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Szanowni Państwo

Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. St. Konarskiego 
STO w Katowicach zastanawialiśmy się, jaka powinna być polska szkoła. Chcieliśmy stworzyć placówkę 
przyjazną, bezpieczną i nowoczesną, a przede wszystkim innowacyjną i europejską - szkołę XXI wieku.

Takie były główne wyznaczniki dla nas - grupy pedagogów i rodziców zakładających nowatorską szkołę.
Ważna była i nadal jest świadomość, że podstawą jej dobrego funkcjonowania jest partnerstwo w ramach 
całej społeczności, a także transparentność działań. 

Przygotowujemy młodzież do podejmowania dojrzałych, odpowiedzialnych i samodzielnych decyzji. 
Od początku działalności kształtujemy elitę intelektualną naszego regionu. Absolwenci szkoły są obywate-
lami Europy i Świata, angażują się w budowę aktywnego i nowoczesnego społeczeństwa. 

Miarą sukcesu szkoły są zarówno osiągnięcia uczniów, jak również profesjonalna, stale doskonaląca się 
kadra pedagogiczna oraz zaangażowanie rodziców. Nasza szkoła jest organizacją uczącą się - nieustanie 
rozwijającą, patrzącą w przyszłość, dostosowującą się do potrzeb każdego ucznia i odpowiadającą 
na jego potrzeby. Pomagamy uczniom we wszechstronnym rozwoju osobowości i wspieramy ich karierę 
edukacyjną.

W taki sposób z powodzeniem funkcjonujemy już od dwóch dekad. W publikacji, którą Państwu przedsta-
wiamy, znajdują się szczegółowe informacje dotyczące naszej oferty edukacyjnej, metod dydaktycznych oraz 
oferowanych przez nas zajęć pozalekcyjnych. Jestem pewna, że w ten sposób pomożemy 
Państwu w dokonaniu wyboru najlepszej szkoły. 

Dyrektor
I Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych
Im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Małgorzata Przybyła



Historia szkoły

W 1990 roku grupa rodziców i nauczycieli doprowadziła do stworzenia pierwszej w Katowicach Społecznej 
Szkoły Podstawowej i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Była to jedna z pierwszych inicjatyw społe-
czeństwa obywatelskiego w mieście, co zapewniło nam status prekursora kształcenia niepublicznego 
w regionie. W 1999 roku, w wyniku reformy edukacji, utworzone zostało także Społeczne Gimnazjum. 

Od początku swej działalności uczniom i rodzicom dajemy gwarancję edukacji na najwyższym poziomie. 
Zapewniamy poszerzoną ofertę edukacyjną w zakresie nauczania oraz możliwość aktywnego 
uczestnictwa w kulturze. Gwarantujemy indywidualizację procesu dydaktycznego, wynikającą 
z małej liczebności grup oraz bliski kontakt szkoły z uczniami i rodzicami. Na poziomie liceum proponujemy 
naukę profilowaną ściśle według potrzeb i zainteresowań uczniów.

Rodzice mają wpływ na tworzenie modelu szkoły dla swoich dzieci, uczniowie zaś stają się partnerami 
nauczycieli w procesie zdobywania wiedzy. Ten nowoczesny sposób współdziałania na przestrzeni dwóch 
dekad owocuje licznymi sukcesami uczniów. Zdobywają oni laury w olimpiadach i konkursach przedmioto-
wych, artystycznych, literackich oraz zawodach sportowych. 

Wszyscy absolwenci Społecznego Liceum zdają z powodzeniem maturę i dostają się na studia. Szczególnie 
ważne w historii naszej szkoły jest zajęcie w 2010 roku I miejsca w Katowicach w corocznym 
ogólnopolskim rankingu maturalnym szkół ponadgimnazjalnych, przygotowanym przez Tygodnik 
Perspektywy i Rzeczpospolitą. 

Naszym głównym celem jest stworzenie klimatu sprzyjającego nauce. W szkole wszyscy się znają. 
Jest kameralnie, rodzinnie i bezpiecznie. Nauka odbywa się w małych grupach, co sprzyja personalizacji 
procesu nauczania. O skuteczności takiej atmosfery świadczą wyrazy sympatii i pamięci, które nieustannie 
otrzymujemy od naszych absolwentów.

