
Klasa teatralno – dziennikarska z elementami prawa 

Interesujesz się aktorstwem lub dziennikarstwem? Widzisz siebie na scenie teatralnej lub  

w redakcji? Chcesz rozwijać swoją znajomość języka angielskiego? Ta klasa jest dla Ciebie! 

 Oferowane przez nas warsztaty otworzą przed Tobą świat dziennikarski. Nasza  szkoła jako 

jedyna w Szczecinie wydaje dwie gazety uczniowskie. To niepowtarzalna okazja, by stać się 

prawdziwym redaktorem! Praktykę uzyskasz dzięki własnym publikacjom na łamach internetowej 

„Osiemnastki” lub wielokrotnego zdobywcy nagrody Szkolnego Pulitzera „Maniaka”. Twoje najlepsze 

teksty pojawią się w szczecińskiej prasie. 

 Przyszłym aktorom proponujemy blok teatralny.  Dzięki pracy w zespole „Teatralna 

Osiemnastka” zgłębisz  tajniki warsztatu aktorskiego pod okiem szczecińskiej aktorki Teatru Krypta – 

Anny Pawłowskiej. Pieczę nad Twoim rozwojem będzie trzymał aktor oraz dyrektor artystyczny 13 

Muz Janusz Janiszewski, organizując zajęcia wokalne, aktorskie i akrobatyczne. Swoje umiejętności 

zaprezentujesz wraz z przyjaciółmi z zespołu aktorskiego XVIII LO na deskach szczecińskich teatrów na 

końcu każdego roku szkolnego.   

 Na przedmiotach rozszerzonych będziesz szlifował swoją wiedzę z języka polskiego  

i angielskiego (lub niemieckiego) oraz geografii (lub biologii). Profil klasy pozwoli Tobie także na 

zdobycie wiedzy z zakresu prawa polskiego dzięki uczestnictwu  w rozprawach w szczecińskich 

sądach.  

  Zastanawiasz się jeszcze? Decydując się na profil teatralno-dziennikarski, weźmiesz udział  

w wymianach międzynarodowych. Zdobędziesz wyjątkowe doświadczenie dzięki współpracy ze 

szkołami z Niemiec, Francji, Włoch, Rumunii, Litwy, Ukrainy i Rosji.  

========================================================================== 

Klasa medyczno – psychologiczna z elementami fizjoterapii  

Łączysz swoją przyszłość z medycyną lub psychologią? Myślisz o karierze lekarskiej  

lub pielęgniarskiej? Twoim konikiem jest biologia lub chemia? Wybierz koniecznie ten profil 

 Zrealizujesz swoje marzenia dzięki rozszerzonym przedmiotom kierunkowym w tym profilu - 

biologii, chemii i wiedzy o społeczeństwie. Klasie patronuje Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny. Dzięki temu możesz uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych i wykładach 

oferowanych przez tę uczelnię. Czeka na Ciebie projekt „Licealista w świecie nauki” – to świetna 

zapowiedź Twojej kariery! W ramach zajęć z WOS-u będziesz miał możliwość uczestnictwa  

w rozprawach w szczecińskich sądach. 

 Przygotowane dla Ciebie zajęcia uzupełniające obejmą podstawy psychologii i fizjoterapii. 

Uczniowie klasy medycznej będą zdobywać doświadczenie dzięki współpracy z gabinetami odnowy 

biologicznej i fizjoterapii. Wzbogacisz swoją wiedzę przez obserwację pracy fizjoterapeutów z 

czołowych klubów sportowych naszego regionu. Zajęcia z pierwszej pomocy dopełnią Twojej edukacji. 

Wolontariat w XVIII LO czeka na Twoje zaangażowanie i wrażliwość. Tradycją tej klasy jest prężna 

działalność w akcjach charytatywnych m.in. w "Iskierce Radości", "Serduszkowej Paczce", "Pola 

nadziei - dla hospicjum" oraz współpraca ze świetlicami środowiskowymi i szpitalami dziecięcymi. 

 Dodatkowo możesz wziąć udział w wymianach i projektach międzynarodowych. Wybierz 

szkołę z przyjazną atmosferą, doświadczoną kadrą i prężnie działającymi kołami zainteresowań. 



Klasa sportowa o profilu matematyczno – przyrodniczym  

Kochasz piłkę siatkową lub nożną? Chcesz posmakować żeglarskiej przygody? A może masz ścisły 

umysł i stawiasz na matematyczny rozwój, informatykę i języki obce? Właśnie odkrywasz własną 

drogę 

 Młodzi siatkarze i piłkarze swoje umiejętności będą mogli szlifować w Klubie Stal Szczecin,  
w UKS Osiemnastka lub w Centrum Żeglarskim. Zajęcia sportowe dla dziewcząt i chłopców 
poprowadzą wykwalifikowani trenerzy.  
 Z nami zdobędziesz tytuł Mistrza Szczecina i Województwa w siatkówce i piłce nożnej - taka 
jest nasza tradycja Zajęcia z żeglarstwa oferują swoim uczestnikom patent żeglarski. Plan zajęć 
lekcyjnych dostosujemy do rozkładu Twoich treningów. Dzięki temu połączysz swoje pasje i naukę. 
Nasza szkoła możliwi Tobie uczestnictwo w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych i regatach. 
To będzie prawdziwy egzamin Twojego talentu sportowego i umiejętności!  
 Na przedmiotach rozszerzonych będziesz zdobywać wiedzę z matematyki, z biologii (lub 
geografii) oraz z języka angielskiego (lub niemieckiego). Dzięki temu otworzysz sobie drzwi na 
wymarzone uczelnie. Profil oferuje ponadto zajęcia z podstaw ratownictwa medycznego oraz zajęcia 
uzupełniające z elementów programowania.  
 Dodatkowo możesz wziąć udział w wymianach i projektach międzynarodowych oraz zajęciach  
i wykładach na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.  
 Możesz także nabyć umiejętności informatyczne: tworzenia algorytmów oraz zapisywania ich w 
języku programowania C++, Java; projektowania sieci komputerowych; tworzenia stron 
internetowych HTML; tworzenia relacyjnych baz danych; posługiwania się programami graficznymi 
(Photoshop, Corel).   
 

Nie wahaj się. Nasza klasa sportowa to Twoja droga do harmonijnego rozwoju - intelektualnego  

i fizycznego.  

 

 

                                                                                                                      


