Wydarzyło się w roku szk. 2017/2018
 1.09. udział dyrekcji i młodzieży w miejskich obchodach 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej
 4.09. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 – odp. M. Wojciechowska
 Rozpoczęcie realizacji Kontraktu Samorządowego (budowa warsztatów szkolnych, staże, praktyki i stypendia dla
uczniów, doskonalenie nauczycieli, wyposażenie nowych pracowni hotelarskich zorganizowanych w hoteliku
przyszkolnym, wymiana sprzętu w pracowniach informatycznych) ze środków RPO WZ
 11.09. spotkanie tegorocznych maturzystów z absolwentami szkoły (obecnie studentami różnych uczelni) na temat wyboru
dalszej ścieżki edukacyjnej – org. B. Król, R. Schmidt, M. Wojciechowska
 13.09. wdrożenie do realizacji dwóch innowacji pedagogicznych: z języka niemieckiego pn. „Spielend Deutsch erleben” (op.
M. Wojciechowska, A. Rutkowska), matematyki, geografii i wychowania fizycznego pn. „Trzy przedmioty – jeden region”
(op. M. Parzygnat, M. Łukasik, E. Łukasik)
 15.09. współorganizacja obchodów 78. rocznicy napaści ZSRR na Polskę i Dnia Sybiraka (uroczystości na Cmentarzu
Komunalnym i spotkanie Sybiraków w Łobeskim Domu Kultury z udziałem dyrekcji, nauczycieli i uczniów; przygotowanie
części artystycznej i obsługa części konsumpcyjnej przez uczniów Technikum Hotelarskiego) – odp. R. Krzęćko przy
pomocy A. Chuchro, B. Kordyl i J. Krzywańskiej
 17.09. pomoc uczniów klasy mundurowej w organizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych – op. K. Paluch
 20.09. udział uczniów w spływie kajakowym (w ramach „szkółki kajakowej”) – op. B. Kordyl, M. Włodarz
 21-22.09. udział Aleksandry Mazur (1a) i Magdy Kowalińskiej (2a) w XXXVI Kongresie Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego – op. K. Rogaczewska-Żukowska
 22.09. udział 37 – osobowej grupy uczniów w Salonie Maturzystów – op. R. Schmidt, B. Król, M. Kopryna
 27.09. upamiętnienie w szkole Dnia Podziemnego Państwa Polskiego – odp. R. Krzęćko
 27.09. 20.09. udział uczniów w spływie kajakowym (org. Lokalna Organizacja Turystyczna) – op. B. Kordyl, M. Włodarz
 2.10. uroczyste ślubowanie uczniów klas I w obecności wicestarosty G. Karpowicz, Komendanta Powiatowego Policji kom.
Z. Dankowskiego i Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Jacka Kamińskiego – odp. A. Rutkowska
z kl. 2a
 6.10. wyjazd 4 klas I LO i TZ (100 uczniów) z wychowawcami na edukacyjno – integracyjną wycieczkę do Wolińskiego
Parku Narodowego – org. J. Abramowska
 6.10. spotkanie uczniów kl. 2b i 3b z Senatorem RP Grzegorzem Napieralskim – rozmowa nt. pracy Sejmu i Senatu
 9.10. akcja Młodzieżowej Rady Gminy popularyzująca Budżet Obywatelski – org. M. Stefanowski (3b), op. R. Krzęćko
 9.10. udział uczniów kl. 2b (grupa humanistyczna) w popołudniowym spotkaniu z poezją Zbigniewa Kędry, Tomasza
Chmiela i Marcina Ościłowskiego) – op. J. Nikołajczyk
 10.10. przystąpienie do akcji „Upoluj swoją książkę” – odp. J. Nikołajczyk, B. Król
 10.10. udział uczniów z kl. 3b (grupa humanistyczna) i 2A w wieczorze autorskim Arkadiusza Niemirskiego – op. A.
Chuchro, B. Król
 12.10. zarejestrowanie programu eTwinning pn. „Jugendliche im Alltag” realizowanego przez uczniów klas 1a i 1b z
uczniami z Grecji – op. M. Wojciechowska
 13.10. zarejestrowanie programu eTwinning pn. „Kooperation und Kommunikation im Team auf einen Klick”,
realizowanego przez uczniów klas 2a i 2b z uczniami z Włoch i Słowacji – op. M. Wojciechowska
 13.10. udział dyrektora szkoły w obchodach 70 – lecia Szkoły Podstawowej nr 2
 13.10. zaprezentowanie doświadczeń uczniów i nauczycieli z realizacji projektu eTwinning w czasie seminarium pn.
