Wydarzyło się w roku szk. 2016/2017
 1.09. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 – odp. J. Krzywańska
 1.09. udział dyrekcji i młodzieży w miejskich obchodach 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej
 9.09. spotkanie tegorocznych maturzystów z absolwentami szkoły (obecnie studentami różnych uczelni) na temat wyboru
dalszej ścieżki edukacyjnej – org. B. Król, R. Schmidt, M. Wojciechowska
 10 – 11.09. wyjazd 7 uczniów kl. 3a, realizujących innowację matematyczno – językową pn. „Moja przyszłość”, do Słubic i
Frankfurtu n. Odrą – op. M. Parzygnat, M. Wojciechowska
 13.09. posiedzenie rady pedagogicznej poświęcone bieżącym sprawom szkoły
 14.09. spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów Zespołu Szkół (e-szkolenie nt. „Świadomy rodzic –
problem agresji w Internecie”, informacje nt. egzaminów zewnętrznych, zmian w statucie szkoły; obsługa e – dziennika,
zapoznanie z programem zajęć etyki i wdż; wybór Rady Rodziców i zatwierdzenie dokumentów wewnątrzszkolnych)
 14.09. wyjazd 40-osobowej grupy uczniów do NBP i uczniów TZ (technik hotelarstwa) na wycieczkę zawodoznawczą do
hotelu „Radisson” w Szczecinie – org. R. Schmidt i J. Krzywańska
 13 – 16.09. spotkanie wicedyrektora szkoły z uczniami klas III LO i IV TZ w celu omówienia procedur egzaminu maturalnego
w 2017 r. i zasad wypełniania deklaracji
 15.09. udział dyrekcji, nauczycieli i uczniów w pogrzebie Szczepana Adamowa, tragicznie zmarłego ucznia kl. IV TZ
 16.09. współorganizacja uroczystości miejskich Dnia Sybiraka (przygotowanie części artystycznej, pomoc organizacyjna) –
odp. A. Chuchro, B. Kordyl, R. Krzęćko, J. Krzywańska
 16.09. udział 12 uczniów w warsztatach astrofotograficznych połączonych z lekcją astronomii – org. J. Rudnicki, J.
Pobereżko, B. Król
 22.09. udział dyrektora szkoły w spotkaniu z pracownikiem OKE nt. komunikowania wyników egzaminów zewnętrznych
 23.09. wyjazd 42 – osobowej grupy tegorocznych maturzystów na Salon Maturzystów do Szczecina – org. R. Schmidt, op. B.
Król, M. Kopryna
 24.09. udział 43 uczniów w rajdzie rowerowym pn. „Szlakiem Kotła Świdwińskiego” – org. B. Kordyl,
M. Kopryna, op. J. Nikołajczyk, M. Parzygnat, R. Krzęćko, A. Rutkowska, A. Rabiejewska
 27.09. popołudniowy wyjazd edukacyjny w ramach projektu „Zapomniane dziedzictwo – średniowieczne grodziska ziemi
łobeskiej”, realizowanego przez Łobeską Fundacją Archeologiczną – org. J. Rudnicki, B. Król .
 27.09. spotkanie grupy matematycznej, realizującej innowację matematyczno-językową, z programistą inż. Dariuszem
Parzygnatem (absolwentem naszej szkoły, studentem Politechniki Wrocławskiej) – org. M. Parzygnat, M. Wojciechowska
 28.09. wyjazd uczniów klas I (LO, TZ, ZSZ) na wycieczkę edukacyjno – integracyjną do Wolińskiego Parku Narodowego i
Międzyzdrojów – org. J. Abramowska, wychowawcy (A. Rutkowska, B. Kordyl, R. Krzęćko, A. Rabiejewska, E. Kowaliński)
 29.09. ślubowanie klas I – odp. M. Wojciechowska z klasą 2b
 29.09. – 1.10. udział 10 uczniów z kl. 2a w wyjeździe edukacyjnym do Konina w ramach Ogólnopolskiego Projektu pn.
