
SZANOWNI PAŃSTWO: 

W niedługim czasie wasi absolwenci staną przed koniecznością wyboru szkoły ponadpodstawowej,  

a Państwo przed szeregiem problemów typu: jak pomóc uczniowi w wyborze tejże szkoły, zawodu i wskazać 

mu właściwą dla niego ścieżkę kariery zawodowej, która zapewni mu przysłowiową dobrą „pracę i płacę”? 

Jak młody człowiek ma odnaleźć się w świecie, w którym rozwój jest dynamiczny, a zmiany zachodzą z dnia 

na dzień?  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom prezentujemy ofertę edukacyjną naszej 

szkoły z prośbą o udostępnienie  młodzieży poprzez wychowawców i doradców zawodowych lub stronę 

Internetową szkoły. 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku  powstała w oparciu o analizę rynku pracy i wytyczne 

Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących kształcenia zawodowego w naszym kraju. Elementem 

wyróżniającym nas na sanockim rynku edukacyjnym jest ścisła współpraca z renomowanymi firmami  

i jednymi z największych w okolicy zakładami pracy.  

 

 

 
 

 

Dzięki tej współpracy nasi uczniowie mają możliwość dostępu do najnowocześniejszych technologii, 

najnowocześniejszych maszyn, zarobkowania już na etapie nauki, ale co najważniejsze zdobycia 

niezastąpionego doświadczenia w szeroko rozumianym obszarze kultury pracy, co stawia ich później  

w uprzywilejowanej pozycji na runku pracy.  

   
Kierunki oferowane przez naszą placówkę są wykazywane przez Ministerstwo pracy jako te najbardziej 

poszukiwane i te, na które w najbliższej przyszłości będzie największe zapotrzebowanie w gospodarce.  

Z 24 najbardziej poszukiwanych zawodów kształcimy aż w 5 z nich, a wszystkie są objęte patronatem 

lokalnych firm. Jakie to kierunki można zobaczyć poniżej: 

 

Kolejną wyróżniającą nas rzeczą, jest możliwość odbycia płatnych staży zawodowych (płatnych to znaczy, 

że uczestnik dostaje za odbycie stażu wynagrodzenie), i tym samym zdobycia dodatkowych kwalifikacji oraz 

certyfikatów uznawanych w całej Unii Europejskiej. 

http://www.montinox.com.pl/
https://www.do-met.pl/pl/
https://www.adrosie.pl/
https://www.sanokrubber.com/
https://www.eae-elektronik.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=COEUEFTP8MM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Sfvs2T5Ab64&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/15q9Vak1yXYCsAdvb2RdgM1ruOxKylGoh/view
http://zs2.sanok.pl/kierunki-ksztalcenia


Od wielu lat przodujemy wśród szkół sanockich jeśli chodzi o pozyskiwanie środków z różnych programów 

operacyjnych. W MECHANIKU w ciągu ostatnich sześciu lat z powodzeniem zrealizowaliśmy aż 17 różnych 

projektów na kwotę ponad miliona euro. Obecnie szczycimy się Kartą Jakości Mobilności w uznaniu 

operacyjnej zdolności ZS 2 do zarządzania wysokiej jakości projektami, która została przyznana tylko 26 

szkołom w Polsce  i pozwala ona na przechodzenie przez  uproszczoną procedurę aplikowania o nowe 

granty. Dzięki temu nasza Szkoła cały czas się rozwija i wzbogaca o nowe pomoce dydaktyczne. Wyjazdy 

w ramach ERASMUS-a stały się u nas codziennością  a nasza młodzież ma możliwość wyjazdu, całkowicie 

za darmo  na miesięczne, zagraniczne  praktyki zawodowe lub kilkutygodniowe staże zawodowe. Zobaczcie 

jak to wygląda: 

 

Dla uczniów, którzy mieszkają poza Sanokiem mamy do dyspozycji wyremontowany w ubiegłym roku, 

koedukacyjny internat szkolny z całodziennym smacznym i zdrowym wyżywieniem, profesjonalną opieką 

doświadczonych i lubianych przez młodzież wychowawców, którzy tworzą miłą i domową atmosferę 

podczas pobytu w placówce w dni nauki szkolnej. 

 

Zapraszamy do sanockiego „MECHANIKA” szkoły z pasją, idącej z duchem czasu, stale rozwijającej się, 

stawiającej na nowoczesne technologie a przede wszystkim  do szkoły, w której panują przyjacielskie  

i partnerskie stosunki pomiędzy nauczycielami i uczniami. 

Z góry dziękujemy za owocną współpracę. 

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku. 

https://pl-pl.facebook.com/mechaniksanocki
http://internat.zs2.sanok.pl/

