
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 

 Przystąpienie szkoły do realizacji projektu „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych skierowany do kadr 

zarządzających placówek oświatowych w woj. zachodniopomorskim” 

 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   

 5.10. wyjazd 28 - osobowej grupy uczniów na warsztaty „Demokracja w praktyce”, organizowane przez Urząd Marszałkowski 

w Szczecinie – op. B. Smolska-Nazarek, R. Jaremko  

 5 – 7.10. i 2 – 4.11. udział 6 uczniów (3A – 5, 4A – 1) w kursie „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych 

numerycznie” (RPO WZ) 

 10.10. przeprowadzenie próbnego alarmu przeciwpożarowego – org. dyrekcja, B. Kordyl, K. Paluch 

 11.10. udział dyrektora szkoły w inauguracji VIII Ogólnopolskiego Pieszego Rajdu Wędrowniczego, organizowanego przez 

ŚHP; wystąpienie wicedyrektora Z. Szymanka nt. drogi Polaków do niepodległości  

 11.10. wycieczka 41 uczniów do Berlina (kl. 2a i inni)  – op. A. Rutkowska, M. Włodarz, Ł. Urbaniak  



 12.10. uroczysty apel zorganizowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem gości: Starosty Łobeskiego, wicestarosty, 

przew. Komisji Oświaty, dyr. Wydziału Oświaty i Kultury, pracowników Poradni PP, byłych pracowników szkoły – odp. J. 

Hałka, M. Wojciechowska, RSU 

 13.10. wolontariat kl. 3b w straży pożarnej – op. B. Kordyl  

 13.10. spotkanie integracyjne obecnych i byłych pracowników szkoły 

 14.10. wyjazd pracowników szkoły na koncert do Filharmonii Szczecińskiej – org. A. Rabiejewska  

 14.10. udział szkoły w Jesiennym Festynie połączonym z pchlim targiem pn. „Targowisko różności: retromania” (występ 

Patrycji Sulejewskiej i Zuzanny Szymanek – op. B. Kordyl  

 15 – 19.10. udział dyrektora szkoły w wizytach studyjnych w szkołach niemieckich (Hamburg); wyjazd organizowany przez 

Instytut Goethego w Warszawie dla dyrektorów szkół – laureatów konkursu „Niemiecki ma klasę”  

 16.10. udział wicedyrektora szkoły, pani A. Boguszewskiej - Wąsowicz, w obradach VIII Sejmiku Sportu Szkolnego  

 18.10. udział szkoły w programie WOPR pn. „Zielona Energia” (warsztaty w szkole: pierwsza pomoc przedmedyczna, 

ekologia, zdrowy tryb życia) – odp. B. Kordyl  

 24 – 26.10. wyjazd 13 uczniów kl. 2B TZ (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) do ZSiPKZ w Bielawie 

(wspólne zajęcia praktyczne z uczniami z Bielawy, wizyty studyjne w zakładach pracy związanych z odnawialnymi źródłami 

energii, zwiedzanie okolicy) – op. R. Jaremko, M. Kopryna 

 28 – 30.10. udział dyrektora szkoły w konferencji pn. „Jak zmienić szkołę w przyjazną przestrzeń – wyzwania i szanse”, 

organizowanej przez Instytut Goethego w Warszawie (podsumowanie projektu pn. „Niemiecki ma klasę”  

 9 – 11.11. udział szkoły w obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (9.11. uroczystość szkolna z 

udziałem zaproszonych szkół łobeskich oraz władz powiatowych i gminnych, udział dyrektora w wieczornicy organizowanej 

w SP nr 2; 10.11. udział w koncercie dla mieszkańców; 11.11. udział w obchodach miejskich – przemarsz ulicami miasta, 

złożenie kwiatów pod pomnikiem) 

 19.11. spotkanie maturzystów z przedstawicielami Uniwersytetu Szczecińskiego nt. rekrutacji na uczelnię w roku 2019/2020 

 19 – 30.11. przeprowadzenie 10 rejonowych konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów z powiatu łobeskiego  

