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SSŁŁOOWWEEMM  WWSSTTĘĘPPUU......   

 Szkoła z charakterem?  

Czy dzisiaj poszukuje się jeszcze takiej szkoły? 
Czy może uczniowi zależy na szkole, która tylko przekazuje wiedzę? 
A może szuka czegoś więcej… 
...niepowtarzalnego klimatu, możliwości realizacji swoich uzdolnień w różnych obszarach, przyjaźni na 
całe życie, życzliwości i otwartości ze strony nauczycieli i pracowników szkoły… 

Nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach i konkursach na szczeblu szkolnym i okręgowym. 
Stwarzamy uczniom możliwość rozwoju uzdolnień w pozalekcyjnych kołach zainteresowań. 
Posiadamy także szeroką ofertę związaną ze sportem. Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w 
różnych dziedzinach. 

Jesteśmy inicjatorami wielu działań o zasięgu szczecińskim, np.: 

 Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości – Szczecińskie Szkoły Potrzebującym: akcja 
charytatywna pomocy najuboższym kolegom i koleżankom naszego miasta, realizowana od 
2001r., skupiająca wokół siebie coraz większą liczbę szkół (2014/2015 – blisko 70 
Placówek Oświatowych Szczecina), 

 Inscenizacji historycznych z okazji 3 Maja i 11 Listopada we współpracy z Kołem Żołnierzy 
12 Pułku Ułanów Podolskich, 

 2005 r. -  I Międzygimnazjalnego Konkursu Mitologicznego, 

 2005 r. -  „Wesela u Wybickiego” – realizacja projektu zatwierdzonego przez Urząd Miejski 
przygotowującego do zorganizowania bezalkoholowej zabawy weselnej, w oparciu o 
tradycje i obyczajowość polską, 

 2007 r. -  I Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Niemieckiego, 

 2010 r. - I GALI FIZYKA pod hasłem „Fizyka na wesoło i na poważnie”, 

 Występów uczniów z grupy „Teatralna 18-stka” działającej przy bibliotece dla uczniów 
szczecińskich szkół: 

2010  r. - występ w Teatrze Lalek PLECIUGA dla szkół podstawowych z północnych 

dzielnic Szczecina ("Janek i Małgorzatka", "Czerwony Kapturek - prawdziwe 

oblicze", "Śnieżka i 7 dni"), reż. Iwona Gacparska, 
2011  r. - występ w Teatrze Współczesnym („Za 8 górą”), reż. Wojciech Sandach, 
2012  r. - występy w Sali Bogusława na Zamku oraz w Hali Opery na Zamku dla szkół 

zaangażowanych w akcję charytatywną „Iskierka Radości” (Musical „HIT”),  
reż. Iwona Gacparska, 

2013  r. – występ dla uczestników Dni Młodych w Gryficach („Nie jesteś sam!”),  
reż. Iwona Gacparska. 

2014  r. - występ w Teatrze Lalek PLECIUGA dla szkół zaangażowanych w akcję 
charytatywną „Iskierka Radości” („Szczecińskie rendez-vous”), reż. Iwona 
Gacparska. 

2016  r. – występ w Hali Opery na Zamku dla mieszkańców Szczecina (Musical „Drogi 
Polaków do Wolności”-multimedialny muzyczny spektakl patriotyczny), reż. 
A.Pawłowska. 

2017  r. – „Kawiarenka poetycka” – spektakl muzyczny,  reż. A.Pawłowska. 
2018  r. – spektakl muzyczny „Sto lat Niepodległa”,  reż. A.Pawłowska. 



Szkoła bierze udział w projektach unijnych  

oraz programach edukacyjnych: 

   

  

 

 

  

To jedne z ciekawszych projektów i programów, które realizujemy w naszej szkole, ale nie 
jedyne! Możemy je realizować dzięki nowoczesnemu zapleczu audiowizualnemu (tablice 
multimedialne, projektory multimedialne, rzutniki, DVD, kamery i aparaty cyfrowe). 

Stawiamy na rozwój zdolności i pasji naszych uczniów: 

 Dajemy także możliwość rozwijania zdolności i pasji naszych uczniów poprzez udział w 
pozalekcyjnych kołach i klubach zainteresowań: „UKS 18”, „Klub Stal Szczecin”, „Centrum 

Żeglarskie”, „Herodot”, „Klub Europejski”, „Szkolny Klub Wolontariusza”, „Teatralna 18-stka”, 
„Fabryka sztuki”  oraz gazetkach szkolnych: „Maniak” i internetowej „Osiemnastki”. Staramy się 
także o poszerzanie horyzontów naszych uczniów organizując w czasie wolnym wyjścia do 
teatrów, kin i muzeów. 

Jako jedyna szkoła w Szczecinie jesteśmy organizatorami międzynarodowych tematycznych obozów 

integracyjnych dla pierwszych klas licealnych: 

 Nasza szkoła już od 2004 r. jest organizatorem 
tematycznych obozów integracyjnych dla pierwszych klas 
licealnych. Natomiast od 2007 r. do naszej młodzieży 
dołączają uczniowie z Czech i Niemiec. Są to wyjazdy 
kilkudniowe do miejscowości nadmorskich. Obozy mają na 
celu pomóc nowym uczniom w procesie adaptacyjnym. 
Kształtują umiejętności pracy w zespole i rozwiązywania 
konfliktów. Wychowawcy mają możliwość zapoznania się 
ze swoimi uczniami w sytuacjach pozaszkolnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Do tej pory zrealizowaliśmy następujące motywy przewodnie obozów: 

 2004/2005 – „Czar Dzieciństwa Prysł”, 

 2005/2006 – „Afryka Dzika”,  

 2006/2007 – „Winetou – czerwonoskóry dżentelmen”, 

 2007/2008 – „Na Dworze Króla Mirosława”, 

 2008/2009 – „Wyspa Skarbów”, 

 2009/2010 – „Absurdy PRL-u”, 

 2010/2011 – „Międzyplanetarna Galaktyka Żylikus”, 

 2011/2012 – „Nie bardzo Dziki Zachód”, 

 2012/2013 – „Misja Edypatra”, 

 2013/2014 – „Międzywood”. 

 2014/2015 – „ MTtV – Mirosława Takie tam Vycie” 

 2015/2016 – „Drużyna Pierścienia Mirogalfa Szarego” 

 2016/2017 – „Mirosława GITAR-Eska” 

 2017/2018 – „Zatoka Mirozara” 

 2018/2019- „Wyprawa po złoty bursztyn” 
 

 

Zapraszamy 

do zapoznania się  

z informacjami  

na stronie  

o Naszym LO,  

może to ta szkoła, 

której właśnie 
szukasz ...  

Dyrektor XVIII LO  
Edyta Czajkowska  

 

 

 


