi oraz opiekunowi – panu Markowi 
Chimiakowi. Trzymamy kciuki. 

 W dniach 27 i 29 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas   
I technikum i szkoły branżowej z przedstawicielami Wydziału Prewencji 
Komendy Policji w Sanoku. Podczas prelekcji policjantki z grupy ds. 
profilaktyki poruszały m.in. problematykę zachowań ryzykownych 
podejmowanych przez młodzież oraz ich konsekwencji.  

 

PORADNIK DLA RODZICÓW MATURZYSTY 
Jak pomóc dziecku w przygotowaniu się do matury?  

 
 etap I:  Na 5 miesięcy przed maturą 

Zachęć swoje dziecko do systematyczności. Wspólnie ustalcie harmonogram 
przygotowań do matury. Zapytaj dziecko, jak najlepiej można mu pomóc. Czy 
chciałoby, żeby przepytywać je od czasu do czasu z materiału, czy potrzebuje 
korepetycji z jakiegoś przedmiotu. 

Jeśli Twoje dziecko tego potrzebuje, ustal specjalne „strefy ciszy”, w których 
mogłoby się ono spokojnie uczyć. Ewentualnie można zwolnić je z pewnych 
obowiązków. Pamiętaj jednak, że czasami taki „stan wyjątkowy” w domu 
może niepotrzebnie wzmóc u dziecka stres. 

 etap II:  Na 5 tygodni przed maturą 

Na wszelki wypadek omów z dzieckiem plan działania, gdyby nie poszło mu 
dobrze na maturze. Nigdy nie strasz go, że niezdanie matury to „koniec świata” 
czy sytuacja bez wyjścia. 

 etap III:  Na 5 dni przed maturą 

Postaraj się o optymistyczną atmosferę w domu. Opowiedz o własnym 
zdenerwowaniu przed swoim egzaminem maturalnym. Powiedz dziecku, że 
bez względu na wszystko wierzysz w jego możliwości. 

 etap IV:  W dzień matury 

Dopilnuj, aby dziecko zabrało wszystko, co będzie mu potrzebne na 
egzaminie: dowód, legitymację, długopis. Uśmiechnij się do niego, mocno 
przytul i ... nie zapomnij  o kopnięciu na szczęście ;) – a potem spokojnie wróć 
do własnych zajęć. 