 20 – 23.11 próbna matura z „Operonem” – org. A. Boguszewska-Wąsowicz  

  20.11. lekcje fizyki w klasach 1a, 1b, 2a, 3a nt. źródeł energii elektrycznej, energetyki jądrowej oraz promieniowania 

jonizującego prowadzone przez panią Katarzynę Leszczyńską – pracownika Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego – 

org. U. Regulska, J. Pobereżko  

 22.11. udział dyrektora szkoły i pani Renaty Schmidt w seminarium nt. „Wyzwania i zadania współczesnej szkoły”, 

organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie (Goleniów) 

 23.11. wyjazd 15 uczniów z kl. 1B (Th) do Grand Park Hotel w Szczecinie (RPO WZ) – op. J. Nikołajczyk  

 26.11. spotkanie klas Ib i 1B z panią Patrycją Broną, kuratorem sądowym, nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich – org. M. 

Kopryna  

 26.11. udział klasy 2a w projekcie „Ryby śródlądowe w środowisku naturalnym”; spotkanie prowadził przewodniczący 

Towarzystwa Miłośników Rzeki Regi, pan Andrzej Laszuk – p. J. Hałka, M. Kopryna  

 28.11. udział 37 uczniów z klas: 1b, 2b, 3b, 3A i 4A w wieczorze autorskim Marcela Woźniaka, zorganizowanym w Bibliotece 

Miejskiej w Łobzie – op. A. Chuchro 

 Współpraca z Fundacją TOGATUS PRO BONO – spotkania uczniów z radcą prawnym Urzędu Miasta i Gminy Łobez panem 

Bogdanem Skólmowskim nt.  Interpretacja wybranych zagadnień z prawa cywilnego (3b), Wyjaśnienie zasad funkcjonowania 

sądów po reformie (1B), Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego i opiekuńczego (1a) – org. B. Smolska-Nazarek   

 30.11. zorganizowanie wieczoru andrzejkowego dla dzieci z Domu Dziecka w Łobzie – uczniowie z kl. 2b, 3a, 3b pod opieką 

A. Rutkowskiej 

 3.12. cd. spotkań z kuratorem sądowym (1a, 1A - Ti, 1Ab) – org. M. Kopryna 

 3.12. spotkanie z pracownikiem PIP (2Ab, 3b/3a, 4A) – org. R. Schmidt  

 3.12. wyjazd 15 uczniów z kl. 1A (Toze) na warsztaty z odnawialnych źródeł energii do Ostoi – op. M. Kopryna 



 3.12. spotkanie uczniów pełnoletnich z prezesem HDK w Łobzie – org. Z. Szymanek  

 6.12. jarmark bożonarodzeniowy zorganizowany przez uczniów kl. 1b z wychowawczynią – op. M. Wojciechowska 

 8.12. Szkolny Turniej Mikołajkowy Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców – org. nauczyciele wychowania fizycznego  

 14.12. Międzyszkolny Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców zorganizowany przez naszą szkołę z udziałem 6 

zespołów (XIII LO w Szczecinie, ZS w Białogardzie, ZS w Połczynie Zdroju, ZSR CKP w Świdwinie, Absolwenci LO Łobez, 

ZS w Łobzie) – org. M. Włodarz 

 15 – 16.12. udział 5 uczniów i 2 nauczycieli w „Kursie animatora czasu wolnego” (RPO WZ) 

 Grudzień – zebranie artykułów piśmienniczych dla Oddziału Hematologii Kliniki PUM w Szczecinie – org. A. Wojnarowska 

z panią B. Król, opiekunką „Pewniaka” i wolontariuszem fundacji psychoonkologicznej 

 18.12. udział wicedyrektora szkoły, pana Z. Szymanka, w Bożonarodzeniowym Rogu Obfitości” w SP nr 2 w Łobzie  

 19.12. szkolny konkurs na stroik bożonarodzeniowy – org. J. Abramowska 

 19.12. udział dyrektora i wicedyrektora w spotkaniu wigilijnym w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie 

 19.12. udział wicedyrektora szkoły, pana Z. Szymanka, w kiermaszu  świątecznym z jasełkami w SP nr 1 w Łobzie 

 21.12. „Spotkanie kolędowe” przygotowane przez uczniów naszej szkoły wraz z wychowawcami pod kierunkiem księdza 

Ł. Urbaniaka 

 24 – 31.12. ferie świąteczne  

 4.01. udział dyrektora szkoły w spotkaniu noworoczno - opłatkowym Koła Związku Sybiraków w Łobzie (pomoc w 

organizacji –  uczniowie Th pod opieką pani J. Krzywańskiej) 

 4.01. spotkanie noworoczne czynnych i byłych pracowników szkoły  

 9.01. przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (część praktyczna) dla kwalifikacji B.22. i T.12. 