Możemy śmiało powiedzieć, że I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego 
to znana i szanowana placówka oświatowa z bogatą tradycją i najwyższymi notowaniami w mieście.



Stowarzyszenie prowadzące szkołę

Organem prowadzącym I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO 
w Katowicach jest Samodzielne Koło Terenowe nr 28 STO w Katowicach. Koło posiada osobowość prawną 
i ma status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Społeczne Towarzystwo Oświatowe rozpoczęło działalność w 1989 roku. Jest stowarzyszeniem o zasięgu 
ogólnopolskim działającym poprzez Koła Terenowe. Organizacja ta zrzesza ludzi zainteresowanych kondycją 
polskiej oświaty i tworzeniem jej nowych, alternatywnych form. Należą do niego przede wszystkim rodzice, 
nauczyciele oraz absolwenci szkoły. Naczelnym zadaniem STO jest prowadzenie wszechstronnych działań 
na rzecz poprawy edukacji dzieci i młodzieży, uspołecznienia polskiego systemu oświatowego oraz stworze-
nia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowywania. 

Wizja szkoły w kilku cytatach:

Do nauczycieli:

“Nie zadawaj dzieciom gwałtu nauczaniem-
Niech tylko się tym bawią:
Wtedy też łatwiej potrafisz dostrzec,
Do czego zdolny każdy jest z natury”

(Platon)

Do uczniów:

“Dokładajcie wszelkich starań
Kształcąc
Serce - cnotami
Umysł - naukami
Ciało - ćwiczeniami”

(St. Konarski)

Do społeczności szkolnej:

“Nie przejmuj się porażkami.
Przejmuj się szansami, które tracisz, 
jeżeli nie próbujesz”

( J.J. Bosting)



Szkoła podstawowa

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach jest szkołą przyjazną 
uczniowi, to znaczy taką, do której uczniowie z chęcią i uśmiechem na ustach przychodzą na lekcje. 

Podstawową zasadą organizacyjną szkoły są małe zespoły klasowe liczące 16 uczniów, dzięki czemu 
nauczyciele mogą traktować każdego indywidualnie.

Dominującymi metodami prowadzenia zajęć są między innymi:

- nauka poprzez zabawę,           - praca w grupach/parach,
- metoda projektu,                    - drzewo decyzyjne,
- burza mózgów,                        - drama tip,
- mapa myśli,                           

W związku ze zwiększoną ilością godzin z poszczególnych przedmiotów, uczniowie mają codziennie 7 lekcji, 
odbywających się w stałych godzinach od 8:00 do 14:15. Taki tryb pracy sprzyja dokładniejszemu 
omówieniu zagadnień zawartych w programie nauczania,  utrwalaniu zdobytej wiedzy, a także znacznie 
wpływa na efektywność procesu uczenia się dziecka. 

Kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych. Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej uczą się 
języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo, co znacznie wykracza poza standardową ofer-
tę szkolną. Na zajęciach pozalekcyjnych mogą natomiast poznawać tajniki języka francuskiego 
i hiszpańskiego. 

Istotnym elementem procesu edukacyjnego jest rozwój fizyczny uczniów, dlatego w planie zajęć przeznaczo-
no 2-4 godzin na gimnastykę oraz 2 godziny na pływanie, które nie tylko kształci tężyznę fizyczną, 
ale jest dla uczniów dodatkową atrakcją.

Podstawą pracy szkoły jest współpraca z rodzicami. Utrzymujemy stały kontakt oraz regularnie informu-
jemy o postępach dziecka poprzez:

- konsultacje z nauczycielami w stałych, ustalanych wcześniej terminach,
  - zebrania z rodzicami,
     - indywidualny kontakt telefoniczny, osobisty, mailowy, w zależności od preferencji rodziców.



Szkoła to nie tylko standardowe zajęcia lekcyjne!

