O szkole

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława
Konarskiego STO został założony przez Społeczne Towarzystwo
Oświatowe w 1990 r. z misją poprawy edukacji dzieci i młodzieży
na rzecz uspołecznienia polskiego systemu oświatowego oraz
stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowania.

STO powodów, dla których warto
uczyć się z nami

Dane teleadresowe

Sekretariat Szkoły
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
Pałac Młodzieży
Zajęcia na czas remontu
Pałacu Młodzieży odbywają się
w budynku (B) GWSH
Katowice-Piotrowice
ul. Harcerzy Września 5
tel. 32 251 23 44
fax. 32 205 44 38
sekretariat@stoszkola.pl
www.sto.katowice.pl



Położenie w centrum Katowic (budynek Pałacu Młodzieży, na czas
remontu liceum przeniesione do Górnośląskiej Wyższej Szkoły
Handlowej, ul. Harcerzy Września 5, budynek B).








Nieliczne grupy fakultatywne.











Profesjonalna, życzliwa i otwarta kadra pedagogiczna.
Dobrze wyposażone pracownie.
Bezpłatne dodatkowe konsultacje.
Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.
Inspirujące wyjścia, wyjazdy naukowe i rekreacyjne (np. Bornholm,
obóz żeglarski, obóz „Tylko dla orłów”).
Przyjazna atmosfera.
Bezpieczeństwo (monitoring i ochrona).
Komfort nauki.
Indywidualne podejście do ucznia.
Wysoki poziom nauczania potwierdzony bardzo dobrymi wynikami
egzaminów zewnętrznych (rankingi tygodnika, „Perspektywy”).
Dostęp do bezprzewodowego internetu WiFi.
Korzystanie z nowoczesnego basenu w Pałacu Młodzieży.
Bufet z przekąskami i napojami.
Oraz wiele, wiele innych...
Przyjdź! Przekonaj się sam!

Współpraca z uczelniami

I Społeczne Liceum
Ogólnokształcące
im. Stanisława Konarskiego

STO
w Katowicach

OFERTA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO STO

PROPONOWANA LICZBA GODZIN
WEDŁUG WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW NA
POZIOMIE ROZSZERZONYM

PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE

MEN
(min.)

LO STO

biologia,
geografia,
chemia, fizyka,
historia

240

330

WOS,
informatyka

180

252

BLOKI PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH
BLOK EKONOMICZNY

BLOK POLITECHNICZNY

Program tego bloku przygotowuje do podjęcia studiów na
kierunkach ekonomicznych, takich jak ekonomia, administracja, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, stosunki
międzynarodowe.

Jest to oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, lubiących eksperymentować, kreatywnych,
planujących w przyszłości studia politechniczne
(architektura, elektromechanika, informatyka, automatyka i robotyka, itp.) lub uniwersyteckie (nauki ścisłe).

Uczeń realizuje przedmioty (na poziomie rozszerzonym):
matematyka oraz do wyboru: geografia lub historia.
Uczestniczymy w programach edukacyjnych organizowanych przez: NBP, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny, Górnośląską Wyższą
Szkołę Handlową i Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
Na zajęciach z przedsiębiorczości oswajamy się z trudnymi
problemami gospodarczymi, poznajemy ich mechanizmy,
uczymy się planować swoją przyszłość w biznesie.

BLOK MEDYCZNY
matematyka

480

593

(P 300 + R 180)

(P 348 + R 245)

To blok dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych. Przygotowuje do studiów na kierunkach: medycyna,
biologia, farmacja, stomatologia, biotechnologia, chemia,

język polski

600

632

(P 360 + R 240)

ochrona środowiska, weterynaria, promocja zdrowia oraz
niektórych kierunkach na Akademii Wychowania Fizycznego, jak rehabilitacja i fizjoterapia.

historia sztuki,
filozofia

240

252

Uczeń realizuje przedmioty (na poziomie rozszerzonym):
biologia, chemia oraz do wyboru: fizyka lub matematyka.

j. obce
( j. angielski
+ drugi j. obcy)

630

698

(P 450 + R 180)

(P 458 + R 240)

Języki obce
Wiodący język angielski realizowany jest na poziomie
rozszerzonym.
Drugi język do wyboru:
niemiecki, francuski, hiszpański

Uczniowie biorą udział w akcjach i kampaniach prozdrowotnych, warsztatach tematycznych i projektach organizowanych przez m.in., Śląski Uniwersytet Medyczny i Akademię
Młodych Biologów „LYKEION”.

Uczeń realizuje przedmioty (na poziomie rozszerzonym):
matematyka, fizyka, informatyka.
Młodzież ma także możliwość doskonalenia swoich
umiejętności i wzbogacania wiedzy na zajęciach z historii sztuki. Bierze aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez Politechnikę Śląską.

BLOK POLITOLOGICZNO-DZIENNIKARSKI
LUB PRAWNICZY
Propozycja dla przyszłych studentów kierunków społecznych, czyli prawa, socjologii, politologii, dziennikarstwa,
stosunków międzynarodowych, kulturoznawstwa, filologii
polskiej, historii. To dobry wybór dla uczniów
o uzdolnieniach w kierunku nauk humanistycznych i społecznych, chcących lepiej zrozumieć problemy współczesnego świata.
Uczeń realizuje przedmioty (na poziomie rozszerzonym):
j. polski, historia, historia sztuki oraz do wyboru:
WOS lub filozofia.
Młodzież uczestniczy cyklicznie w warsztatach dziennikarskich oraz prawniczych, bierze aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych miasta i regionu. Stale współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim, IPN, Centrum
Scenografii w Katowicach.

Nasz absolwent ma solidne podstawy, aby kontynuować edukację na wybranym
przez siebie kierunku studiów na polskich i zagranicznych uczelniach.

www.sto.katowice.pl

