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

 

1A – klasa sportowa 
Masz duszę sportowca i chcesz poznać smak zwycięstwa? Profil sportowy w XVIII LO gwarantuje Tobie rozwój 
osobisty i wiele sportowych sukcesów. Proponujemy rozszerzoną biologią, geografię i język angielski. 
Powyższe uzupełni przedmiot dodatkowy:  zdrowie publiczne. Młodzi siatkarze, piłkarze i koszykarze swoje 
umiejętności będą mogli szlifować w Klubie Świt Skolwin, UKS Osiemnastka lub w szkolnych drużynach 
koszykówki, piłki nożnej, halowej i plażowej siatkówki dziewcząt i chłopców. Plan zajęć lekcyjnych 
dostosujemy do rozkładu Twoich treningów. Dzięki temu połączysz swoje pasje i naukę. Nasza klasa sportowa 
to Twoja droga do harmonijnego rozwoju – intelektualnego i fizycznego. 
 
1B – klasa humanistyczna  
Jesteś kreatywny, widzisz siebie na scenie, przed kamerą lub w redakcji prasowej bądź telewizyjnej? Dzięki 
pracy w zespole „Teatralna Osiemnastka” zgłębisz tajniki warsztatu aktorskiego. Zdobędziesz doświadczenie 
dziennikarsko-publicystyczne na łamach wielokrotnego zdobywcy nagrody Szkolnego Pulitzera „Maniaka” lub 
redagując internetową „Osiemnastkę”. Pomogą Ci w tym rozszerzone programy nauczania języka polskiego, 
języka angielskiego oraz historii. Doskonałym dopełnieniem będą warsztaty dziennikarskie, teatralne oraz 
plastyczne z udziałem znanych szczecińskich artystów. Decydując się na profil humanistyczny, weźmiesz udział 
w wymianach międzynarodowych, spektaklach i wystawach. Bądź nastawiony na regularną współpracę  
z instytucjami kultury i sztuki naszego miasta. 
 
1C – klasa biologiczno-chemiczna 
Chcesz w przyszłości nieść ratunek ludziom i światu? Profil ten został stworzony z myślą o Tobie. W jego 
ramach będziesz uczyć się rozszerzonej biologii, chemii i języka angielskiego. Na zajęciach uzupełniających 
zgłębisz tajniki zdrowia publicznego. Będziesz miał również możliwość zaangażowania się w szkolny 
wolontariat oraz największą akcję charytatywną szkół szczecińskich  „Iskierkę Radości”, zainicjowaną ponad 
20 lat temu przez grupę nauczycieli i absolwentów naszej szkoły. W ramach patronatu ZUT będziesz 
uczestniczył w licznych projektach, zajęciach laboratoryjnych oraz wykładach. Dodatkowo możesz wziąć udział 
w wymianach i projektach międzynarodowych.  
 
1 D – klasa językowo-geograficzna 
Czujesz się obywatelem całego świata, a Europa jest Twoim domem? Ciekawią Ciebie zjawiska na Ziemi? 
Stworzyliśmy dla Ciebie profil językowo-geograficzny. Czekamy na tych młodych ludzi, którzy pragną 
rozwiązywać w przyszłości najbardziej palące problemy społeczne, a języki obce są ich pasją. Profil obejmuje 
zwiększoną ilość godzin z geografii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego/niemieckiego. W ramach 
profilu realizujemy również przedmiot uzupełniający: stosunki międzynarodowe. Uczniom klasy proponujemy 
udział w programie Erasmus + oraz w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. Czekają na Was językowe 
olimpiady, Szkolny Klub Europejski (współpracujący z Europe Direct) i zaawansowane techniki multimedialne 
podczas nauki języków obcych! Bądźcie gotowi na zajęcia z pracownikami US oraz debaty tematyczne. 
Międzyoddziałowo odbywają się zajęcia sportowe z piłki siatkowej chłopców.  
 
1E – klasa ogólna z elementami programowania 
Chcesz poznawać tajniki programowania i odkrywać rzeczywistość wirtualną? Dostrzegasz w matematyce  
i informatyce uniwersalny język przyszłości? Ten profil stworzyliśmy dla Ciebie. Rozszerzony język angielski 
(również zawodowy) i informatyka pomogą Tobie znaleźć ścieżkę na rynek pracy, a rozszerzona geografia 
przybliży świat. Twojej klasie dedykujemy ponadto specjalne zajęcia programowania. To na nich nauczysz się 
podstaw obsługi i projektowania baz danych (MySQL), programowania (python, C++), projektowania stron 
WWW (HTML+CSS+PHP+JS), a także podstaw grafiki komputerowej i multimediów. 
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