Efektywność procesu nauczania polega przede wszystkim na uczeniu się poprzez doświadczanie oraz 
bezpośrednie spotkania z otaczająca rzeczywistością. Dlatego uczniowie naszej szkoły często opuszczają 
ławki szkolne, by korzystać z oferty sportowej, kulturalnej i edukacyjnej nie tylko w naszym regionie, 
ale i w całym kraju. Organizujemy wyjazdy do Muzeum Historii Katowic, Sztolni Czarnego Pstrąga, 
Muzeum Chleba w Radzionkowie, Krakowa oraz na obozy narciarskie i tenisowe. Korzystamy z oferty
kulturalnej Teatru Ateneum  w Katowicach, Teatru Rozrywki w Chorzowie oraz Gliwickiego Teatru 
Muzycznego.  Dzięki współpracy z Muzeum Scenografii, dzieci mają okazję poznania tajemnic teatru 
również od strony kulis.

Poza wyjazdami zapewniamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i szkolnych wydarzeń. Na deskach 
szkolnego ,,Teatru STO” szlifowane są aktorskie talenty uczniów. Raz w roku organizujemy turniej poetycki 
„Drewniany Kot” połączony z warsztatami poetyckimi. Jurorami w konkursie są min. dziennikarze związani 
z prasą i telewizją, a także naukowcy zajmujący się tematyką szeroko pojętej poezji. Organizujemy także 
Noce Filmowe poświęcone bohaterom dzieł literackich. Dzięki takim spotkaniom uczniowe rozwijają swoje 
pasje, nabierają odwagi do wystąpień publicznych, a przede wszystkim uczą się poprzez zabawę.

Do standardów edukacji wczesnoszkolnej włączyliśmy dodatkowe zajęcia z rytmiki, muzyki i plastyki. 

Ponadto w ramach współpracy z Pałacem Młodzieży uczniowie szkoły korzystają z ciekawych zajęć 
w specjalistycznych pracowniach: ceramiki, grafiki, informatyki, edukacji muzycznej, kółka szachowego 
czy też uczestniczą w treningach sekcji sportowych: judo, szermierki, pływania. 

Podsumowując: co charakteryzuje naszą szkołę? Jednym słowem - kompleksowość!

Rekrutacja 

Proces rekrutacyjny do klasy pierwszej szkoły podstawowej składa się z dwóch etapów: 

- pierwszy to indywidualne spotkania z psychologiem, którego celem jest określenie stopnia 
  gotowości szkolnej dzieci,
- drugi obejmuje gry i zabawy ruchowe pod okiem pedagoga.



Gimnazjum

Gimnazjum jest niewielką, kameralną szkołą, co sprzyja tworzeniu dobrej atmosfery i właściwych relacji mię-
dzy uczniami a nauczycielami. Ze względu na fakt, że w całym gimnazjum może uczyć się tylko 108 osób, 
nikt nie pozostaje anonimowy, każdy uczeń jest znany. Cechą wyróżniającą szkołę jest jej - dobrze pojęta - 
elitarność. W każdym roczniku otwieramy 2 klasy gimnazjalne liczące do 18 osób. 

Kładziemy nacisk na twórcze myślenie uczniów, umiejętność sprawnego zdobywania, gromadzenia 
i wykorzystywania informacji. Proces ten doskonalony jest poprzez metody aktywizujące stosowane przez 
nauczycieli: warsztaty terenowe, liczne projekty, wycieczki edukacyjne. Nieodłącznym elementem 
lekcji jest korzystanie z multimediów: projektorów multimedialnych, programów komputerowych, 
zasobów internetowych, portali edukacyjnych, tablicy interaktywnej, co znacznie wpływa na efektywność 
odbioru przekazywanych informacji przez młodych ludzi, świetnie poruszających się w interaktywnej 
rzeczywistości.

Szczególnie ważne dla szkoły, uczniów oraz ich rodziców jest nauczanie języków obcych. Wszyscy uczniowie 
biorą udział w zajęciach z języka angielskiego w wymiarze 4 – 5 godzin lekcyjnych 
tygodniowo, prowadzonych w grupach zróżnicowanych według poziomu wiedzy i umiejętności. 
Młodzież uczy się obowiązkowo drugiego języka (j. niemiecki, j. francuski lub j. hiszpański) w wymiarze 
3 godzin tygodniowo. Dzięki cyklicznym, międzynarodowym wymianom młodzieży z niemieckim gim-
nazjum w Marne (Nadrenia Północna – Westfalia) uczniowie pogłębiają swoje umiejętności lingwistyczne, 
poznają nową kulturę i obyczaje, a także zawierają niezwykle trwałe przyjaźnie.

