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
 16.11. szkolenie rady pedagogicznej nt. „Komunikacja i relacje z pokoleniem Z”
 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 „ProVita” 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)
 7.12. spotkanie uczniów z pracownikiem Sanepid-u w Łobzie nt. HIV/AIDS
 7.12. wizyta przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego związana z przystąpieniem szkoły do Międzyszkolnego Konkursu
„Odnawialne źródła Energii”
 7.12. spotkanie dyrektora z wizytatorami Kuratorium Oświaty w Szczecinie – rozmowa nt. bieżących spraw szkoły, kontrola
realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 7.12. szkolenie rady pedagogicznej nt. „Stres i wypalenie zawodowe”
 11.12. warsztaty dla wolontariuszy szkolnych prowadzone przez przedstawicielkę Stowarzyszenia „POLITES” panią
Katarzynę Michałek – org. B. Kordyl
 12.12. udział dyrektora szkoły w konferencji zorganizowanej przez KO w Resku nt. „Budowanie zespołu, delegowanie zadań”
 14.12. wyjazd 16 uczniów z opiekunem do Szczecina i Stargardu, zorganizowany we współpracy z Łobeską Fundacją
Archeologiczną (wykład na Uniwersytecie Szczecińskim poświęcony archeologii nieinwazyjnej, spotkanie z wykładowcami
oraz zwiedzanie pracowni dydaktycznych; zwiedzanie muzeum w Stargardzie w celu zapoznania się z zabytkami znalezionymi
na naszym terenie, zapoznanie się z zasadami użycia świdra geologicznego) – op. Z. Szymanek
 14.12. udział Natalii Kościukiewicz (3a) i Klaudii Odej (3 Th) w uroczystości wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów,
zorganizowanej przez KO w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
 14.12. wizyta szkolnych wolontariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łobzie (spotkanie z pensjonariuszami,
zajęcia fotograficzne, sesja zdjęciowa) – op. B. Kordyl, J. Rudnicki
 14.12. udział dyrektora szkoły i nauczycieli (B. Król, R. Krzęćko) w inauguracyjnej sesji II kadencji Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Łobzie (wybór MRM: Jakub Malinowski – przewodniczący, Paula Iwanicka – zastępca przew., Alicja Stępińska
– sekretarz; do rady weszli także: Aleksandra Mazur, Magda Kowalińska, Zuzanna Rozpędowska, Oliwia Łozowska)
 20.12. udział przedstawicieli szkoły w spotkaniu wigilijnym w Środowiskowym Hufcu Pracy
 20.12. udział uczniów z technikum hotelarskiego w szkolnym konkursie „Stół bożonarodzeniowy pięknie nakryty” – op. A.
Rabiejewska, J. Krzywańska
 21.12. wystawa stroików bożonarodzeniowych wykonanych przez uczniów – org. J. Abramowska
 22.12. szkolne spotkania wigilijne – org. wychowawcy klas
 22.12. spotkanie wigilijne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 23 – 31.12. zimowa przerwa świąteczna
 5.01. wizyta uczniów kl. III z Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym (spotkanie z dyrektorem, doradcą zawodowym,
gra terenowa po szkole, zajęcia zawodoznawcze w pracowniach: hotelarskiej, informatycznej i odnawialnych źródeł) – org.
