
KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
14 czerwca 2022 – informacje o przewidywanych ocenach rocznych i zachowaniu 
 
 
WAŻNE TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 
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 
 

 
 

 
MECHANIK PRZYJAZNY 

RODZICOM 
 

Czerwiec 2022 
 
 

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 ZYCIA SZKOŁY 
 
25 stycznia - rozpoczynamy rekrutację do projektu Erasmus+ „Zagraniczne praktyki 
zawodowe szansą dla uczniów ZS 2 w Sanoku”. Uczniowie klas trzecich, technik 
teleinformatyk i technik ochrony środowiska, wyjadą na miesięczną praktykę zawodową. 
Planowanym krajem jest Malta. Projekt finansowany jest z programu Erasmus+. 
30 stycznia - nasz udział w 30 finale WOŚP: uczniowie byli wolontariuszami, pomagali  
w obsłudze turnieju na Arenie Sanok, przekazali zebrane w szkole pieniądze na konto 
Wielkiej Orkiestry. 
26 marca – Szkolne Koło Wolontariatu działające przy ZS 2 w Sanoku wraz z całą 
społecznością szkolną włączyło się do pomocy uchodźcom z walczącej z Rosją Ukrainy. 
2 marca - odbyło się podsumowanie Konkursu Języka Angielskiego dla klas technicznych 
naszej szkoły, którego organizatorkami były Panie Martyna Mszanecka-Dworzańska 
i Małgorzata Lip. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział 
uczniowie klas: 1as, 1to, 2cs, 2to, 3to, 3tog,4to oraz 4cm. 
10 marca – w szkole gościliśmy trzech portugalskich nauczycieli z EscolaProfissional 
de CiênciasGeográficas z Lizbony. To nasi partnerzy z projektu Erasmus+. 
11 marca – pod okiem trenerów RoboLAB z Politechniki Rzeszowskiej rozpoczęły się 
Kreatywne Warsztaty. Są one częścią unikalnego projektu Fundacji Wspierania Edukacji 
przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” adresowanego do uczniów szkół 
ponadpodstawowych Podkarpacia. 
26 marca–Mechanik w czołówce klasyfikacji wojewódzkiej SZS! Udane występy 
naszych sportowców w tym roku szkolnym znalazły odzwierciedlenie w podsumowaniu 
pierwszego półrocza rywalizacji sportowej w ramach licealiady, dokonanego przez Szkolny 
Związek Sportowy w Rzeszowie. "Mechanik" znalazł się na wysokim, IX miejscu 
 w województwie. Biorąc pod uwagę tylko szkoły techniczne uplasowaliśmy się  
na miejscu II. 
26 marca – w Jarosławiu odbyły się VIII regionalne eliminacje do Ogólnopolskiego 
Turnieju Maszyn Wiatrowych. Tomasz Ryń z turbiną "Vortex" zajął trzecie miejsce! 
6 kwietnia – uroczysta akademia upamiętniająca Zbrodnię Katyńską. 
24 kwietnia- brygada AutoCad’a dociera do Drezna. Tutaj młodzież poznaje tajniki pracy 
w programie i zdobywa certyfikat AutoCad’a. 
29  kwietnia–ekipa z mechanika melduje się na Malcie. Nature Trust-Fee Malta to miejsce, 
gdzie kolejna grupa uczniów ochrony środowiska odbywała miesięczną praktykę. 
Organizacja jest zaangażowana w ochronę maltańskiej przyrody, zarządzanie obszarami 
oraz edukacją przyrodniczą. Praktykanci  z zadowoleniem podejmowali się kolejnych 
zadań, zwłaszcza, że wykonywali je w pięknych zakątkach Malty. 
11maja – Pani Magdalena Kondrat- nauczycielka biologii i przedmiotów zawodowych na  
w naszej szkole zdobyła pierwsze miejsce w konkursie dla nauczycieli na scenariusz lekcji 
przedmiotowej lub wychowawczej dotyczącej ochrony środowiska. Konkurs zorganizowało 
sanockie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  
8 czerwca –sukces uczennicy klasy 3TO – Klaudii Gaworeckiej, która zajęła III miejsce 
w XXIV Międzynarodowym Konkursie Twórczości Własnej. 
 
 

 
10 ZASAD BEZPIECZEŃSTWA MŁODZIEŻY NA WAKACJACH 

 
1. Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym informację, gdzie i z kim będziesz 

spędzać czas. 
2. Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami – nigdy nie wiesz, kto może Cię 

obserwować. Podczas płacenia staraj się nie pokazywać zawartości portfela. 
Dobrym wyjściem jest np. noszenie przy sobie drobnych sum pieniędzy. 

3. Podróżując pociągiem, zawsze zajmuj miejsca z dala od podejrzanych osób i – 
jeśli to możliwe – blisko konduktora bądź pracowników Służby Ochrony Kolei. 

4. Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy – czasami lepiej udać, że się 
nie słyszy i iść dalej. Kiedy zaczepki się nasilą, odpowiadaj pewnie, krótko, bez 
wdawania się w dyskusje. Nie obrażaj napastnika. Kiedy ktoś Cię celowo potrąci 
– nie oddawaj i idź dalej. 

5. Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym tłumie, uważaj na swoją 
torbę, portfel, telefon. 

6. Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów. Przypadki dosypywania i dolewania 
różnych specyfików są coraz większym problemem. 

7. Nie wybieraj się na dyskotekę sam – zawsze w gronie znajomych. Nie wychodź 
z dyskoteki samotnie – staraj się wracać do miejsca zamieszkania w towarzystwie 
przyjaciół 

8. Wakacje to okres wzmożonej aktywności dealerów narkotykowych. Naucz się 
być asertywnym! Naucz się odmawiać! I pamiętaj – NIE ISTNIEJĄ 
BEZPIECZNE NARKOTYKI! 

9. Wakacje to czas relaksu i zabawy, ale nie każdy pomysł na zabawę jest dobry. 
Nierzadko ostatni szkolny dzwonek czy ostatni egzamin jest dla młodych ludzi 
sygnałem rozpoczynającym „wielkie pijaństwo", a wraz z nim – wielkie ryzyko. 
Nie pozwól, aby wakacyjne „picie” zwiększyło statystyki tragicznych wydarzeń. 

10. Okres wakacji to również intensywny werbunek prowadzony przez sekty. BĄDŹ 
OSTROŻNY! Sprawdź, kim są ludzie, którzy Cię zapraszają na spotkanie i o co 
im chodzi. 

 
 

Wszystkim uczniom 
MECHANIKA 

życzymy udanego i bezpiecznego letniego wypoczynku! 


