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1.

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa rozwijana jest w ramach:
- cyklicznych polsko-niemieckich zajęć dwujęzycznych;
- programu „Four Corners - Together 4 Change”( Polska, Niemcy, Dania, Szwecja);
- udziału w międzynarodowych konferencjach Model United Nations- StetiMUN;
Celem polsko-niemieckich zajęć, prowadzonych we współpracy z Domem Współpracy
Polsko-Niemieckiej jest poznawanie przez polską i niemiecką młodzież wspólnego
dziedzictwa kulturowego. Poza spotkaniami w szkołach (polskiej i niemieckiej) uczniowie
mieli możliwość zdobycia umiejętności, nie tylko językowych, podczas praktyki w hotelu
w Bansin, wyjazdu na Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta do Greifswaldu, wizyty w Muzeum
Rybołówstwa Morskiego czy świątecznego kolędowania i tworzenia kartek. Wymiana
międzynarodowa jest też okazją do mierzenia się z często niełatwą historią – 13 października
2014 r. nasi uczniowie uczestniczyli w polsko-niemiecko-francuskiej uroczystości Dnia
Pamięci. Wydarzeniu towarzyszyło odsłonięcie Tablicy Pamięci, w hołdzie 600 więźniom
obozu koncentracyjnego deportowanym w roku 1943 z wyspy Uznam do sztolni MittelbauDora w Turyngii.
„FourCorners- Together 4 Change” to międzynarodowy program, w którym udział biorą
politycy i młodzież ze Świnoujścia, Rugii, Bornholmu i południowo-wschodniej Skanii.
Pierwsze spotkanie odbyło się w Ystad – głównym tematem spotkania były tolerancja
i demokracja. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów oraz polityków wywołały
wiele dyskusji i porównań naszych kultur. Poruszono tematy głosowania w wyborach,
napływu imigrantów, równości religii, różnic społecznych, a także współpracy pomiędzy
młodzieżą a politykami. Końcowym zadaniem w ramach tego spotkania było znalezienie
sposobów na rozwijanie postawy tolerancji w swoich krajach. Uczniowie naszej szkoły
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postanowili przygotować debatę na ten temat, którą przeprowadzili 8 czerwca. W ramach
projektu Together 4 Change planowane są kolejne spotkania.
Konferencja Model United Nations - StetiMUN w dużej mierze wykorzystuje doświadczenia
programu Parlamentu 4 Zakątków – delegacje młodzieży mają za zadanie wygłosić
tzw. opening speech, czyli przemówienie wstępnie określające stanowisko danego kraju
wobec takich problemów, jak np. międzynarodowy handel narkotykami i ludźmi, kryzys
finansowy czy bezrobocie ludzi młodych, a następnie pracować w międzynarodowych
komisjach, których zadaniem jest opracowanie ostatecznej rezolucji.
Dzięki takim projektom młodzież bardzo dużo zyskuje – rozwija umiejętności językowe,
nabiera odwagi i umiejętności prezentowania swoich argumentów i ich obrony, pokonuje lęk
przed publicznym występowaniem, uczy się funkcjonowania w międzynarodowym
środowisku, w którym spotyka się z różnymi postawami i różnicami kulturowymi, rozwija
swoją wrażliwość, empatię i tolerancję.
W szkole podejmowane są też inne działania służące rozwojowi kompetencji językowych
uczniów. Między innymi uczniowie klas I i II przez cały rok szkolny brali udział
w internetowym programie nauki słownictwa z języka niemieckiego Insta.Ling, za co szkoła
otrzymała Certyfikat Jakości Kształcenia Języków przyznany w uznaniu skutecznego
wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa.
Uczniowie uczęszczają też na dodatkowe zajęcia językowe i biorą udział w konkursach, czego
efektem są odnoszone przez nich sukcesy, np. w VII Wojewódzkim Konkursie Języka
Francuskiego mamy 4 finalistki (sukces naszych uczennic jest tym większy, że pokonane
zostały jedynie przez uczniów liceum dwujęzycznego), wyróżnienie w VII Konkursie Języka
Rosyjskiego i wyróżnienie w VII Konkursie Języka Angielskiego (które zdobył uczeń klasy
pierwszej).
2.