„Centra i schroniska bioróżnorodności” – op. J. Abramowska
 30.09. udział dyrektora szkoły w inauguracji roku akademickiego na Politechnice Koszalińskiej, z którą szkoła ma podpisane
porozumienie o współpracy
 1.10.2016 r. – 23.06.2017 r. – realizacja przez 35 uczniów wraz z opiekunem kursu e-learningowego (interaktywny
multimedialny materiał szkoleniowy obejmujący podstawę programową nauczania matematyki na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej „Matematyka bez tajemnic”); nagroda dla szkoły za zajęcie II miejsca w Polsce w konkursie „M@tando”
– op. M. Parzygnat
 4.10. udział uczniów i nauczycieli w spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą (występ P. Szwarczewskiej i P. Karaś)
 6.10. udział dyrekcji i nauczycieli w pogrzebie byłej nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego pani Teresy Zienkiewicz
 7.10. uczestnictwo dyrektora szkoły w spotkaniu z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty

 13.10. spotkanie grupy uczniów LO i TZ z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie – op. B. Kordyl
 14.10. Dzień Edukacji Narodowej (wręczenie nagród nauczycielom i pracownikom pedagogicznym, spotkanie przy kawie)
 21.10. rozpoczęcie realizacji Programu profilaktyki zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w zakresie nadwagi, otyłości i
cukrzycy wśród uczniów ZS im. T. Kościuszki
 26.10. wyjazd grona pedagogicznego, pracowników niepedagogicznych i emerytowanych pracowników szkoły do Szczecina
na „Koncert muzyki filmowej” – org. A. Rabiejewska
 27.10. spotkanie dyrekcji szkoły z Samorządem Uczniowskim nt. bieżących spraw szkoły, udziału uczniów w organizacji życia
szkoły
 28.10. spotkanie klas 1A i 1B z dietetyczką, panią Justyną Bas
 29.10. rozpoczęcie współpracy grupy strażackiej z kl. 1b z Powiatową Strażą Pożarną w Łobzie (wolontariat w straży) – op.
B. Kordyl
 2.11. wizyta uczniów i nauczycielek realizujących innowację pedagogiczną u Starosty Łobeskiego, pana Pawła Marka – op.
M. Parzygnat, M. Wojciechowska
 4.11. spotkanie 3b i 3A z dietetyczką, panią Justyną Bas
 7.11. spotkanie 3a i 1B z dietetyczką, panią Justyną Bas
 8.11. pierwsze spotkanie dotyczące organizacji VI Zjazdu Absolwentów i Nauczycieli Szkół Średnich
 9.11. udział uczniów (1b i 2a) z nauczycielami (B. Król, J. Abramowska) w akcji „Kuriera Szczecińskiego” pn. „Krokusowa
rewolucja”
 10.11. spotkanie uczniów z klas 1a i 3b z żołnierzami armii amerykańskiej i kanadyjskiej stacjonującymi w Polsce
 10.11. uroczystość szkolna z okazji Narodowego Święta Niepodległości – odp. M. Jasińska, J. Rudnicki
 11.11. udział uczniów, dyrekcji i nauczycieli w uroczystościach miejskich Narodowego Święta Niepodległości (Msza Św.,
złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem „Wdzięczności”, udział Patrycji Szwarczewskiej i Pauliny Karaś, przygotowanych
przez panią B. Kordyl w VI Powiatowych Spotkaniach z Pieśnią Patriotyczną)
 19.11. wolontariat grupy strażackiej (kl. 1b) w Powiatowej Straży Pożarnej w Łobzie – op. B. Kordyl
 21.11. – 2.12. przeprowadzenie 10 rejonowych konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów – org. dyrektor szkoły
 22 – 25.11. próbne egzaminy maturalne („OPERON”)
 25.11. udział wicedyrektora Z. Szymanka w konferencji pt. „Dziedzictwo Archeologiczne Ziemi Łobeskiej – czynnikiem
rozwoju turystyki”
 28.11. udział członków Koła Fotograficznego i nauczycieli w spotkaniu z podróżnikiem, autorem programów telewizyjnych
Przemysławem Kossakowskim (Ińsko) – op. J. Rudnicki, M. Łukasik, M. Jasińska
 28.11. spotkanie uczniów i nauczycieli realizujących innowację pedagogiczną matematyczno – językową z Burmistrzem
Łobza, panem Piotrem Ćwikłą – op. M. Parzygnat, M. Wojciechowska
 28.11. odbiór prac remontowych (zakończenie 3-letniego kapitalnego remontu szkoły)
 30.11. wyjazd przedstawicieli kl. 2Az do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w celu przekazania zebranych w szkole darów
– op. J. Nikołajczyk
 1 – 2.12. wyjazd pani Renaty Schmidt i pani Agnieszki Rutkowskiej do Berlina na konferencję dla nauczycieli nt. „Ekologiczna
biblioteka w budce” w kontekście kształcenia zawodowego i obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem Partnerstwa
Odry”
 2.12. udział dyrektora szkoły w „Forum Akademickim ZUT w Szczecinie”, poświęconym współpracy ZUT ze szkołami
ponadgimnazjalnymi
 2.12. udział Gabrieli Prygiel (1a) i wicedyrektora pani Anny Boguszewskiej-Wąsowicz w uroczystym podsumowaniu
konkursu literackiego przeprowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie z okazji
„Światowego Dnia AIDS” (Starostwo Powiatowe w Łobzie)

 6.12. zorganizowanie telekonferencji z partnerami (Włosi, Czesi) w ramach realizacji projektu eTwinning – op. M.