R. Schmidt, nauczyciele (M. Wojciechowska, A. Rabiejewska, J. Krzywańska, J. Rudnicki, M. Konstanta)
 5.01. próbna matura z matematyki (arkusze przygotowane przez „Nowa Erę”)
 8 – 12.01. próbne egzaminy maturalne z pozostałych przedmiotów („Nowa Era”)
 10.01. pomoc Zarządowi Koła Sybiraków w Łobzie w organizacji spotkania noworoczno – opłatkowego (uczennice technikum
hotelarskiego pod opieką J. Krzywańskiej i A. Rabiejewskiej), udział dyrekcji szkoły w uroczystości

 10.01. przeprowadzenie praktycznych egzaminów zawodowych z kwalifikacji T.11. i T.12. (technik hotelarstwa)
 11.01. przeprowadzenie pisemnych egzaminów zawodowych z kwalifikacji T.11., T.12. (technik hotelarstwa), B.21. (technik
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) i E.14. (technik informatyk)
 12.01. Studniówka w „Młynie nad Starą Regą”
 12.01. przeprowadzenie praktycznego egzaminu zawodowego z kwalifikacji E.14. (technik informatyk)
 14.01. współorganizacja WOŚP w mieście – op. B. Król, Z. Szymanek
 15 – 26.01. ferie zimowe (wymiana sprzętu komputerowego w trzech pracowniach informatycznych, wymiana mebli w dwóch
pracowniach informatycznych oraz gabinecie doradcy zawodowego – w ramach realizacji Kontraktu Samorządowego,
doposażenie siłowni o nowy sprzęt zakupiony ze środków Marszałka Województwa, zakończenie remontu nowych warsztatów
hotelarskich)
 1.02. podsumowanie innowacji pedagogicznej z języka niemieckiego – udział gimnazjalistów oraz dyrektora szkoły – odp. A.
Rutkowska, M. Wojciechowska
 7.02. spotkanie dyrektora szkoły i wychowawców z rodzicami w celu podsumowania pracy szkoły w I półroczu (wystąpienie
psychologa szkolnego, pani Anny Moskal, nt. „Konsekwencja w postępowaniu z młodym człowiekiem”, informacja nt.
realizacji zadań z Kontraktu Samorządowego)
 8.02. otwarcie 2 nowych pracowni informatycznych, pracowni hotelarskiej i Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (w ramach
realizacji projektu Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie
specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu łobeskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
 9.02. wizyta gości z Powiatowego Cechu Rzemiosła Rugia Pomorze Przednie Stralsund (Niemcy) – pokazanie gościom bazy
dydaktycznej służącej do kształcenia zawodowego, wymiana doświadczeń, rozmowa o obszarach współpracy
 9.02. udział Patrycji Szwarczewskiej i Julii Popieli w części artystycznej II Gali Przedsiębiorczości Powiatu Łobeskiego,
pomoc uczennic: Aleksandry Kurkus, Justyny Zwierzchowskiej, Aleksandry Polniak, Dominiki Chmury (technik hotelarstwa),
w obsłudze gości – op. B. Kordyl, A. Rabiejewska
 10.02. przeprowadzenie pierwszego praktycznego egzaminu zawodowego dla techników urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej (kwalifikacja B.21.)
 14.02. wyjazd zawodoznawczy kl. 1A (technik hotelarstwa – 15 osób, i technik informatyk – 13 osób) do „Novotelu” i Hotelu
„Ibis” oraz firmy Asseco Data Systems S.A. (ADS) w Szczecinie – op. E. Łukasik, M. Łukasik
 16.02. podsumowanie innowacji pedagogicznej „Trzy przedmioty – jeden region”; obecność Burmistrza Łobza, wicedyrektora
A. Boguszewskiej-Wąsowicz i innych gości uczestniczących w realizacji zadań – org. M. Parzygnat, M. Łukasik, E. Łukasik
 16.02. udział 12 uczniów z klas 2b i 3b oraz 19 uczniów z klas 2A, 2B i 3A w spektaklu „Dziesiona”, zaprezentowanym w
ŁDK przez aktorów Pracowni Teatralnej „Stół” ze Szczecina – op. A. Chuchro
 19.02. spotkanie maturzystów z przedstawicielem szkół policealnych „Delta” w Koszalinie – wykład nt. zasad rekrutacji do
służb mundurowych
 20.02. udział 12 uczniów z klas 2b i 3b oraz 6 uczniów z klas 2A, 2B i 3A w spotkaniu podsumowującym projekt „Z Kaszubsko
– Słowiańskich i Polskich Losów Pomorza Zachodniego”, zorganizowanym w Miejskiej Bibliotece Publicznej – op. A.
