
i zapalono znicze, oddając hołd poległym we wrześniu 1939 r. i pochowanym w tym 
miejscu żołnierzom 6 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sambora. 

 W dniu 27 marca br. w Zespole Szkół nr 2 odbył się konkurs ekologiczny pod hasłem 
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Do zmagań z testem w pierwszym etapie 
przystąpiło aż 12 dwuosobowych drużyn z gimnazjów i szkół podstawowych z Sanoka     
i okolic. Bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci sanockiego Gimnazjum nr 3, którzy 
nie tylko zaimponowali organizatorom wiedzą teoretyczną, lecz również praktycznym 
podejściem do ekologicznych zagadnień. Miejsce drugie po zaciętej walce przypadło 
reprezentantom Szkoły Podstawowej nr 8, zaś trzecie miejsce zajęła drużyna 
reprezentująca Jaćmierz. 

 W dniach 19-21 marca w naszej szkole odbyły się rekolekcje wielkopostne. 
Wyjątkowym gościem podczas tegorocznych spotkań był Jasiek Mela – znany podróżnik 
i działacz społeczny. Jego świadectwo było bardzo poruszające, ponieważ mówił             
o swoich tragicznych doświadczeniach życiowych  i o tym, jak te przeżycia z pomocą 
Boską i ludzką potrafił przekuć w siłę. 

 W piątek 26 kwietnia pożegnaliśmy absolwentów szkoły. Podczas uroczystej akademii 
wręczone zostały dyplomy i nagrody dla wybitnych uczniów oraz puchary dla 
najlepszych sportowców.  

 Miło nam poinformować, że absolwent Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku, Technikum nr 2 –
Andrzej Suwała otrzymał wyróżnienie w konkursie „Technik Absolwent 2018”. Oceny 
osiągnięć absolwenta dokonał Zarząd Główny i Zarządy Okręgowe Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Gratulujemy! 

 
 
 

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
 
 7 czerwca 2019 r. – informacje o przewidywanych ocenach rocznych                                      

i zachowaniu. 
 
 
 

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] 
 

 



 
Z ŻYCIA SZKOŁY 

 
 14 stycznia w „Mechaniku” odbył się „Pokaz talentów”, podczas którego uczniowie 

mogli zaprezentować swoje zdolności i pasje, a wszystko po to, aby wesprzeć Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zebrane w tym dniu pieniądze, w kwocie 857 złotych, 
zostały przekazane na konto WOŚP, która w tym roku zakupi nowoczesny sprzęt 
medyczny dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.  

 W dniu 1 lutego 2019 r. w naszej szkole odbyła się VIII edycja Konkursu Języka 
Angielskiego Technicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – tym 
razem dotyczył on tylko języka angielskiego zawodowego związanego z branżą 
mechaniczną, samochodową, informatyczną oraz ochroną środowiska. 

 Na początku lutego Zespół Szkół nr 2 w Sanoku podpisał umowę patronacką z kolejną 
firmą działającą na naszym lokalnym rynku. Po owocnej współpracy w zakresie kierunku 
operator obrabiarek skrawających w szkole branżowej I stopnia ADR Polska S.A. 
zaproponowała wsparcie kształcenia naszych uczniów na kolejnym, nowym kierunku 
wprowadzanym od września 2019 – technik automatyk.  

  5 lutego w naszej szkole odbyło się spotkanie szkoleniowe „Szkolnictwo zawodowe      
w dobie reformy”. „Planowanie drogi kształcenia i kariery zawodowej ucznia na 
etapie podstawowym i gimnazjalnym”. Celem szkolenia było wsparcie kadry 
pedagogicznej szkół w efektywnej realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa branżowego i technicznego. Spotkanie 
prowadzone było przez wieloletnich praktyków w tym zakresie – dyrekcję i nauczycieli 
Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku oraz przedstawicieli firm i instytucji otoczenia biznesu: 
ADR Polska S.A., DO-MET, Sanok Rubber Company, CECH Rzemiosł Różnych     
w Sanoku. 

 W marcu przeprowadzona została rekrutacja na wyjazd na staż zawodowy do Włoch. 
W projekcie biorą udział uczniowie technikum ochrony środowiska oraz szkoły 
branżowej I stopnia. Na staż, który będzie odbywał się od 24 czerwca do 5 lipca 2019 r. 
(dwa tygodnie), pojedzie 16 naszych uczniów. 