Rozwijanie pasji naukowych

W szkole organizowane są Dni Ziemi, Święto Nauki, prowadzone są koła zainteresowań
z różnych przedmiotów, np. zajęcia w laboratorium chemicznym, koło biologiczne. W ramach
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współpracy ze szkołami wyższymi nasi uczniowie biorą udział w sesjach naukowych,
np. Polskiego Towarzystwa Fizycznego (m.in. Jan Czochralski; Optoelektronika; Kwantowy
początek wszechświata; Kształt wszechświata; Człowiek – fascynujące laboratorium
fizyczne). Efektem tych działań są projekty badawcze realizowanie przez uczniów, rozwijanie
zarówno wiedzy jak i umiejętności, które uczniowie mają okazję prezentować w różnych
formach społeczności szkolnej i na konkursach przedmiotowych. Warto wspomnieć
o pracach uczniów zamieszczonych w materiałach polsko - niemieckiej konferencji naukowej
„Dzieło Edwarda von Kleista i jego następstwa dla rozwoju nauki” w Kamieniu Pomorskim
oraz pokaz doświadczeń naszych uczniów podczas Otwartej Sesji popularno-naukowej
Polskiego Towarzystwa Fizycznego, który odbył się w naszej szkole.
W związku z tym, że ONZ ogłosił rok 2015 Rokiem Światła, tegoroczne Święto Nauki
dotyczyło zjawisk optycznych. Zorganizowali je uczniowie klas trzecich, prezentując
przygotowane przez siebie doświadczenia (ilustrujące np. prostoliniowe rozchodzenie się
światła, warunki, w jakich światło porusza się po krzywej, zjawisko załamania światła oraz
przykłady zastosowania światłowodów, ogniste tornado, ogniskowanie światła
w zwierciadłach kulistych i soczewkach, lustro „Nieskończoności”, metodę pomiaru
prędkości światła przy pomocy kuchenki mikrofalowej, złudzenia optyczne, gigantyczne
bańki mydlane i wiele innych). Ponadto uczniowie zaprezentowali wybrane doświadczenia z
fizyki i chemii w czasie Drzwi Otwartych dla Gimnazjalistów (w laboratorium chemicznym
uczniowie naszej szkoły zademonstrowali swoim młodszym kolegom takie zjawiska,
jak np. wybuch wulkanu).
Poza cyklicznym Świętem Nauki każdego roku w naszej szkole organizowanych jest wiele
konkursów i pokazów z zakresu fizyki czy astronomii np.: Najciekawsze doświadczenia
fizyczne; Fizyka wokół nas; Szkolny festyn astronomiczny, w czasie którego uczniowie
i nauczyciele mieli okazję obserwować częściowe zaćmienie słońca przez teleskop Newtona.
Uczniowie biorą też udział w konkursach zewnętrznych, np. Ogólnopolskim Konkursie
Fizyczno-Fotograficznym „Zjawiska optyczne wokół nas”.

Warszawa, listopad 2015 r.

3

DOBRE PRAKTYKI SOT/MOT
Działania podejmowane na rzecz uczniów zdolnych w Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu w roku szkolnym
2014/2015
W naszej szkole prężnie działa koło biologiczne, w którym uczniowie zdobywają
ponadprogramową wiedzę z zakresu biologii i ekologii oraz wykorzystują ją w praktyce,
np. organizując w okresie zimowym akcję plakatową z informacjami o dokarmianiu ptaków
czy zbiórkę żywności i ciepłych koców dla psów i kotów ze schroniska. Jak podkreślają sami
uczniowie priorytetem jest dla nich zarażanie innych uczniów zainteresowaniami
biologicznymi, dlatego podejmują różnego rodzaju inicjatywy. Uczniowie zorganizowali
dla klas pierwszych turniej wiedzy z różnorodnymi kategoriami zadań do wykonania (quiz
wiedzy, praca literacka, pokaz mody z materiałów wtórnych), który - sądząc z żywiołowych
reakcji publiczności - bardzo się podobał zebranym. Ponadto uczniowie biorą udział
w konkursach, np. Ogólnopolski Konkurs EKO-Planeta, Ogólnopolski Konkurs
Neurobiologiczny BraiBee; 44 Olimpiada Biologiczna (laureatka etapu wojewódzkiego
oraz wyróżnienie dla pracy badawczej poświęconej obserwacji lęgowisk jaskółek).
Do niewątpliwych sukcesów z zakresu nauk ścisłych należy też zaliczyć wynik naszych
uczniów w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Anklam. Udział w niej wzięło
ponad 200 uczniów gimnazjów i liceów, w tym dziesięcioro uczestników z naszej szkoły.
Najwyższy wynik (i to w dotychczasowej historii tej olimpiady) uzyskał nasz uczeń, inny zajął
3. miejsce, a kolejny otrzymał wyróżnienie. Jest to efekt zarówno dodatkowej całorocznej
pracy z uczniami, jak i wsparcia ucznia uzdolnionego matematycznie, który od ubiegłego roku
realizuje indywidualny program nauki z tego przedmiotu (a który zajął wspomniane
1. miejsce w olimpiadzie).
3.