Chuchro
 27.02. wyjazd kl. 2B (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) na wykłady i warsztaty do Zamiejscowego
Wydziału Przemysłu Drzewnego w Szczecinku (Politechnika Koszalińska) – op. M. Konstanta
 1.03. upamiętnienie w szkole Żołnierzy Wyklętych – wystawa, akcent poetycko-muzyczny (G. Prygiel, P. Szwarczewska, chór
składający się z uczniów różnych klas) – op. R. Krzęćko
 (uczniowie i nauczycieli)5.03. podsumowanie projektu kl. 2a pn. „Niemiecki ma klasę” (organizator: Instytut Goethego;
goście: dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie z innych klas) – op. A. Rutkowska
 16.03. wyjazd 45-osobowej grupy uczniów z klas maturalnych do ZUT na „Moc Naukowców” – op. A. Rabiejewska,
J. Abramowska, A. Moskal

 17.03. wolontariat kl. 2b w Powiatowej Straży Pożarnej – op. B. Kordyl
 19.03. uroczystość podsumowująca Święto Patrona Szkoły połączona z otwarciem wystawy prac uczniów i nauczycieli
przygotowanych w ramach projektu pn. „Drzwi do przeszłości, czyli stara fotografia na tle współczesnej Ziemi Łobeskiej”
(montaż poetycko – muzyczny, wręczenie nagród w konkursach „Łobez – gród pełen tajemnic” (album historyczny) i
„Kościuszko – honor - wolność” (literacki); udział gości: Pawła Marka – Starosty Łobeskiego, Teresy Łań – dyr. Wydziału
Oświaty i Kultury, Piotra Ćwikły – Burmistrza Łobza, Lucyny Błażejewskiej – dyr. Biblioteki Miejskiej, Ireny Lenkiewicz –
przedstawicielki Koła Sybiraków, kpt. Małgorzaty Paszkiewicz z WKU w Kołobrzegu – org. R. Krzęćko, R. Jaremko,
J. Rudnicki
 19.03. spotkanie maturzystów z panią kpt. Małgorzatą Paszkiewicz z WKU w Kołobrzegu nt. szkolnictwa wojskowego i
rekrutacji do służby wojskowej
 19.03. spotkanie uczniów z dyrektorem Banku PKO – org. doradca zawodowy R. Schmidt
 19.03. „Droga do sukcesu” lekcja otwarta dla kl. III d z gimnazjum z Łobza (z wych. S. Michałowską) oraz kl. 2B TZ – org.
A. Chuchro
 19 – 23.03. udział uczniów w Dniu Przedsiębiorczości – org. R. Schmidt
 21.03. Dzień Samorządności Szkolnej (wybory Rady Samorządu Uczniowskiego, wyjazd klasy strażackiej do OSP w Resku
– pokaz sprzętu, wiosenne grillowanie) – RSU, K. Paluch
 21.03. udział uczniów z klas 2b LO, 2A i 3A TZ, nauczycieli (A. Chuchro, R. Krzęćko) i dyrektora szkoły w obchodach
Międzynarodowego Dnia Poezji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łobzie (wieczór poetycki twórców regionalnych)
 22 – 24.03. zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli pn. „Cyfrowy nauczyciel” w ramach projektu E – Obywatel
 23.03. „Lekcja Europejska” z eurodeputowanym do Parlamentu Europejskiego prof. Dariuszem Rosatim
 24 – 25.03. udział szkoły w Łobeskiej Babie Wielkanocnej – koordynator szkolny: A. Rutkowska
 27.03. spotkanie uczniów klas 1a, 2a (grupa matematyczna), 1A (technik informatyk) i 2A (technik informatyk) z
przedstawicielami firmy „GlobalLogic, specjalizującej się w oprogramowaniu systemów wbudowanych oraz cyfrowej
transformacji przemysłu – org. J. Nikołajczyk