Standardem jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Szkoła oferuje gimnazjalistom możliwość udziału 
w bezpłatnych konsultacjach z nauczycielami, podczas których uczniowie mogą pogłębiać swoją 
wiedzę i zainteresowania. Zawsze znajdujemy dodatkowy czas dla każdego!



Bezpieczna szkoła i świadomi 
uczniowie to nasz priorytet!

Szkoła troszczy się o bezpieczeństwo uczniów. Lekcje odbywają się w strzeżonym i monitorowanym 
budynku. 

Organizowane są liczne zajęcia profilaktyczne prowadzone przez specjalistów ze Śląskiego Centrum 
Profilaktyki, Straży Miejskiej, Policji i Prokuratury. Młodzież bierze również udział w spektaklach teatralnych 
z cyklu „Profilaktyka serca”.

Poprzez organizację Dni Zdrowej Żywności promowany jest higieniczny tryb życia. W ten sposób 
uczniowie kształtują odpowiedzialną postawę względem swojego zdrowia, a także społeczeństwa.

Nauka w gimnazjum to nie tylko zajęcia w murach szkoły. Organizujemy wycieczki integracyjne, 
wyjazdy edukacyjne, akcje ekologiczne. Dzięki temu uczniowie uczą się przez doświadczenie, 
a jest to najbardziej efektywna forma zdobywania wiedzy.

Cyklicznie odbywają się zajęcia i wyjazdy dodatkowe, będące odpowiedzią na zainteresowania uczniów, np:

- zajęcia z biogeografii i geologii organizowane we współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu                                     
  Śląskiego,   
- warsztaty astronomiczne w Planetarium Śląskim,
- warsztaty dotyczące podstaw ekonomii i bankowości w Narodowym Banku Polskim,
- zajęcia medyczne na sali operacyjnej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Rekrutacja

Kryteria oceny ucznia w postępowaniu rekrutacyjnym to:

- liczba punktów ze średniej ocen z klasy piątej,
- liczba punktów ze średniej ocen półrocza klasy szóstej, 
- wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
- wynik testu z języka angielskiego.



Liceum

Wybór szkoły średniej to pierwszy świadomy krok ucznia do jego przyszłej kariery. 

1 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego pomaga z odwagą wyjść naprzeciw wyzwaniom, 
jakie stawiane są przed młodymi ludźmi. Stworzyliśmy szkołę nowoczesną i przyjazną, ale przede wszystkim 
odpowiadającą na zainteresowania naszych uczniów. 

Doświadczenie pokazuje, że nasi absolwenci dostają się na najlepsze polskie i zagraniczne uczelnie, 
między innymi dzięki temu, że od początku nauki realizują program przedmiotów rozszerzonych, mają 
oparcie w gronie pedagogicznym oraz gwarancję wysokiego poziomu nauczania, jaką dają kilkuosobowe 
fakultety specjalizacyjne. 

Standardem  liceum jest nauczanie języków obcych na poziomie rozszerzonym, w tym: 

- wiodący język angielski - 5 godz. tygodniowo, 
- drugi język obowiązkowy, do wyboru: niemiecki, francuski lub hiszpański - 3 godz. tygodniowo,
- dla grupy humanistycznej i medycznej: język łaciński - 2 godz. tygodniowo. 

Uczniowie mają szansę sprawdzić swoje umiejętności językowe w trakcie wymiany z jedną z włoskich 
szkół, organizowaną corocznie przy wykorzystaniu funduszy unijnych.

Zajęcia odbywają się w  salach wyposażonych w specjalistyczne sprzęty. Nieodłącznym elementem lekcji jest 
korzystanie z multimediów. 

Uczniowie, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce, zostają nagrodzeni stypendium naukowym, 
przyznawanym przez szkołę co roku.

   Oferujemy naukę w klasie o jednym 
    z czterech specjalistycznych profili



Profil politologiczno-prawniczy i dziennikarski

Jest to propozycja dla uczniów o zainteresowaniach związanych z naukami humanistycznymi 
i społecznymi, przyszłych pracowników mediów oraz kancelarii prawniczych.