„Młodzież z plusem z Erasmusem” organizowanego w Urzędzie Miejskim w Łobzie przez Sekretariat ds. Młodzieży
Województwa Zachodniopomorskiego – odp. M. Wojciechowska
 13.10. uroczystość szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej (apel z udziałem gości, wieczorne spotkanie nauczycieli i
pracowników szkoły) – odp. J. Hałka z RSU, M. Wojciechowska
 16.10. spotkanie uczniów klas 3a, 3b, 4A z pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego – org. A. Boguszewska-Wąsowicz

 16.10. spotkanie uczniów kl. 2b i 2A z Sybirakami – org. R. Krzęćko, B. Kordyl
 18.10. zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej połączone z prezentacją szkoły, prowadzone przez kl. 2b (mundurową –
gr. strażacka) dla gimnazjalistów z Łobza – op. B. Kordyl
 19.10. zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej w ZSP w Radowie Małym połączone z prezentacją szkoły, prowadzone
przez kl. 2b (mundurową – gr. strażacka) – op. B. Kordyl
 19.10. udział drużyny szkolnej w VII Wojewódzkim Pieszym Rajdzie Wędrowniczym, organizowanym przez Środowiskowy
Hufiec Pracy w Łobzie – odp. B. Kordyl
 21.10. wolontariat kl. 2b (mundurowej – gr. strażacka) w Komendzie Powiatowej PSP w Łobzie – op. B. Kordyl
 24.10. udział pań B. Kordyl i J. Krzywańskiej w uroczystości wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej (UW Szczecin)
 25.10. wyjazd 14 uczniów z klasy 2b (mundurowej – gr. strażackiej) na lotnisko w Goleniowie w celu poznania pracy straży
lotniskowej – op. M. Bukato, B. Kordyl
 25.10. spotkanie RSU z dyrekcją szkoły – omówienie bieżących spraw, wnioski uczniów, propozycje inicjatyw uczniowskich
 27.10. realizacja projektu WOPR (w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim) pn. „Profilaktyka Bezpieczeństwa na
Obszarach Wodnych” (udział klas 2b, 3a, 3b, 3A w warsztatach z zakresu bezpieczeństwa nad wodą, ratowania życia,
udzielania pierwszej pomocy promujących wolontariat i postawy prospołeczne) – org. B. Kordyl we współpracy z
ratownikami WOPR ze Szczecina
 3.11. wyjazd 28 uczniów z kl. 2a i 3a (grupy przyrodnicze) do PUM – op. J. Abramowska
 3.11. udział przedstawicieli szkoły w VII Sejmiku Sportu Szkolnego
 8.11. udział dyrektora szkoły w konferencji metodycznej dla kadry kierowniczej nt. sprawowania nadzoru pedagogicznego,
organizowanej przez PODN w Stargardzie we współpracy z KO w Szczecinie
 10.11. udział 3 uczennic z opiekunem wicedyrektorem Z. Szymankiem w podsumowaniu zagranicznych praktyk
zawodowych (spotkanie organizowane przez prezesa PTSM w Szczecinie)
 10.11. udział uczniów i nauczycieli w koncercie pn. VII Powiatowe Spotkania z Pieśnią Patriotyczną – op. B. Kordyl
 11.11. udział delegacji szkoły w uroczystości miejskiej zorganizowanej z okazji Narodowego Święta Niepodległości
 13.11. uroczysty apel w szkole z okazji Narodowego Święta Niepodległości – odp. B. Smolska-Nazarek, B. Kordyl
 13.11. udział dyrektora i wicedyrektora szkoły w szkoleniu nt. zarzadzania szkołą, organizowanym przez Kuratorium
Oświaty w Szczecinie
 14.11. wycieczka studyjna kl. 4A (technik informatyk) do firmy „ADAMUS” (w ramach RPO WZ) – op. J. Pobereżko
 16.11. szkolne wybory do Młodzieżowej Rady Miasta – org. R. Krzęćko, B. Król
 17.11. wizyta przedstawicieli OKE w Poznaniu w celu certyfikacji ośrodka egzaminacyjnego dla technika urządzeń i
systemów energetyki odnawialnej
 20.11. – 1.12. przeprowadzenie 10 konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów
 21.11. wyjazd studyjny (RPO WZ) kl. 1B (technik oze) do Ośrodka Badawczego ZUT w Ostoi – op. R. Jaremko
 21.11. udział delegacji nauczycieli i uczniów w pogrzebie pana Wojciecha Bajerowicza, zmarłego 18.11. byłego dyrektora
Zespołu Szkół im. T. Kościuszki (1970 – 1986)
 21 – 24.11. przeprowadzenie próbnej matury (wyd. OPERON) – org. A. Boguszewska – Wąsowicz
 22.11. wyjazd uczniów kl. 2B i 3A (technik oze) do firmy SELFA GE S.A. w Starym Czarnowie, produkującej moduły paneli
fotowoltaicznych (RPO WZ) – op. M. Konstanta
 23.11. szkolenie rady pedagogicznej nt. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (A. Kiełb z CEN Koszalin)
 24.11. udział wicedyrektora Z. Szymanka w konferencji organizowanej przez WODiDZ w Szczecinie, poświęconej realizacji
kursów teoretycznej nauki zawodu
 27.11. spotkanie kl. 2a, 2b, 2A i 2Az z prezbiterem naczelnym Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce Cezarym
Komisarzem, (absolwentem naszego LO), który wygłosił wykład nt. 500 – lecia Reformacji
 27.11. spotkanie uczniów klas trzecich LO i czwartej TZ z przedstawicielami koła Honorowych Dawców Krwi w Łobzie –
org. J. Abramowska

 27.11. spotkanie klas 1a i 1B z policjantami na temat zagrożeń bezpieczeństwa osobistego i społecznego – org. B. Kordyl
 28.11. wyjazd studyjny (RPO WZ) uczniów kl. 4A (technik hotelarstwa) do Pensjonatu „Republika wyobraźni” w
Mirosławcu – op. J. Krzywańska
 29.11. udział uczniów z klas 2A, 2B, 3A TZ (21 osób) oraz 2b i 3b LO (9 osób) w wieczorze autorskim Doroty Schramek,
zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską w Łobzie – op. A. Chuchro
 1.12. wyjazd studyjny (RPO WZ) uczniów kl. 3A (technik hotelarstwa) do hotelu „Pro Vita” w Kołobrzegu – op. A.
Rabiejewska
 4.12. spotkanie maturzystów z kl. 3a i 3b z przedstawicielami WSB w Poznaniu (warsztaty nt. wystąpień publicznych i
komunikacji, przedstawienie zasad rekrutacji na uczelnię)