 29.03. – 3.04. wiosenna przerwa świąteczna
 4.04. pomoc klasy mundurowej w zorganizowaniu Dnia Otwartego ARiMR – op. B. Kordyl
 4.04. zorganizowanie „Wieczoru z pisanką” – odp. J. Abramowska
 5.04. spotkanie przedstawicieli szkoły z rodzicami uczniów klas III ZSG w Łobzie w celu przedstawienia oferty edukacyjnej
na rok szkolny 2018/2019
 5.04. udział uczniów klas 2b, 3b, 3A w spotkaniu z ks. prof. Janem Marcinem Mazurem nt. „Rola książki religijnej w
utrzymaniu polskości pod zaborami”, zorganizowanym przez Miejska Bibliotekę Publiczną – op. A. Chuchro
 9.04. wyjazd 35 – osobowej grupy uczniów z różnych klas na warsztaty pn. „Demokracja w praktyce”, zorganizowane przez
Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego (spotkanie z Marszałkiem WZ Olgierdem Geblewiczem,
warsztaty z pracownikami CEO) – op. B. Smolska-Nazarek, R. Jaremko, K. Paluch
 9.04. wyjazd uczniów z kl. 2A do zakładów Philipsa w Pile (w ramach RPO WZ działanie 8.6.) – op. R. Krzęćko, M. Kopryna
 12.04. udział klas 1a i 1A w warsztatach z doradztwa zawodowego pn. „Papiery do kariery” poświęconych europejskiemu
portfolio Europass, prowadzonych przez panią Magdalenę Samul-Szerwińską (konsultantkę Regionalnego Punktu
Informacyjnego EURODESK przy Sekretariacie ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego) – org. R. Schmidt
 12.04. przekazanie placu pod budowę warsztatów odnawialnych źródeł energii Przedsiębiorstwu Budowlanemu Zbigniew
Maciejuniec z siedzibą w Nowogardzie
 12.04. spotkanie przedstawicieli szkoły z rodzicami uczniów klas III Gimnazjum w Radowie Małym w celu przedstawienia
oferty edukacyjnej na rok szkolny 2018/2019 – wicedyrektorzy: A. Boguszewska-Wąsowicz, Z. Szymanek
 13.04. udział przedstawicieli szkoły (dyrekcji, nauczycieli, uczniów) w spotkaniu upamiętniającym 78. rocznicę drugiej
masowej deportacji Polaków na Sybir
 13.04. zorganizowanie I Targów Pracy i Przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu z RPO WZ – odp. J. Nikołajczyk

 16.04. przyjęcie gości – uczniów i nauczycieli z SP nr 2 w Łobzie, na wystawie „Drzwi do przeszłości” – org. R. Krzęćko
 18.04. wizyta komisji konkursowej z Instytutu Goethego w Warszawie, oceniającej wykonanie zadań przez zespoły szkolne
uczestniczące w ogólnopolskim konkursie „Niemiecki ma klasę” – org. A. Rutkowska z kl. 2a, dyrektor szkoły
 20 – 22.04. rozpoczęcie kursu operatora wózków widłowych dla uczniów BS I st. i TZ (w ramach RPO WZ)
 24.04. udział 11-osobowej grupy uczniów w III Konferencji Naukowej pn. „Dziedzictwo Archeologiczne Ziemi Łobeskiej –
Resko 2018” – op. Z. Szymanek
 26.04. wyjazd 31 – osobowej grupy uczniów TZ (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) na Międzynarodowe
Targi Energii Odnawialnej „Green Power” w Poznaniu (w ramach ROP WZ) – op. R. Jaremko, A. Rabiejewska, M. Konstanta
 26.04. wyjazd 39 uczniów z klas 1a i 1b do TVP Szczecin – op. J. Hałka, E. Łukasik
 27.04. uroczystość pożegnania abiturientów LO i TZ – odp. A. Rutkowska