Realizowany program ma pomóc w dalszym rozwijaniu zdolności i wyposażyć w taki zasób wiedzy, aby móc 
świadomie podjąć decyzję o kierunku studiów wyższych, a później z powodzeniem kontynuować naukę. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: 

- język polski, 
- historia, 
- wiedza o społeczeństwie, 
- filozofia z elementami retoryki. 

Obok języków obcych nowożytnych realizowany jest kurs języka łacińskiego. 

Uczniowie mają też możliwość uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez 
profesjonalnych dziennikarzy telewizyjnych, radiowych i prasowych, a także zajęć z zakresu podstaw 
prawa. Licealiści, którzy wybiorą ten profil, będą również brać udział w obradach Rady Miasta Katowice, 
Sejmiku Śląskiego, Sejmu RP, czy wykładach organizowanych przez Uniwersytet Śląski oraz
Instytut Pamięci Narodowej. 

Zakres przedmiotów realizowanych w ramach profilu przygotowuje do studiowania 
na następujących kierunkach: 

- prawo, 
- politologia, 
- socjologia, 
- filozofia, 
- dziennikarstwo, 
- stosunki międzynarodowe, 
- kulturoznawstwo, 
- filologia polska, 
- historia, 
- historia sztuki, itp.



Profil ekonomiczny

Ten profil proponujemy osobom zainteresowanym gospodarką i biznesem. Jest to propozycja dla osób 
przedsiębiorczych, które swoją przyszłość widzą w świecie finansów, giełdy i inwestycji. 

To jedna z najbardziej popularnych specjalizacji w naszej szkole, a absolwenci, którzy poszerzali swoją wie-
dzę w tym zakresie, dostali się na najlepsze uczelnie ekonomiczne, takie jak Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie czy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Katowicach. 

W ramach tego profilu w sposób rozszerzony realizujemy następujące przedmioty: 

- matematyka, 
- historia lub geografia,
- przedsiębiorczość. 

W celu poszerzenia oferty edukacyjnej współpracujemy z przedstawicielami banków (w tym NBP), 
instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. 

Uczniowie, dzięki spotkaniom z maklerami, poznają tajemnice gry na giełdzie, a na warsztatach 
tematycznych oswajają się z trudnymi problemami gospodarczymi, poznają ich mechanizmy, 
uczą się czytać akty prawne, planować swoją przyszłość w biznesie. 

Zakres przedmiotów realizowanych w ramach profilu przygotowuje do studiowania 
na następujących kierunkach:

- ekonomia, 
- administracja, 
- finanse i bankowość, 
- stosunki międzynarodowe, 
- marketing i Public Relations, 
- zarządzanie zasobami ludzkimi, 
- logistyka biznesowa, 
- zarządzanie projektami unijnymi, itp.



Profil medyczny

Tę oferte przygotowaliśmy dla młodzieży zainteresowanej naukami przyrodniczymi. Zajęcia w ramach 
profilu przygotowują zarówno do studiów medycznych i biologicznych oraz kierunków proponowanych
przez akademie wychowania fizycznego. Jest to profil dla ambitnych pasjonatów. Swoje miejsce znajdą 
tutaj też takie osoby, które dopiero zaczęły interesować się tego typu przedmiotami, a chcą znacznie posze-
rzyć i uszczegółowić swoją wiedzę. 

W ramach profilu w formie rozszerzonej realizujemy następujące przedmioty: 

- biologia, 
- chemia, 
- fizyka. 

Obok języków obcych nowożytnych realizowany jest kurs języka łacińskiego. 

W ramach innowacyjnych metod nauczania proponujemy ciekawe doświadczenia i obserwacje, 
udział w akcjach i kampaniach prozdrowotnych, warsztaty tematyczne i zajęcia terenowe. Pogłębiamy też 
ważne umiejętności opracowywania, interpretowania i prezentowania wyników swoich obserwacji i badań. 