Wojciechowska
 7.12. spotkanie informacyjne z dyrektorami szkół i organami prowadzącymi szkoły w powiatach łobeskim i gryfickim
zorganizowane w naszej szkole z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Szczecinie
 8 – 9.12. sesja zdjęciowa z Mikołajem – org. J. Rudnicki
 8.12. lekcje języka angielskiego z żołnierzami armii kanadyjskiej stacjonującymi w Polsce – org. R. Jaremko
 8.12. Szkolny Turniej Gier Planszowych – org. A. Rutkowska
 20.12. udział Aleksandry Włodarz (LO) i Klaudii Odej (TZ) w uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów
(Urząd Wojewódzki w Szczecinie) – op. Z. Szymanek
 20.12. wystawa stroików bożonarodzeniowych – op. J. Abramowska
 21. koncert kolęd oraz polskich i angielskich piosenek bożonarodzeniowych – org. R. Jaremko
 22.12. jasełka szkolne (udział gości: wicestarosty G. Karpowicz, przew. Komisji Oświaty J. Drozdowskiego) – odp. J.
Nikołajczyk, ks. Ł. Urbaniak
 22.12. kolacja wigilijna obecnych i byłych pracowników Zespołu Szkół
 4.01. spotkanie uczniów realizujących innowację pedagogiczną z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy – op. M.
Parzygnat, M. Wojciechowska
 8.01. wyjazd 46 – osobowej grupy uczniów z kl. 1a, 2a, 2b, 3a, 3b do Opery na Zamku w Szczecinie na spektakl operowy
„Carmen” – op. A. Boguszewska-Wąsowicz, A. Chuchro, J. Manowiec
 9.01. praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa (kwalifikacje: T.11. i T.12)
 11.01. pomoc Zarządowi Koła Sybiraków w Łobzie w zorganizowaniu spotkania noworoczno-opłatkowego (przygotowanie
stołów i posiłku przez uczennice uczące się w zawodzie technik hotelarstwa, występ Pauliny Karaś z 3a i Patrycji
Szwarczewskiej z 1a); udział dyrektora szkoły w uroczystości – op. J. Krzywańska, B. Kordyl
 12.01. pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji A.18., T.11., T.12., E.12., E.13., E.14.
 15.01. współorganizacja akcji WOŚP w Łobzie (udział 20 wolontariuszy ze szkoły) – op. Z. Szymanek
 21.01. Bal Studniówkowy
 26.01. praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji E.14.
 27.01. wizyta żołnierzy holenderskich i polskich, uczestniczących w ćwiczeniach na poligonie drawskim (kl. 2a i 3a)
 30.01. ogólnoszkolne spotkanie dyrektora i nauczycieli z rodzicami (wystąpienie dyrektora PPP Violetty Plenzler-Ciebiery i
psychologa K. Rogaczewskiej-Żukowskiej nt. Depresja wieku młodzieńczego, omówienie pracy szkoły w II półroczu przez
dyrektora szkoły, spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów)
 2.02. zajęcia kl. 3b, 1a i 1b z żołnierzami kanadyjskimi (cz. II) – op. R. Jaremko, M. Jasińska, B. Smolska-Nazarek
 3. 02. lekcja wychowawcza z koordynatorem wojewódzkim Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” M. Wszołą – org. M.