 10.01. przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (część pisemna) dla kwalifikacji B.21., B.22. i 

T.12. 

 11.01. przekazanie zebranych darów przez kl. 3Az schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie k. Stargardu – op. J. 

Nikołajczyk 

 13.01. udział w 27. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – koordynatorzy: Z. Szymanek, O. Arłukowicz, D. 

Smoliński   

 18 – 19.01. żałoba narodowa po tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza (zm. 14.01.2019 r.)   

 19 – 20.01. przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (część praktyczna) dla kwalifikacji B.21. 

 23.01. spotkanie z rodzicami podsumowujące I półrocze (spotkanie z dyrektorem szkoły, wystąpienie psychologa z PPP nt. 

„Szanse i zagrożenia XXI wieku – wyzwania dla współczesnej rodziny”, wywiadówki klasowe) 

 28.01. – 10.02. ferie zimowe  

 4 – 7.02. udział 10 uczennic Technikum Zawodowego (technik hotelarstwa) w kursie kelnerskim (RPO WZ) – op. B. Król  

 21.02. udział dyrektora, uczniów (1b – 5, 2b – 9, 3b – 6, 3A – 11, 4A – 7) i nauczycielki j. polskiego w spotkaniu z panem 

Jackiem Fedorowiczem (artystą estradowym, aktorem, pisarzem, radiowcem) – op. A. Chuchro  

 23.02. Gala „Smoki Powiatu” – występ uczennic LO Zuzanny Szymanek i Patrycji Sulejewskiej – op. B. Kordyl  

 25.02. udział Mikołaja Ciemnoczołowskiego i Kacpra Sobótki z nauczycielką Mirosławą Parzygnat i dyrektorem szkoły w VI 

Sesji Rady Powiatu, w czasie której pani Starosta uhonorowała uczniów i ich opiekunkę listami gratulacyjnymi i upominkami 

za sukcesy w konkursach matematycznych 

 27.02. wywiad grupowy z uczniami szkoły nt. realizacji projektu „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych 

skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w woj. zachodniopomorskim” – odp. A. Boguszewska-Wąsowicz 

 1.03. spotkanie uczniów kl. 1a z panią Mirosławą Górecką (autorką książek o mieszkańcach Łobza) nt. warsztatu pracy pisarza 

– org. A. Boguszewska-Wąsowicz 

 4.03.  spotkanie uczniów kl. 3a z panią Mirosławą Górecką – org. A. Rutkowska 

 5.03. rozpoczęcie Wolontariatu Matematycznego dla gimnazjalistów i uczniów szkoły podstawowej przez uczniów LO – op. 

M. Parzygnat  



 8.03. wyjazd 21 uczniów z klas 1B i 2A (technik hotelarstwa) na Targi Gastro-Hotel w Kołobrzegu połączony ze szkoleniem 

pn. Przygotowanie do pracy w recepcji hotelowej (RPO WZ) – op. A. Rabiejewska, R. Schmidt 

 11.03. spotkanie uczniów z posłem na Sejm RP panem Bartoszem Arłukowiczem – org. B. Smolska-Nazarek 

 11.03. spotkanie klas 1B i 3b z psychologiem nt. „mowy nienawiści” – org. B. Król 

 14.03. rozpoczęcie kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (RPO WZ) – org. J. Nikołajczyk  

 15.03. zorganizowanie II Targów Pracy i Przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów łobeskiego, 

drawskiego i świdwińskiego (RPO WZ) – org. J. Nikołajczyk, R. Schmidt  

 19.03. udział pani Renaty Schmidt w Zachodniopomorskim Kongresie Zawodowym jako współprowadzącej panel nt. „Uczeń 

w centrum zmian w kształceniu zawodowym – od wyboru zawodu do sukcesu na rynku pracy” 