W ramach zajęć uczniowie korzystają z oferty edukacyjnej Muzeum Anatomii Człowieka oraz Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizujemy również zajęcia w Górnośląskim  Centrum Zdrowia 
Matki i Dziecka oraz  Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Zakres przedmiotów realizowanych w ramach profilu przygotowuje do studiowania 
na następujących kierunkach: 

- medycyna,                    - ochrona środowiska, 
- biologia,                       - weterynaria, 
- farmacja,                      - promocja zdrowia,
- stomatologia,               - dietetyka,
- biotechnologia,            - rehabilitacja, 
- chemia,                        - fizjoterapia, itp.



Profil politechniczny

Jest to propozycja dla uczniów interesujących się przedmiotami ścisłymi oraz logiką. Szczególnie polecamy 
go osobom kreatywnym, lubiącym eksperymenty, nowe technologie, świetnie funkcjonującym w świecie 
innowacji. Profil ten przygotowuje zarówno na studia politechniczne, jak i uniwersyteckie (matematy-
ka, fizyka, informatyka). Jest to również alternatywa dla przyszłych ekonomistów. 

W sposób rozszerzony realizujemy następujące przedmioty: 

- matematyka, 
- fizyka, 
- informatyka. 

Dodatkowo, dla osób planujących swoją przyszłość w różnych dziedzinach związanych z architekturą, 
urbanistyką, nowoczesnym designem, proponujemy zajęcia z rysunku technicznego i historii sztuki. 

Uczniowie uczestniczą w zajęciach oraz warsztatach organizowanych przez Politechnikę Śląską, na których
zdobywają praktyczną wiedzę techniczną,  a także poznają wymagania wyższej uczelni. 

Zakres przedmiotów realizowanych w ramach profilu daje szansę studiowania 
na następujących kierunkach: 

- matematyka,                                - achitektura i urbanistyka                                         
- fizyka,                                          - architektura wnętrz 
- elektromechanika,                       - budownictwo 
- automatyka i robotyka,               - mechatronika
- informatyka,                                - transport i logistyka, itp.

Rekrutacja 
Szkoła uczestniczy w elektronicznym systemie naboru, zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty.
Wymagamy następujących dodatkowych dokumentów: 

     - podanie ucznia, w którym należy zaznaczyć wybrany blok przedmiotów oraz drugi język obcy 
       (do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański); 
     - dwa zdjęcia legitymacyjne. 



Partnerskie uczelnie wyższe

Politechnika Śląska 

Współpraca została nawiązana w 2009 r. Jej celem jest popularyzacja kształcenia na kierunkach technicz-
nych. Na mocy porozumienia między szkołą a uczelnią, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politech-
niki Śląskiej, oferuje nieodpłatnie uczniom naszego liceum ogólnokształcącego różne formy zajęć dydaktycz-
nych. Należą do nich ćwiczenia laboratoryjne z chemii, doświadczenia i pokazy z fizyki, warsztaty 
i wykłady z matematyki, chemii i fizyki. Obsługę dydaktyczną zajęć zapewniają pracownicy naukowi 
i studenci Politechniki Śląskiej. 

Uniwersytet Śląski 

W styczniu 2011 roku podpisaliśmy umowę o współpracy dydaktycznej pomiędzy uczelnią a naszą szkołą. 
Dzięki temu uczniowie, już na etapie liceum, mają możliwość zapoznania się z atmosferą panującą na Uni-
wersytecie oraz brać udział w organizowanych tam akcjach. W ramach współpracy licealiści uczestniczą 
w wykładach i warsztatach naukowych z różnych dziedzin, poznają ofertę edukacyjną, a nawet biorą udział 
w uroczystościach takich jak promocje doktorskie i profesorskie, dzięki czemu mają możliwość poznać bliżej 
swoich przyszłych wykładowców.

Współpracujemy też z organziacjami pozarządowymi takimi jak:

The European Law Students’ Association
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny
Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice
Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 

KATOWICE



Nie tylko nauka

“STO pomysłów dla Katowic” - obchody XX-lecia 

działalności oświatowej  

15 października 2010 roku Szkoła świętowała dwudziestolecie działalności. Z tej okazji postanowiliśmy 
zrobić coś więcej, niż tylko uroczyste spotkanie w gronie osób związanych ze szkołą. Postanowiliśmy wyjść 
naprzeciw mieszkańcom naszego miasta.

