XVIII Liceum Ogólnokształcące w ZS nr5

SŁOWEM WSTĘPU...
Nasza szkoła jako Zespół Szkół nr 5 istnieje od 1997 roku, w którego skład wchodzi
Gimnazjum nr 43 oraz XVIII Liceum Ogólnokształcące. Systematyczna praca z uczniami
pozwala na ich udział w olimpiadach i konkursach na szczeblu szkolnym i okręgowym. Stwarzamy
możliwość rozwoju uzdolnień uczniów w pozalekcyjnych kołach zainteresowań. Posiadamy także
szeroką ofertę związaną ze sportem. Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w różnych
dziedzinach.

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…
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.

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” oraz
gazetkach szkolnych: „Maniak” i internetowej „Olewus”. 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. Poprzez
zabawę, zdrową rywalizację następuje integracja klas. Szkoła
stwarza możliwość uczestnictwa w wyjeździe wszystkim
uczniom. Już w czerwcu przed rozpoczęciem nauki w XVII LO
rodzice i uczniowie
informowani są o
terminie, kosztach i
celach jakie ma
spełniać wyjazd. Dla
uczniów mających
trudną
sytuację
finansową organizowana jest pomoc mająca umożliwić
im udział w obozie (np. dofinansowanie).

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”

Opis profili klas na rok szkolny 2017/2018
KLASA SPORTOWA (MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA)
przedmioty rozszerzone:
matematyka, biologia (lub geografia),język angielski (lub niemiecki).
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.

KLASA TEATRALNO – DZIENNIKARSKA Z ELEMENTAMI PRAWA
przedmioty rozszerzone:
język polski i angielski (lub niemiecki) oraz geografia (lub biologia).
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
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i WOS
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.

Zapraszamy
do zapoznania się
z informacjami
na stronie
o Naszym LO,
może to ta szkoła,
której właśnie
szukasz ... 
Dyrektor ZS nr 5 Mirosław Żylik