 21.03. Dzień Samorządności Szkolnej (konkursy przedmiotowe, spotkanie z policjantem nt. odpowiedzialności karnej 

młodzieży, wystąpienie członków Młodzieżowej Rady Miejskiej, prezentacja talentów i zainteresowań uczniów i nauczycieli) 

– odp. RSU z opiekunką panią J. Hałką   

 22.03. zorganizowanie ¼ Finału Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Siatkowej Chłopców – org. M. Włodarz   

 23.03. udział 11 uczniów uczących się w zawodzie technik hotelarstwa i nauczycielki (A. Rabiejewskiej) w kursie carvingu 

(RPO WZ) 

 25.03. uroczysty apel zorganizowany z okazji Święta Szkoły i Dnia Patrona – T. Kościuszki (podsumowanie konkursów o 

Patronie i Łobzie: literackiego, plastycznego, na najciekawszy album historyczny o Łobzie; omówienie efektów gry miejskiej; 

część artystyczna poświęcona T. Kościuszce i czasom, w których żył oraz quiz dotyczący Patrona, szkoły i Łobza) – odp. R. 

Krzęćko, M. Łukasik  

 25.03. udział uczniów (1a – 1, 1b -1, 2b – 6, 3b – 1, 3A – 6, 4A – 8) w spektaklu pt. „Grace i Gloria” organizowanym przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną – op. A. Chuchro 

 25 – 31.03. udział szkoły w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week (GMW) Światowy 

Tydzień Pieniądza – op. R. Schmidt  

 30 – 31.03. kurs Java Script dla dwóch nauczycieli uczących zawodu technik informatyk (RPO WZ) 

 2.04. zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bełcznie prowadzone przez uczniów 

kl. 3b (klasa strażacka) ze strażakiem PPSP w Łobzie panem T. Łuczakiem – op. B. Kordyl  

 3.04. wyjazd uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk na targi branży IT r@bbit 2019 do Szczecina (RPO WZ) 

– op. J. Rudnicki, J. Pobereżko  

 6.04.2019 wyjazd 47 uczniów do Opery na Zamku na spektakl baletowy pt. „Niebezpieczne związki” – op. A. Boguszewska-

Wąsowicz, A. Chuchro, A. Rabiejewska   

 8.04. – 26.04. strajk nauczycieli i pracowników oświaty 

 11.04. rozpoczęcie przez 10 uczniów kursu operatora wózków widłowych (RPO WZ) 

 26.04. pożegnanie abiturientów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego 

 3.05. udział przedstawicieli szkoły w obchodach miejskich upamiętniających 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 

(zaprezentowanie przez uczniów naszej szkoły okolicznościowej części artystycznej) – odp. R. Krzęćko)  

 6 – 20.05. egzamin maturalny – sesja wiosenna  

 8.05. udział delegacji szkoły w miejskich obchodach Dnia Zwycięstwa  

 9.05. udział szkoły w Targach Edukacyjnych organizowanych przez ŚHP w Łobzie – odp. R. Schmidt, B. Król  

 9.05. udział wicedyrektora szkoły w uroczystości z okazji 70-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie  

 13.05. spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów klasy VIII SP w Runowie Pom. nt. oferty edukacyjnej na rok szk. 2019/2020 

 16.05. wyjazd 15 uczniów z kl. 2A (technik hotelarstwa) do Kołobrzegu na warsztaty kulinarne pn. „Śniadanie w hotelu” 

(RPO WZ) – op. A. Rabiejewska  

 18 – 19.05. udział 10 uczniów z klas 1B i 2A TZ (technik hotelarstwa) w kursie baristycznym (RPO WZ) – op. A. Rabiejewska  

 18 – 19.05. udział 10 uczniów z klas 1B i 2A TZ (technik hotelarstwa) w kursie barmańskim (RPO WZ)  

 21.05. Dzień Otwarty dla kandydatów do szkoły 



 21/05. Udział przedstawicieli szkoły w archeologicznej konferencji naukowej w Węgorzynie – op. Z. Szymanek  