 W lutym odbyła się druga już edycja FERII z TECHNIKĄ w MECHANIKU. 
Uczniowie okolicznych gimnazjów i klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, 
którym udało się zapisać na bezpłatne zajęcia, mogli przekonać się, jak w praktyce 
wyglądają lekcje w specjalistycznych pracowniach przedmiotów zawodowych. Druga 
edycja FERII z TECHNIKĄ w MECHANIKU cieszyła się jeszcze większym 
zainteresowaniem niż w ubiegłym roku.  

 W tym roku obchodziliśmy po raz dziewiąty Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. Upamiętnia ono żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego 
podziemia, walczących po zakończeniu II wojny światowej z reżimem komunistycznym.  

 
 

 W ramach obchodów tego święta Klub „Gazety Polskiej” w Sanoku przeprowadził VIII 
Międzypowiatowy Konkurs Historyczny „Oskarżeni o wierność”. Naszą szkołę 
reprezentowali uczniowie klasy 1cm: Krystian Bodnar i Marcin Bułdak. 

 28 lutego br. odbyła się w „Mechaniku” IV edycji Wojewódzkiego Turnieju Pojazdów 
Zasilanych Wodą. Konkursy takie jak ten pozwalają nie tylko zainteresować młodzież 
techniką, uczą też samodzielnego myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań, pozwalają 
odkryć drzemiący w młodych ludziach potencjał oraz rozwinąć skrzydła technicznej 
wyobraźni. 

 W dniu 5 marca 2019 r. w Rzeszowie uczniowie naszej szkoły wzięli udział                   
w regionalnym etapie konkursu z zakresu BHP – „Poznaj swoje prawa w pracy”, 
zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie. 

 15 marca 2019 roku w Zespole Szkół nr 2 odbył się Dzień Otwarty dla gimnazjalistów   
i uczniów klas 8. Naszą szkołę odwiedziło ponad 1000 przyszłych absolwentów szkół 
podstawowych i klas gimnazjalnych z Sanoka, powiatu sanockiego i powiatów 
ościennych. Zgodnie z tradycją szkoły wydarzenie to zostało połączone z Dniem 
Praktyki Zawodowej, dzięki czemu uczniowie ZS2 mieli okazję do zaprezentowania 
swoich umiejętności oraz osiągnięć zawodowych po powrocie z praktyk i staży. 
Odwiedzający natomiast mogli – w bardzo ciekawy sposób – zapoznać się z ofertą 
edukacyjną „Mechanika” na rok szkolny 2019/2020, która jest naprawdę bardzo bogata. 
Technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, 
technik ochrony środowiska, technik elektronik, technik automatyk, mechanik 
pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawających – to zawody,        
w których będą mogli kształcić się przyszli uczniowie „Mechanika”. W tym dniu byli       
z nami przedstawiciele firm: ADR Polska S.A. oraz Do-Met, a także Sanok Rubber 
Company i EAE – Elektronik Sanok, które objęły patronatem poszczególne klasy. 
Swoją obecnością wydarzenie to uświetniła także delegacja 5 Batalionu Strzelców 
Podhalańskich z Przemyśla, który wspiera istniejącą w szkole klasę mundurową          
o profilu wojskowym.  

 19 marca 2019 roku po raz czwarty w „Mechaniku” odbył się Konkurs Wiedzy 
Technicznej „Mózg Roku”. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z zainteresowaniami 
technicznymi. Konkurs miał wyłonić ucznia gimnazjum lub szkoły podstawowej, który 
posiadł szeroko pojętą wiedzę z zakresu współczesnej techniki i nadać mu zaszczytny 
tytuł „MÓZG ROKU 2019”. Zwycięzcą konkursu został uczeń Szkoły Podstawowej     
Nr 3 w Sanoku, Nikodem Massey. Gratulujemy. 

 W dniu 27 marca 2019 r. uczniowie klasy mundurowej mieli okazję spotkania                  
z Ministrem MON Mariuszem Błaszczakiem. Towarzyszyli oni Panu Ministrowi 
podczas wizyty na cmentarzu w Bykowcach koło Sanoka, gdzie złożono kwiaty 


