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XVIII Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 5 
 

w roku szkolnym 2015/2016 oferuje następujące profile kształcenia: 
 

 

dziennikarsko–teatralny 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:                                                                                            
język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie 

 
Klasa dla uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi, oferująca możliwość 
udziału w warsztatach dziennikarskich, teatralnych i kole historycznym. Na warsztatach 
dziennikarskich uczniowie nauczą się redagowania własnych tekstów publicystycznych, a swoje 
umiejętności będą prezentować na łamach szkolnych gazet Maniak i internetowej Olewus. 

Skuteczność kształcenia w ramach profilu dziennikarskiego potwierdza zdobycie Szkolnego 
Pulitzera (trzykrotnie w latach 2010-2014), nagrody  Kuriera Szczecińskiego i Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie. Blok teatralny przeznaczony jest dla uczniów pragnących zgłębić tajniki 
teatru i warsztatu aktorskiego. Zajęcia, w ramach których odbywają się spotkania z ludźmi 
teatru, prowadzi szczecińska aktorka Iwona Gacparska. Efektem dwuletniej pracy uczniów jest 
spektakularne przedstawienie na deskach największych scen szczecińskich. W latach ubiegłych 

był to musical "HIT" wystawiony w Operze i „Szczecińskie rendez-vous” wystawione                
w Pleciudze. Grupa „Teatralna 18-stka” objęta jest patronatem Związku Artystów Scen 
Polskich. Program nauczania klasy dziennikarsko- teatralnej uwzględnia rozszerzone treści          
z języka polskiego, geografii i wiedzy o społeczeństwie, elementy „żywej historii”, m.in. udział 

w inscenizacjach historycznych, pokazach i prelekcjach. 

  
 

medyczno-psychologiczny/sportowy 
 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:                                                                                                
biologia, matematyka, język angielski 

 
 
Klasa dla uczniów zainteresowanych rozwojem kompetencji społecznych, chętnych do działań        
w ramach wolontariatu. Klasa ta została objęta patronatem Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego. Zapewnia to uczniom uczestnictwo w wykładach                              
i laboratoriach z udziałem kadry ZUT-u. Wykładowcy tej uczelni będą też regularnie gościć               

w XVIII LO. W profilu proponujemy rozszerzone treści kształcenia z języka angielskiego, 

biologii    i matematyki- przedmiotów maturalnych, które są furtką na większość kierunków 
studiów. Profil oferuje uczniom również uzupełniające zajęcia z podstaw ratownictwa 
medycznego i psychologii, wizyty studyjne w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 
międzynarodowe wymiany młodzieży. W ramach tego profilu umożliwiamy także współpracę                  
z Wyższą Szkołą Humanistyczną oraz Uniwersytetem Szczecińskim. Dynamicznie działający 
szkolny wolontariat gwarantuje udział w największej charytatywnej akcji Szczecina- Iskierce 
Radości, której XVIII LO jest twórcą i organizatorem. 
Klasa dla kandydatów interesujących się sportem (piłka siatkowa, piłka nożna, żeglarstwo)              
i pragnących rozwijać tę pasję. Patronat nad klasą obejmują UKS OSIEMNASTKA, KS STAL 
SZCZECIN oraz CENTRUM ŻEGLARSKIE. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną 
kadrę pedagogiczną z uprawnieniami trenerskimi. Dzięki zajęciom edukacyjnym realizowanym 
w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wychowania 

fizycznego szkoła zapewni uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej oraz umożliwi 
kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach. Uczestnicy zajęć żeglarstwa regatowego mają 
możliwość zdobywania patentów żeglarskich. 
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