Działania artystyczne

W naszej szkole uczniowie mają wiele okazji do rozwijania swoich pasji humanistycznych
– literackich i artystycznych, które często się ze sobą łączą.
Działania teatralne:
W szkole działają 2 grupy teatralne (ANGA i MATTIM), organizowane są Dni Teatru, coroczny
konkurs recytatorski, realizowany jest autorski program zajęć „Wiedza o Teatrze”.
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Jak co roku nasza grupa teatralna (MATTIM) przygotowała spektakl „W kręgu furii
i demonów”, poświęcony tym razem trudnym relacjom rodzinnym i kwestiom ważnych
wyborów życiowych, wystawiany kilkukrotnie dla mieszkańców miasta z okazji WOŚP. Nasi
uczniowie podjęli stałą współpracę ze świnoujskimi kołami emeryckimi (grupa ANGA),
których członkowie zapraszani są na przygotowane dla nich spektakle, np. z okazji Dnia
Seniora (włączając się w miejskie „Senioralia – dni aktywnego seniora”) czy Dnia Kobiet.
W tym roku ANGA nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową nr 6, dla której z okazji
zaprzysiężenia pierwszoklasistów na czytelników biblioteki, wystawiła spektakl oparty
na bajkach Tuwima. Spektakl bardzo się podobał. Młodzi aktorzy zostali zaproszeni do Szkoły
Podstawowej nr 1.
Nie są to jedyne formy artystyczne przygotowywane przez naszą młodzież dla młodszych
pokoleń. Co roku grupy przygotowują akcję „Mieszko czyta dzieciom”, z okazji której
odwiedzają nas dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli. Każdego roku przedstawiana jest
inscenizacja innej bajki – w tym roku była to kompilacja wierszy J. Brzechwy.
Inną formą artystyczną realizowaną w naszej szkole są Zaduszki Poetyckie, co roku
poświęcone życiu i twórczości innego poety – tym razem był to Edward Stachura i program
pt. „Pod wielkim dachem nieba”. Nasi uczniowie zaprezentowali twórczość artysty,
wzbogacając spektakl o ważne informacje z jego życia oraz piosenki, które również wykonali.
Spektakl uzupełniała prezentacja multimedialna podkreślająca motyw drogi i poszukiwań
ważnych wartości w życiu.
Mieszko ma Talent
Promowaniu artystycznych zdolności naszych uczniów służy również organizowany co roku
Dzień Talentów pt. „Mieszko ma Talent”. Podobnie jak w latach ubiegłych mieliśmy okazję
podziwiać talenty muzyczne i wokalne naszych uczniów, a w tym roku również talenty
malarskie. Sukcesem tegorocznego Dnia Talentów jest debiut zespołu muzycznego NoName,
założonego przez uczniów klas pierwszych specjalnie na tę okazję. Galeria prac plastycznych
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została udostępniona przez dłuższy czas w Kąciku artystycznym, w którym uczniowie mogą
prezentować swoje prace w ciągu całego roku szkolnego.
Dodatkowym elementem w czasie Dnia Talentów jest „Galeria Uśmiechu”. W galerii są prace
plastyczne (w formie tabla lub swego rodzaju instalacji) przygotowane przez uczniów klas
pierwszych, którzy mają za zadanie pokazać swoją klasę na forum. Zadanie to wymaga nie
tylko zdolności plastycznych, nie tylko rozwija kreatywność i pomysłowość uczniów
(zwłaszcza, gdy przychodzi czas na prezentację i omówienie swoich dzieł), ale jest to też
świetny sposób na integrację całej grupy.
Koło fotograficzne „Foto-Mieszko”
Podczas rocznej pracy uczniowie z koła fotograficznego brali udział w plenerach,
których głównym celem było doskonalenie umiejętności wykonywania fotografii artystycznej
i portretowej. Efekty swojej pracy uczniowie zaprezentowali szerszemu gremium w czasie
Drzwi Otwartych dla Gimnazjalistów; w tym roku tematem ich prac była szeroko rozumiana
przestrzeń oraz morze. Metodą służącą rozwijaniu ich zdolności i pasji w zakresie fotografii
jest również organizowanie spotkań ze specjalistami w tej dziedzinie, w tym roku był to pan
Krzysztof Chomicz – wyróżniony w wielu konkursach fotograficznych o tematyce
przyrodniczej.
Zadaniem koła jest również dokumentowanie ważnych wydarzeń szkolnych, z których zdjęcia
przekazywane są na stronę internetową szkoły. W tym roku szczególnym zadaniem było
wykonanie zbiorowego zdjęcia chłopców z naszej szkoły z okazji Dnia Kobiet, które zostało
zamieszczone na stronach szkoły, wraz z życzeniami.
Działania literacko - dziennikarskie
W szkole działa koło dziennikarskie, w którym uczniowie mają okazję doskonalić sztukę
pisania i ćwiczyć różne formy pracy dziennikarskiej. Poza pisaniem reportaży z życia szkoły,
środowiska lokalnego lub o własnych pasjach, uczniowie mają również możliwość rozwijania
swoich umiejętności literackich (mogą zamieszczać w szkolnej gazetce swoje teksty
literackie) lub plastycznych (opracowanie graficzne wydawanej gazetki, wystawa prac
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plastycznych w Kąciku artystycznym).Rozwijają też zakres wiedzy o funkcjonowaniu
współczesnych mediów i ich społecznej roli, uczą się korzystania z różnych źródeł informacji,
rozwijają swoje zainteresowanie światem i uczą krytycznego myślenia. Efektem jest ich
udział w różnych konkursach, nie tylko dziennikarskich (Wojewódzki Konkurs Dziennikarski
„Bliżej niż myślisz”: 2 miejsce; Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mediach: laureatka etapu
okręgowego; Ogólnopolski Konkurs „Jestem szefową”).
Systematycznie ukazuje się również szkolna gazetka "Mała Czarno-Biała", obecnie w formie
elektronicznej dostępnej na stronie szkoły. Jak co roku uczniowie koła wzięli udział
w promocji szkoły poprzez przygotowanie numeru specjalnego dla gimnazjalistów i ich
rodziców, który wręczany jest w czasie Drzwi Otwartych.
Do tego należy dodać zajęcia prowadzone przez nauczycieli dla uczniów przygotowujących
się do konkursów literackich i polonistycznych, jak np. Fraszka; Z poprawną polszczyzną na co
dzień.
4.

