WIZYTÓWKA SZKOŁY

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach to szkoła nowoczesna z 66letnią tradycją. Jest najstarszą i najbardziej uznaną placówką w powiecie gryfickim. Szkoła
tworzy klasy: humanistyczno-dziennikarskie, humanistyczno – prawnicze, matematycznoinformatyczne, biologiczno- chemiczne, europejskie ,farmaceutyczną, lingwistyczną oraz
ogólną. Uczniowie od 2010 r. wydają bezpłatny powiatowy dwutygodnik młodzieżowy –
LOgin, prowadzą audycje radiowe, z powodzeniem realizowali program telewizyjny „Tylko
przypadek”. Wizytówką liceum jest szkolny zespół ludowy, który często uświetnia wiele
znaczących lokalnych imprez i uroczystości, zachwycając nie tylko widzów naszego powiatu.
W 1996 szkoła podjęła współpracę ze szkołą w Meldorf , a w 1999r. ze szkołą w Gustrow,
dzięki temu nasza młodzież systematycznie uczestniczy w wymianach uczniowskich.
Placówka może poszczycid się wieloma sukcesami, np. I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
– e- Twinning Debiut 2007, I miejsce w kraju Szkolnego Miniprzedsiębiorstwa AHOOY w
konkursie na najlepsze młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo Produkcik 2008(nasi uczniowie
reprezentowali Polskę w międzynarodowym finale w Sztokholmie), I miejsce w Polsce w
Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”, I miejsce w Polsce w Konkursie Wiedzy o
Podatkach, XI miejsce w Polsce w lekkiej atletyce.
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach od 2007r. systematycznie
przystępuje do realizacji różnych projektów unijnych. Najbardziej prestiżowe dla szkoły są:
Asystent Comeniusa(przez cztery miesiące gościliśmy Burcu Yuksel- studentkę z Turcji),
Comenius - wielostronna międzynarodowa współpraca( na mocy tego programu placówka
podjęła współpracę ze szkołą z Włoch, Szwecji, Niemiec i Irlandii) .Tytuł projektu ”Człowiek
natura w nowoczesnej Europie”
Jako jedna szkoła z dziewięciu w Polsce , realizujemy w roku szkolnym 2011/2012 projekt
Comenius – Indywidualne Wyjazdy Uczniów ( czworo naszych uczniów od października do
grudnia br. uczy się na koszt unii we Włoszech).
Młodzież ma możliwości uczestnictwa w innych programach, które mają zadanie rozwijad
zainteresowanie naukami przyrodniczymi, np. Newton też był uczniem, Droga do kariery,
Wespół w zespół z matematyką bez granic, Odkrywad nieznane, tworzyd nowe.

Od roku szkolnego 2011/2012 szkoła z satysfakcją realizuje nowy projekt – Szkoła Sukcesu.
W tradycję szkoły wpisane są liczne imprezy szkolne. Do najbardziej wyczekiwanych przez
młodzież należą Otrzęsiny klas pierwszych, Dzieo Patrona Szkoły, Połowinki, Studniówka

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i wyższymi uczelniami: Uniwersytet Szczecioski,
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie, Politechnika Koszalioska, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Liceum im. Bolesława Chrobrego w Gryficach jest szkołą, która się wciąż rozwija,
jednocześnie nadal kontynuuje swoje najlepsze tradycje, tj. wysoki poziom kształcenia,
wszechobecną atmosferę zrozumienia i pomocy ze strony nauczycieli, dzięki czemu młodzież
tak licznie wstępuje w jej mury.
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