Łukasik
 3.02. lekcja wychowawcza klas mundurowych (2b i 3b) z żołnierzami holenderskimi (cz. II)
 3.02. wizyta Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy – otwarcie siłowni szkolnej, zakupionej
ze środków Urzędu Marszałkowskiego
 6.02. praktyczny egzamin zawodowy z kwalifikacji E.12. i E.13. (technik informatyk)
 6.02. przeprowadzenie akcji charytatywnej pn. „Pomoc dla Bartusia” – org. R. Jaremko, B. Król
 10.02. udział w XII Gali z okazji wręczenia Nagród Specjalnych Starosty Łobeskiego (pomoc szkoły w przygotowaniach,
występ Pauliny Karaś i Patrycji Szwarczewskiej, wręczenie przez wicestarostę dyrektorowi szkoły i opiekunkom wolantariatu
szkolnego tablicy upamiętniającej powstanie Powiatowego Centrum Wolontariatu przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w
Łobzie)
 13 – 26.02. ferie zimowe

 23.02. udział wicedyrektora szkoły, Anny Boguszewskiej – Wąsowicz, w inauguracji roku akademickiego 2017/2018
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 3.03. spotkanie maturzystów z przedstawicielką Uniwersytetu Szczecińskiego nt. rekrutacji na uczelnię
 3.03. udział dyrekcji i przedstawicieli uczniów w uroczystościach miejskich upamiętniających wyzwolenie Łobza
 4.03. wolontariat kl. 1b w straży pożarnej – op. B. Kordyl
 5.03. wyjazd 47 uczniów z kl. 1a, 2a, 2b, 3a i 4A do Teatru Polskiego na spektakl „Pan Geldhab” A. Fredry – op. A.
Boguszewska-Wąsowicz, A. Chuchro, M. Parzygnat
 13.03. zgłoszenie szkoły do akcji informacyjno - edukacyjnej #KOMÓRKOMANIA, organizowanej przez Fundację DKMS w
porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Szczecinie – koordynator szkolny: M. Łukasik
 13.03. wyjazd 53 uczniów z klas 1a, 1b i 1B do Szczecina (seans filmowy „Maria Skłodowska-Curie”, zwiedzanie Książnicy
Pomorskiej) – op. A. Rabiejewska, B. Kordyl, A. Rutkowska
 15 – 17.03. rekolekcje wielkopostne w szkole
 15.03. szkolenie bhp i z zakresu ochrony danych osobowych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 17.03. szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli
 21. Dzień Samorządności Szkolnej – org. Rada Samorządu Uczniowskiego
 22.03. spotkanie uczniów TZ (oze) z menadżerem firmy holenderskiej zajmującej się produkcją paneli fotowoltaicznych i
uczniów LO z maklerem giełdowym – org. R. Schmidt
 23.03. wyjazd dyrektora szkoły Jolanty Manowiec i nauczycielki j. niemieckiego Małgorzaty Wojciechowskiej na Rugię
(rozmowy na temat partnerstwa polsko – niemieckiego)
 22 – 25.03. wyjazd 30 – osobowej grupy uczniów na Diecezjalna Pielgrzymkę Maturzystów na Jasną Górę – org. ks. Ł.