Działania społeczne i wolontariackie

Zarówno poprzez działania artystyczne jak i w ramach szkolnego koła wolontariatu uczniowie
biorą udział w wielu akcjach charytatywnych. Nie są to zadania jedynie inicjowane
przez szkołę. Nasi uczniowie z własnej inicjatywy zorganizowali zbiórkę żywności i kocy
dla miejskiego schroniska dla zwierząt oraz przeprowadzili kiermasz na rzecz Fundacji „Serce
Dziecka” (ze wskazaniem dziecka z naszego miasta, które pilnie potrzebuje bardzo drogiej
operacji serca). Co roku uczniowie przygotowują również Benefis Mikołajkowy,
podczas którego zbierane są dla dzieci słodycze i upominki. Grupa naszych uczniów z koła
wolontariackiego bierze też udział w pomocy dzieciom w nauce, udzielając im darmowych
korepetycji i pomagając w odrabianiu lekcji.
5.

Przedsiębiorczość

W ramach działań Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości uczniowie poszerzają swoją wiedzę
ekonomiczną i uczą się stosować ją w praktyce poprzez prowadzenie miniprzedsiębiorstw.
Dzięki temu sprawdzają swoje zdolności biznesowe, uczą się działań marketingowych,
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procesów produkcji i sprzedaży, rozwijają swoją kreatywność i pomysłowość. W tym roku
szczególnie aktywnie działały dwa miniprzedsiębiorstwa: 45th Island (zajmujące się
produkcją koszulek z autorskimi aplikacjami i własnoręcznie barwionymi) oraz Banshee
(produkujące drobiazgi z filcu, np. pokrowce na komórki).
W szkole organizowany jest również Dzień Przedsiębiorczości, w czasie którego uczniowie
odbywają jednodniowe praktyki w wybranych przez siebie przedsiębiorstwach i mają okazję
zestawić swoje wyobrażenie o wymarzonym zawodzie z jego praktycznym wykonywaniem –
a w wyniku bardziej świadomie zaplanować własną ścieżkę zawodową.
6.

Sport

W szkole prowadzone są różne sekcje i zajęcia sportowe – klub piłki koszykowej i siatkowej,
zajęcia na siłowni i w profesjonalnej sali do aerobicu. Od lat jesteśmy też gospodarzami
międzyszkolnego turnieju siatkówki „Licealiada” oraz pomysłodawcami i organizatorami
Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Wielokrotnym Boju Siłowym o Tytuł Supersiłacza.
Rozbudzone pasje sportowe są też źródłem kolejnych wyzwań, które stawiają sobie
uczniowie naszej szkoły, m.in. powołali oni drużynę, która gra, jako drużyna Mieszka,
w miejskich rozgrywkach Amatorskiej Ligi Rekreacyjnej piłki siatkowej.
Od tego roku nasza szkoła podjęła współpracę z klubem żeglarskim „Kotwica” i dzięki temu
umożliwia naszym uczniom rozwijanie umiejętności w tej dziedzinie. O tym, że pasjonatów
żeglarstwa nam nie brakuje świadczy również prowadzona przez naszych uczniów strona:
http://mieszkopodzaglami.blogspot.com/?view=magazine
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