Wydarzyło się w roku szk. 2018/2019
 1.09. udział dyrekcji i młodzieży w miejskich obchodach 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej
 3.09. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
 10.09. „Łobeski salon Maturzystów” – 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. udział 15 ucz. w spływie kajakowym w ramach „Szkółki kajakowej” (Resko - Żerzyno) – op. E. Łukasik, M. Kopryna
 13.09. oficjalne otwarcie warsztatów hotelarskich z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Magdaleny Zarębskiej
– Kuleszy, władz Starostwa Powiatowego ze starostą Pawłem Markiem, nauczycieli i uczniów; remont pomieszczeń ze
środków Starostwa Powiatowego w Łobzie, wyposażenie – środki z RPO WZ)
 14.09. wycieczka edukacyjno – rekreacyjna kl. 3Az – op. J. Nikołajczyk
 17.09. udział 32 – osobowej grupy uczniów z kl. 2a i 2Ab w spływie kajakowym (Łobez – Unimie) – op. M. Włodarz, J.
Hałka, M. Kopryna
 18.09. współorganizacja obchodów 79. 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. D. Kotwicka, B. Kordyl,
J. Krzywańska
 19.09. wyjazd uczniów klas 3a, 3b, 4A na Salon Maturzystów i grupy matematycznej na wykład przeprowadzony w ramach
XVIII Festiwalu Nauki (US) – op. R. Schmidt, B. Król, M. Parzygnat
 20.09. wyjazd techników hotelarstwa z kl. 4A (15 osób) do CKP w Kołobrzegu na warsztaty kulinarne pn. „Produkty
tradycyjne i lokalne” (RPO WZ) – op. R. Schmidt
 24 – 25.09. udział 4 uczniów z kl. 3A i 4A, uczących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, w
kursie dla instalatorów systemów fotowoltaicznych w Ostoi (RPO WZ)
 25.09. udział uczniów i ich nauczycieli w sesji Rady Powiatu – wręczenie nagród laureatom konkursu „Pionierzy Ziemi
Łobeskiej”
 27.09. udział uczniów klas I, 3a (gr. mat. – fiz.) i 3b (gr. geogr.) w wykładzie astronomicznym pana Karola Wójcickiego pt.
„Ciemność dnia, światła nocy” (Karol Wójcicki: popularyzator astronomii, podróżnik, dziennikarz, twórca astronomicznego
fanpage’a „Z głową w gwiazdach”); szkoła współorganizatorem przedsięwzięcia zainicjowanego przez Marcina Jadczyszyna
 28.09. Ślubowanie klas I w obecności gości: dyr. Wydziału Oświaty i Kultury Teresy Łań, Komendanta Powiatowego PSP
mł. bryg. Jarosława Tomczyka i rodziców, oraz podsumowanie Europejskiego Tygodnia Sportu (Igrzyska Klas Pierwszych,
rajd rowerowy po okolicy z historią regionalną w tle) – odp. R. Jaremko, K. Paluch, nauczyciele wychowania fizycznego z
pomocą R. Krzęćki
 2 – 3 10. wyjazd 30 - osobowej grupy uczniów (technik hotelarstwa: 2A-15, 4A-15) do Poznania na Międzynarodowe Targi
Gastronomii i Wyposażenia Hoteli (dodatkowe atrakcje: zwiedzanie Poznania, wizyta zawodoznawcza w hotelu, obejrzenie
spektaklu „Skrzypek na dachu” w Teatrze Wielkim); RPO WZ – op. A. Rabiejewska, R. Schmidt
 5 – 7.10. i 2 – 4.11. udział 6 uczniów (3A – 5, 4A – 1) w kursie „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych
numerycznie” (RPO WZ)