Urbaniak
 24.03. uroczystość szkolna z okazji Święta Patrona Szkoły – odp. R. Krzęćko
 27.03. przeprowadzenie lekcji otwartej z chemii dla gimnazjalistów – odp. Anna Rabiejewska
 27.03. warsztaty dziennikarskie dla zespołów redakcyjnych gazet szkolnych Zespołu Szkół im. T. Kościuszki i Gimnazjum w
Łobzie – prowadząca: uczennica kl. VI TZ Magda Cerkaska, op. B. Król, J. Marek
 28.03. interdyscyplinarna (matematyczno – geograficzna) lekcja otwarta dla kl. 3a gimnazjum na temat „Duże, małe,
rzeczywiste – czyli wszystko o skali” – prowadzący: M. Parzygnat, M. Łukasik
 29.03. spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami gimnazjalistów z Gimnazjum w Dobrej nt. oferty edukacyjnej szkoły na rok
szk. 2017/2018
 30.03. wyjazd uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk na zajęcia na Politechnice Koszalińskiej (wykłady i
warsztaty nt. metod przetwarzania obrazu, animacji poklatkowej i komputerowej, montażu ścieżki dźwiękowej,
współczesnych przyrządów i systemów pomiarowych) – op. J. Rudnicki, J. Pobereżko
 30.03. podsumowanie realizacji innowacji pedagogicznej matematyczno- językowej – org. M. Parzygnat i M. Wojciechowska
z uczniami
 31.03. wyjazd uczniów kl. 1B i 2A (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) na targi i konferencję nt. oze do
Szczecina – op. M. Konstanta
 31.03. zorganizowanie wyjazdu zawodoznawczego dla gimnazjalistów w celu zaprezentowania zawodów, w których kształci
nasza szkoła: technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej („Moc Naukowców” w Ośrodku Badawczym ZUT w
Ostoi) i technika hotelarstwa (Hotel „DANA” w Szczecinie) – org. Z. Szymanek, A. Rabiejewska, M. Kopryna
 31.03. spotkanie uczniów kl. 1b i 2b z przedstawicielkami Związku Sybiraków w Łobzie – org. R. Krzęćko
 2.04. udział 25 – osobowej grupy uczniów w rajdzie pieszym po Ziemi Łobeskiej – op. B. Kordyl, A. Chuchro, A. Rabiejewska
 3.04. spotkanie maturzystów z pracownikiem ZUT

 6.04. spotkanie z rodzicami uczniów kl. III Gimnazjum w Łobzie nt. oferty edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018 Zespołu
Szkół w Łobzie – J. Manowiec, A. Boguszewska-Wąsowicz, Z. Szymanek, R. Schmidt, A. Rabiejewska, M. Łukasik
 7.04. Światowy Dzień Zdrowia w szkole (spotkania z pracownikiem Sanepid-u i dyrektorem Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej, wystawy, zajęcia tematyczne) – odp. J. Abramowska
 8 – 9.04. udział szkoły w Łobeskiej Babie Wielkanocnej (pomoc organizacyjna Starostwu Powiatowemu w Łobzie,
przygotowanie stoiska promocyjnego, stoiska dla dzieci, patrole klasy mundurowej, obsługa kawiarenki i sali jadalnej przez
uczennice z technikum hotelarskiego, kolportaż „Pewniaka” – koordynator szkolny: B. Kordyl
 11.04. spotkanie rodziców uczniów ZS i nauczycieli z policjantem i psychologiem nt. zagrożeń w cyberprzestrzeni
 12.04. udział dyrekcji szkoły, pocztu sztandarowego i przedstawicieli uczniów w spotkaniu upamiętniającym 77. rocznicę
drugiej zsyłki Polaków na Sybir
 13 – 18.04. przerwa świąteczna
 18.04. podpisanie umowy między Wojewoda Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty, a Powiatem Łobeskim na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”; kwota
dofinansowania – 12.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej – koordynatorki szkolne: B. Król, J.
Nikołajczyk
 21.04. udział uczniów LO, TZ i ZSZ w uroczystym podsumowaniu pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej (obecność Burmistrza
Łobza Piotra Ćwikły, Sekretarza Gminy Magdaleny Kowalec, opiekunki MRM z ramienia UM Anety Dajnowskiej, dyrektora
szkoły Jolanty Manowiec) – odp. członkowie Młodzieżowej Rady Gminy z opiekunem szkolnym R. Krzęćką
 21.04. spotkanie klas maturalnych z dyrektorem Szkoły Policealnej „Delta” z Koszalina
 21.04. zakończenie w szkole akcji #KOMÓRKOMANIA (kampania popularyzująca ideę akcji wśród uczniów, nauczycieli i
rodziców, zorganizowanie Dnia Dawcy w szkole) – zarejestrowanie się 30 uczniów i nauczycieli w banku dawców szpiku
(organizator: Fundacja DKMS i KO) – koordynator szkolny: M. Łukasik
 21.04. X Gala Sportu Powiatu Łobeskiego (występ uczennic: Patrycji Szwarczewskiej i Pauliny Karaś); Mateusz Gunera (3a) i
Dawid Urbański (3b) Najlepszymi Sportowcami Powiatu Łobeskiego w kat. szkół ponadgimnazjalnych; MATEUSZ GUNERA
NAJLEPSZYM SPORTOWCEM POWIATU ŁOBESKIEGO W 2016 r.