Zorganizowaliśmy akcję społeczną pod hasłem “STO pomysłów dla Katowic”, której głównym celem 
było wzbudzenie dyskusji dotyczącej wizji naszego miasta. Udało się nam zebrać ponad 
sześćset pomysłów, a najlepsze zostały opublikowane na stronie internetowej www.STOpomyslow.pl 
oraz przekazane władzom miasta.

Dnia 11 i 12 października miały miejsce warsztaty dla uczniów katowickich szkół podstawowych 
i gimnazjów. Wykorzystując innowacyjne metody nauczania pokazaliśmy, że nauka może 
być ciekawym doświadczeniem.

W ramach finału 15 października odbyły się warsztaty naukowe dla uczniów katowickich szkół podstawo-
wych i gimnazjów, debata dotycząca przyszłości miasta, w której wzięli udział znani katowiczanie, występy 
uczniów naszej Szkoły oraz zespołów muzycznych na ul. Mariackiej, pokaz etiud filmowych dotyczących 
Katowic w specjalnym tramwaju.

Uroczystą, rocznicową  galę zorganizowaliśmy w Kinoteatrze Rialto, a zjazd absolwentów  w Restauracji 
Oko Miasta.

Dzięki zaangażowaniu uczniów oraz nauczycieli z naszej Szkoły impreza była jedną z najlepiej ocenianych 
akcji społecznych w roku 2010.



Koncert charytatywny na rzecz absolwentki chorej na nowotwór 

W 2006 roku, z inicjatywy nauczycieli szkoły, powstała fundacja “Z miłości serc”. W  jej zarządzie znaleźli 
się nasi absolwenci: Agnieszka Popielewicz oraz Przemysław Kral. Jedną z  pierwszych akcji  było zorganizo-
wanie koncertu charytatywnego w kinie Helios w Katowicach. Celem tego wydarzenia było zebranie 
funduszy na rehabilitację chorej na nowotwór kości uczennicy naszego liceum.

W imprezie wystąpili aktorzy z serialu “M jak miłość”, “Na Wspólnej”, kilka par uczestniczących w progra-
mie “Taniec z gwiazdami” oraz zespół Papa Dance. Po koncercie odbył się bankiet, na którym  można  było 
zagrać w ruletkę z gwiazdami. Uczniowie aktywnie włączyli się w organizację akcji oraz w prace logistyczne.

Wymiany międzynarodowe

W ofertę naszej szkoły już na stałe wpisały się dwie wymiany uczniowskie: z młodzieżą z niemieckiego 
miasta Marne, leżącego nad Morzem Północnym oraz z uczniami z Senise – miasta leżącego na południu 
Włoch (ta wymiana jest w całości finansowana ze środków unijnych). 

Tego typu inicjatywy umożliwiają uczniom poznanie z bliska kulturę innych krajów, naukę oraz utrwalenie 
języka obcego poprzez jego autentyczne wykorzystanie w rozmowie na co dzień, a przede wszystkim 
nawiązanie międzynarodowych przyjaźni. Wymiana pozwala również zauważyć wartość naszego regionu, 
gdyż ze względu na jej dwukierunkowość, zadaniem uczniów jest zaprezentowanie ciekawych miejsc, 
podczas rewizyty uczniów z zaprzyjaźnionych krajów.

Dodatkowo proponujemy wyjazdy edukacyjne na Bornholm, Litwę, a także do Francji, Niemiec i Szwajcarii,  
w trakcie których uczniowie biorą udział w zajęciach z historii, botaniki i geografii.



Kilka słów od absolwentów

Tomasz Żytkiewicz - matura 2004, absolwent Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie, kierunek ekonomia

1. Najlepsze skojarzenie ze szkołą?
Dzwonek... i świetna atmosfera. Wspaniali znajomi, z którymi czas spędzony w liceum zapadł mi głęboko 
w pamięci oraz wielki trud nauczycieli włożony w naszą edukację (zrozumiałem to dopiero po latach).