 27.04. Dzień Otwarty Szkoły – koordynator szkolny: R. Schmidt przy współpracy z zespołem ds. promocji i zespołami
przedmiotowymi
 27.04. udział przedstawicieli szkoły w XI Gali Sportu Powiatu Łobeskiego (Radowo Małe); występ wokalny Julii Popieli i
Patrycji Szwarczewskiej – op. B. Kordyl
 3.05. udział przedstawicieli szkoły w uroczystościach miejskich zorganizowanych z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3
maja – przygotowanie montażu słowno-muzycznego przez uczniów kl. 2b pod kierunkiem pań A. Chuchro i B. Kordyl
 4 – 22.05. egzamin maturalny
 4 – 7.05. kurs kelnerski dla 10 uczniów TZ uczących się w zawodzie technik hotelarstwa (RPO WZ)
 6.05. udział dyrektora szkoły oraz uczniów z klasy mundurowej (strażackiej) w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka,
zorganizowanych w Resku
 8.05. udział przedstawicieli szkoły w uroczystościach miejskich zorganizowanych z okazji Dnia Zwycięstwa – odp.
Z. Szymanek, R. Krzęćko
 10.05. udział przedstawicieli szkoły w Targach Edukacyjnych ŚHP w Łobzie – org. R. Schmidt, B. Król z uczniami
 14.05. wyjazd kl. 3A (technik hotelarstwa) na warsztaty kulinarne do Kołobrzegu – op. R. Schmidt
 14.05. spotkanie uczniów klas II LO i TZ ze specjalistami ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich w Gryficach nt. możliwości wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych dla ludzi młodych
 16.05. pomoc Przedszkolu Miejskiemu w Łobzie w organizacji olimpiady dla przedszkolaków – org. E. Łukasik z kl. 1b
 17.05. udział dyrektora szkoły w uroczystości nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej nr 3 w Łobzie
 18.05. lekcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone w Dobrej i Węgorzynie przez uczniów klasy
strażackiej (2b) – op. B. Kordyl
 19 – 20.05. kurs baristyczny dla uczniów TZ zorganizowany w ramach realizacji RPO WZ
 19 – 20.05. kurs barmański dla uczniów TZ i BS I st. zorganizowany w ramach realizacji RPO WZ
 23.05. udział Kacpra Leszczyńskiego (1a), Karoliny Kornak (1a) i Julii Popieli (2b) w warsztatach dziennikarskich w
Węgorzynie pn. „Moja mała ojczyzna”– op. B. Król
 23.05. egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji operatora wózków widłowych dla uczniów BS I st. i TZ, którzy
uczestniczyli w kursie zorganizowanym w ramach RPO WZ
 24.05. obejrzenie przez kl. 1a spektaklu „Błękitny krąg” przygotowanego przez Teatr Reaktywacja funkcjonującego przy ŁDK
w Łobzie – op. J. Czajka
 25.05. zorganizowanie w szkole i na terenie przyszkolnym VIII Festiwalu Nauki i IV Festynu Integracyjnego (prezentacja
doświadczeń z zakresu nauk przyrodniczych i oze, pokazy umiejętności psa policyjnego, zasady układania psa, winyloteka
Szymona, „potop” wiedzy o Szwecji, wspólne grillowanie, gry i zabawy integracyjne; III Edukacyjny Marsz na Orientację i I
Powiatowe Zawody z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pn. „Zdążyć na czas”) – koordynatorzy: A. Rabiejewska, B.