 26.04. przedstawienie rodzicom gimnazjalistów z Radowa Małego oferty naszej szkoły na rok szkolny 2017/2018 –
J. Manowiec, A. Boguszewska-Wąsowicz
 26.04. pozalekcyjne zajęcia informatyczne w Gimnazjum w Węgorzynie przeprowadzone w ramach promocji szkoły przez
nauczyciela naszej szkoły J. Rudnickiego
 28.04. uroczyste pożegnanie abiturientów LO i TZ w obecności zaproszonych gości – odp. A. Rutkowska
 28.04. Dzień Otwarty Szkoły z udziałem zaproszonych gości (przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły na rok szk.
2017/2018, zaprezentowanie bazy dydaktycznej, spotkania z nauczycielami i uczniami, zajęcia w pracowniach i gabinetach
przedmiotowych) – koordynator szkolny: R. Schmidt
 3.05. współorganizacja uroczystości 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja (przygotowanie montażu słowno –
muzycznego, złożenie kwiatów przy pomniku Wdzięczności) – odp. B. Król, M. Parzygnat
 4.05. rozpoczęcie wiosennej sesji maturalnej egzaminem pisemnym z języka polskiego
 8.05. udział uczniów i wicedyrektora szkoły w miejskich obchodach Dnia Zwycięstwa
 9.05. udział szkoły w Targach Edukacyjnych e Łobzie (przygotowanie stoiska promocyjnego) – odp. R. Schmidt i J.
Krzywańska z uczniami
 11.05. rozpoczęcie kursu samoobrony przez uczniów klas mundurowych
 11.05. zajęcia informatyczne dla gimnazjalistów z Łobza przeprowadzone w naszej szkole – odp. J. Rudnicki
 12.05. przeprowadzenie w kl. 3Az badań zleconych przez MEN nt. „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych”
(realizator badań: Instytut Badań Edukacyjnych) – odp. R. Schmidt

 12.05. lekcja etyki dla gimnazjalistów ZSG w Łobzie (3c) nt. „Prywatność współcześnie”, przeprowadzona w budynku
gimnazjum przez uczennice naszej szkoły (Maję Buksę, Magdę Kowalińską, Zuzannę Rozpędowską) pod kier. nauczycielki
Joanny Nikołajczyk
 12.05. zajęcia z etyki w 1b i 2A przeprowadzone w naszej szkole przez uczniów LO i TZ w ramach projektu realizowanego na
etyce – op. J. Nikołajczyk
 12.05. udział kl. 1a w „Dniach Otwartych Strażnic” w KP PSP w Łobzie – op. A. Rutkowska
 16.05. spotkanie dyrektora i wicedyrektora szkoły z rodzicami uczniów kl. III Gimnazjum w Węgorzynie w celu
zaprezentowania oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Łobzie na rok 2017/2018
 16 - 17.05. wizyta gości z Berlina w celu omówienia przygotowań do realizacji projektu „BucherboXX” – koordynatorki
szkolne: R. Schmidt, A. Rutkowska, M. Wojciechowska
 17.05. spotkanie dyrekcji, nauczycieli i uczniów TZ (technik hotelarstwa) z panią Jenny Busch – dyrektorem schronisk
młodzieżowych w Hamburgu (Niemcy) oraz panią Marią Syrek – prezesem PTSM w Szczecinie i ogólnopolskim
koordynatorem wymiany zagranicznej młodzieży, w celu nawiązania współpracy w zakresie realizacji praktyk zawodowych
w Niemczech
 18.05. udział dyrektora szkoły w X Jubileuszowej Biesiadzie Literackiej pod hasłem „Czytamy, bo kochamy…” w Przedszkolu
Miejskim Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie
 18 - 19.05. udział S. Kowalczyk (2a) , M. Michny (2a) i J. Popieli (1a) w Powiatowych Warsztatach Dziennikarskich w Resku –
op. B. Król, A. Boguszewska-Wąsowicz
 18.05. podsumowanie projektu z matematyki i wych. fizycznego pn. „Dbam o sprawność fizyczną z dokładnością
matematyczną” – op. M. Parzygnat, E. Łukasik
 19.05. udział dyrektora szkoły i klasy mundurowej (strażackiej) w uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka, zorganizowanym
przez KP PSP w Łobzie
 19.05. podsumowanie działalności Łobeskiego Klubu Psychologicznego (omówienie wyników badań satysfakcji z życia
nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół, przeprowadzonych przez M. Kowalińską z kl. 1a) – org. K. Rogaczewska-Żukowska
(psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łobzie)
 19.05. udział uczniów i nauczycieli i dyrekcji szkoły w spotkaniu autorskim z Romanem Czejarkiem, dziennikarzem PR i
autorem książek podróżniczych, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łobzie
 19.05. warsztaty dla kl. 2a i 2A pn. „Papiery do kariery” prowadzone przez panią Magdalenę Samul-Szerwińską z Sekretariatu
ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego (Regionalny Punkt Informacji) – org. R. Schmidt
 26.05. udział dyrektora szkoły w II Wiośnie Poetyckiej w Zespole Szkół w Resku
 29.05. wyjazd pracowników Zespołu Szkół w Łobzie na koncert do Filharmonii Szczecińskiej – org. A. Rabiejewska
 31.05. otwarcie mobilnej biblioteczki, goszczącej w Łobzie w ramach projektu „BiblioBoXX – Partnerstwa Odra” (uroczystość
przy skwerze im. Gen. W. Andersa i w szkole z udziałem zaproszonych gości z Niemiec i Polski) – odp. A. Rutkowska, R.
