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Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie jest szkołą 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
w różnych obszarach, przyjaźni na całe
ze strony nauczycieli i pracowników szkoły?

realizacji
swoich
życie, życzliwości i

uzdolnień
otwartości

My tacy jesteśmy!
W naszej szkole możemy realizować swoje pasje poprzez uczestniczenie w akcjach
społecznych, w kołach teatralnych, przygotowujemy inscenizacje historyczne we
współpracy ze Stowarzyszeniem Ułanów Podolskich, organizujemy Galę Fizyka i
prezentujemy na niej nasze umiejętności z dziedziny fizyki.
Uczymy się bawiąc, bawimy się ucząc.
Swoje pasje możemy rozwijać dzięki różnym projektom unijnym, w tym o zasięgu
międzynarodowym. Nasza szkoła była partnerem w projekcie Wielostronna
Współpraca Szkół Comenius, który realizowała w latach 2009-2011. Dzięki temu
projektowi mogliśmy rozwijać swoje zainteresowania z dziedziny fizyki, techniki i
nowoczesnych technologii oraz wymieniać się zdobytym doświadczeniem z naszymi
kolegami z Niemiec, Czech, Węgier, Chorwacji i Włoch. Współpracujemy od wielu lat
ze szkołą średnią z Niemiec i realizowaliśmy kilka projektów w ramach PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży. Od września 2011 roku w naszej szkole
realizowany jest projekt Szkoła Sukcesu, który daje nam szansę rozwijania
kompetencji poszukiwanych na rynku pracy.
Dajemy także możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań literackich przez
współredagowanie jednej z dwóch gazetek szkolnych („Olewus”, „Maniak”) oraz
poprzez udział w przedmiotowych kołach zainteresowań.
1 września 2008 roku w naszej szkole w ramach Licealnego Centrum Kształcenia
Piłkarskiego utworzono klasę sportową pod patronatem Ministerstwa Sportu, PZPN i
ZZPN. Sport jest bardzo mocną stroną naszej szkoły, w szczególności w siatkówce,
piłce nożnej i koszykówce. Wielu naszych absolwentów i obecnych uczniów osiągało
tytuły mistrzowskie, w tym medale olimpijskie.
W zdrowym ciele zdrowy duch!
30 września 2011 nasza szkoła obchodziła 50 rocznicę powstania.