Smolska-Nazarek, B. Kordyl

 27 – 30.05. udział 16 uczniów Zespołu Szkół z opiekunami w II Spartakiadzie „7” Powiatów, organizowanej przez Starostwo
Powiatowe w Łobzie (odwiedziny przedstawicieli partnerskich powiatów w szkole, zawody sportowe, wycieczka do
Kołobrzegu, wspólna dyskoteka)
 28.05. wyjazd 39 – osobowej grupy gimnazjalistów z Łobza, Radowa Małego i Węgorzyna do Ośrodka Badawczego ZUT w
Ostoi i hotelu „Dana” w Szczecinie (w ramach kampanii rekrutacyjnej – technik oze i technik hotelarstwa) – op. Z. Szymanek,
J. Krzywańska i nauczyciele z gimnazjów
 29.05. spotkanie dyrektora i wicedyrektora szkoły z rodzicami gimnazjalistów z Węgorzyna nt. zasad rekrutacji do szkoły
 30.05. zorganizowanie stoiska doświadczalnego oraz pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w czasie festynu z okazji Dnia
Dziecka, organizowanego przez Przedszkole Miejskie w Łobzie – op. A. Rabiejewska
 5.06. udział dyrektora szkoły w XI Biesiadzie Literackiej w Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Hałabały w Łobzie
 6 – 8.06. wyjazd 17 – osobowej grupy uczniów kl. 2a z opiekunkami i dyrektorem szkoły do Warszawy na podsumowanie
konkursu „Niemiecki ma klasę” – op. A. Rutkowska, M. Wojciechowska
 7.06. udział wicedyrektora szkoły, pani Anny Boguszewskiej – Wąsowicz, w występie teatru „Bajammagia” pt. „Pyza na
polskich dróżkach”, zorganizowanym w Przedszkolu Miejskim w ramach obchodów Dnia Dziecka
 7.06. udział wicedyrektora, pana Zbigniewa Szymanka, w Święcie Uczelni zorganizowanym z okazji 50. rocznicy powołania
Politechniki Koszalińskiej
 8.06. udział wicedyrektora, pani Anny Boguszewskiej – Wąsowicz, w spotkaniu autorskim z red. Romanem Czejarkiem,
zorganizowanym w ramach Nocy w Bibliotece Miejskiej w Łobzie
 8 – 9.06. spływ kajakowy zorganizowany dla 14 – osobowej grupy uczniów w ramach „Szkółki kajakowej” – op. B. Kordyl,
M. Włodarz
 8 – 9.06. wyjazd 8 – osobowej grupy uczniów z kl. 2b (z grupy humanistycznej) do Poznania na zajęcia z dialektologii i
humanistyki cyfrowej przeprowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (zwiedzanie
Poznania, ZOO, obejrzenie spektaklu „Traviata” w Teatrze Wielkim) – op. A. Chuchro
 13.06. spływ kajakowy kl. 1B – op. R. Jaremko, M. Włodarz
 13.06. wyjazd klasy 2B (technik oze) do biogazowni w Przemysławiu, zorganizowany w ramach RPO WZ – op. Z. Szymanek
 14.06. spływ kajakowy kl. 1a – op. J. Hałka, J. Rudnicki, M. Włodarz
 16.06. udział uczniów i nauczycielek (A. Boguszewska - Wąsowicz, B. Kordyl) w uroczystości podsumowania Amatorskiego
Ruchu Artystycznego
 16.06. udział uczniów w kursie carvingu, zorganizowanym w ramach RPO WZ – op. B. Król
 18.06. zorganizowanie wspólnej lekcji wychowawczej wszystkich klas, z udziałem Starosty Łobeskiego Pawła Marka, w celu
podsumowania wyjazdu kl. 2a do Warszawy (I miejsce w Polsce w konkursie „Niemiecki ma klasę”), omówienia zasad
bezpieczeństwa w czasie wakacji, poinformowania o nowych uregulowaniach dotyczących ochrony danych osobowych – org.
J. Manowiec, A. Rutkowska, A. Moskal
 19.06. przeprowadzenie pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (E.12., E.14., A.18., T.1, R.5.)
 22.06. uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
 26.06. przeprowadzenie praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (T.11.)
 28 – 29.06. przeprowadzenie praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (E.12., E.14.)