 21.05. spotkanie dyrektora i wicedyrektora szkoły z rodzicami tegorocznych absolwentów SP w Węgorzynie – przedstawienie 

oferty edukacyjnej na rok szk. 2019/2020  

 22.05. spotkanie wicedyrektora i przew. zespołu ds. promocji szkoły z tegorocznymi absolwentami Zespołu Szkół w Resku 

nt. oferty edukacyjnej naszej szkoły na rok szk. 2019/2020 

 22.05. wyjazd 15 uczniów z kl. 2A (technik hotelarstwa) do Kołobrzegu na warsztaty kulinarne pn. „Potrawy tradycyjne i 

regionalne” (RPO WZ) – op. A. Rabiejewska  

 23 – 26.05. rozpoczęcie przez 15 uczniów z kl. 3A (technik informatyk) kursu ECDL (RPO WZ)  

 28 – 31.05. wyjazd 10-osobowej grupy uczniów z opiekunem p. M. Włodarzem do Brzezin na III Spartakiadę 7 Powiatów 

 29.05. udział dyrektora szkoły w XII Biesiadzie Literackiej organizowanej przez Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały 

w Łobzie  

 31.05. spotkanie dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego z rodzicami wszystkich uczniów nt. obowiązków nauczycieli w 

zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły i procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych; wywiadówki z 

wychowawcami  

 3.06. lekcja języka polskiego dla tegorocznych absolwentów gimnazjum (ZSG w Łobzie) prowadzona przez panią  

A. Boguszewską -Wąsowicz  

 4.06. udział uczniów kl. 2a i 2B w spływie kajakowym – op. J. Hałka i R. Jaremko  

 5.06. udział delegacji szkoły w pogrzebie byłego nauczyciela ZS im.  T. Kościuszki w Łobzie, pana Andrzeja Mielczarka 

(zm. 31.05.) 

 6.06. lekcja języka polskiego dla tegorocznych absolwentów szkoły podstawowej (SP3) prowadzona przez panią A. Chuchro  

 7.06. udział dyrektora szkoły w Święcie Uczelni – Politechniki Koszalińskiej, z którą szkoła ma podpisane porozumienie o 

współpracy 

 7 – 8.06. udział 14 uczniów i 2 opiekunów w spływie kajakowym organizowanym w ramach „Szkółki kajakowej” – op.  

B. Kordyl, M. Włodarz 

 8.06. udział przedstawicieli szkoły (uczniowie, nauczyciele, dyrektor) w spotkaniu Laureatów Powiatowych Przeglądów 

Amatorskiego Ruchu Artystycznego  

 12.06. wyjazd uczniów pięciu klas I na wycieczkę edukacyjną do Wolina – op. J. Abramowska, M. Wojciechowska, M. 

Kopryna, J. Nikołajczyk, B. Król 

 12.06. wolontariat 16 uczniów z kl. 2a i 2b w czasie XVI Przeglądu Piosenki Osób Niepełnosprawnych pn. „Muzyka 

afrykańska” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łobzie – op. B. Kordyl, D. Kotwicka  

 13.06. udział dyrektora szkoły w prezentacji przedstawienia pt. „Czerwony Kapturek” przygotowanego przez teatr rodziców 

„Bajammagia” w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie 

 14.06. uroczyste otwarcie szkolnego warsztatu OZE (akcent artystyczny, wystawy, prezentacje) 

 17.06. praktyczny egzamin zawodowy z kwalifikacji B.22. i T.12. 

 18.06. pisemny egzamin zawodowy z kwalifikacji A.18., R.05., T.01., E.13.  

 19.06. zakończenie roku szkolnego 2018/2019 (apel, spotkanie integracyjne pracowników szkoły) 

 25.06. praktyczny egzamin zawodowy z kwalifikacji E.12. 

 26.06. praktyczny egzamin zawodowy z kwalifikacji E.13. 

 27.06. udział przedstawicieli szkoły w „Spotkaniu z Łobezem – miastem, którego nie ma” organizowanym w Klubie Seniora 

w ŁDK (promocja książki M. Góreckiej pt. „Ulicami miasta”) 

 4.07. wręczenie świadectw maturalnych tegorocznym maturzystom   