Schmidt, M. Wojciechowska
 1.06. udział dyrektora i wicedyrektora w spotkaniu z przedstawicielami niemieckich instytucji oświatowych nt. rozwoju
szkolnictwa zawodowego i współpracy w tym zakresie
 2.06. zorganizowanie II Powiatowego Marszu na Orientację dla zespołów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych –
org. B. Kordyl, J. Nikołajczyk, M. Kopryna
 2.06. zorganizowanie wieczoru z książką, teatrem i poezją śpiewaną w ramach akcji „Noc Bibliotek” – org. B. Król, J.
Nikołajczyk
 8.06. udział dyrektora szkoły w premierze spektaklu „Dwie Dorotki” przygotowanym przez Teatrzyk „Bajammagia”, w
którym grają nauczyciele naszej szkoły B. Król i R. Jaremko; Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały w Łobzie

 11 – 14.06. wyjazd 20 – osobowej grupy uczniów z nauczycielami (B. Kordyl, M. Włodarzem) do Węgorzewa i udział w I
Spartakiadzie „7” Powiatów
 16.06. wyjazd wicedyrektora Z. Szymanka, M. Konstanty i pracownika Starostwa E. Nizińskiego do Bielawy – konsultacje w
sprawie budowy i wyposażenia warsztatów oze
 17 – 18.06. VI Zjazd Absolwentów i Nauczycieli Szkół Średnich w Łobzie (1. dzień: msza św., uroczystość oficjalna,
spotkania w klasach, zwiedzanie szkoły i oglądanie wystaw, sesja fotograficzna, obiad, Bal Absolwenta; 2. dzień: biwak
na Polanie Jahna – wspólne grillowanie, zabawy przy muzyce, spotkania) – odp. Komitet Organizacyjny Zjazdu
 18.06. udział G. Prygiel, P. Szwarczewskiej i P. Karaś (laureatek konkursów powiatowych i wojewódzkich) w podsumowaniu
Amatorskiego Ruchu Artystycznego
 20.06. pisemny egzamin zawodowy w zawodach technik informatyk (E.13.) i sprzedawca (A.18.)
 20.06. wizyta dyrektora szczecińskiego Biura Posła do PE Dariusza Rosatiego, pana Łukasza Kadłubowskiego w celu
przeprowadzenia konkursu wiedzy o UE
 20.06. udział 14 – osobowej grupy uczniów w spływie kajakowym w ramach „szkółki kajakowej” – op. M. Włodarz, B. Kordyl
 21.06. udział 13 – osobowej grupy uczniów kl. 1a w klasowym spływie kajakowym – op. M. Włodarz, A. Rutkowska
 21.06. udział uczniów kl. 2b w wyprawie rowerowej w okolice Łobza – op. M. Wojciechowska, E. Łukasik, M. Łukasik
 22.06. udział 14 – osobowej grupy uczniów w spływie kajakowym w ramach „szkółki kajakowej” – op. E. Łukasik, M. Łukasik
 23.06. uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017
 30.06. wydanie świadectw maturalnych