2. Jaki wpływ na Twoje późniejsze wybory miała nauka w szkole STO?
Zasadniczy. Dzięki STO nabrałem pewności siebie i podjąłem decyzję o wyjeździe do Warszawy. Zdałem 
egzaminy na jedną z lepszych uczelni ekonomicznych w Polsce - SGH i miesiąc temu zostałem jej szczęśli-
wym absolwentem.

3. Co według Ciebie jest największą zaletą Szkoły?
Atmosfera panująca w STO i bliski kontakt z nauczycielami daje możliwość sprecyzowania swoich zaintere-
sowań i przekonania się o mocnych stronach oraz ich rozwijaniu.
Szkoła ułatwia wejście w dorosłe życie w dobrym towarzystwie, pod opieką świetnych pedagogów.

Dorota Kawęcka – matura 2005, absolwentka Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagielloń-
skim,  obecnie studiuje muzeologię w Amsterdamie

1. Dlaczego spośród wielu szkół w regionie zdecydowałaś się uczyć w tym  liceum?
Mój rocznik jako pierwszy zdawał nową maturę dlatego przy wyborze szkoły szczególnie ważny był dla mnie 
sposób rozłożenia nauki na przestrzeni trzech lat. W STO każdy profil jest zorganizowany w taki sposób, 
by w trzeciej klasie uczeń mógł w całości skupić się na przygotowaniu do matury tj w planie zajęć ma tylko 
przedmioty na wybranym poziomie i języki obce. Pomaga w tym również dostosowanie formy sprawdzia-
nów do typów zadań, które mogą pojawić się na maturze oraz liczne egzaminy próbne, przeprowadzane już 
od pierwszej klasy.



2. Co według Ciebie jest największą zaletą Szkoły?
Stosunek nauczycieli do własnej pracy i do uczniów. Nauczyciele zawsze mieli dla nas czas a ich rola nie 
ograniczała się do “wkładania wiedzy w nasze głowy”. Motywowali nas do działania i potrafili podejść 
do każdego w sposób indywidualny.

3. Kilka słów dla uczniów i rodziców, w chwili obecnej stojących przed wyborem szkoły.
Wysokie wyniki na maturze, podobnie jak dyplom wyższej uczelni, nie stanowią wartości same w sobie, 
ale są furtką do realizacji naszych planów życiowych. Najważniejsze aby szkoła potrafiła pomóc rozwinąć 
uczniowi jego potencjał i wskazała możliwe ścieżki. Myślę, że STO zna na to receptę.

Jan Kucharski – matura 1994, absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskie-
go Uniwersytetu Medycznego oraz  Wydziału Filologicznego Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach

1. Dlaczego spośród wielu szkół w regionie zdecydował się Pan uczyć w liceum STO?
Wybór - zarówno mój jak i moich rodziców - podyktowany został nowatorskim (jak na owe czasy) 
podejściem do nauczania: nieliczne klasy (15 osób), duży nacisk na naukę języków obcych, organizacja 
inicjatyw pozaszkolnych, wyjazdów wakacyjnych, sportowych i naukowych). O wszystkim tym i wielu innych 
możliwościach, jakie dawać miała nauka w STO, kandydaci i ich rodzice byli poinformowani.

2. Jaki wpływ na Pana późniejsze wybory miała nauka w szkole STO?
Trudno jednoznacznie powiedzieć. Moja ścieżka edukacyjna była dość kręta. Niewątpliwie to właśnie nauce 
w STO zawdzięczam indeks medyczny. Być może to specyficzna formacja myślowa ukształtowana w tym 
liceum sprawiła, że zdecydowałem się później porzucić zawód lekarza na rzecz filologii.

3. Co według Pana jest największą zaletą Szkoły?
Były nią niewątpliwie same jej rozmiary. Klasy były nieliczne i nie było ich wiele, przez co każdemu uczniowi 
z osobna poświęcone mogło być dużo więcej uwagi. Wiele innych zalet, które dziś po dwudziestu z górą 
latach wydawać się mogą codziennością, jak wspomniane wyżej inicjatywy pozaszkolne, profilowanie, ale 
bez okaleczania kształcenia ogólnego (co jest obecnie smutnym trendem szkół średnich) czy bogaty - ale nie 
rozbuchany - system wychowania sportowego.



I Zespół Ogólnokształcacych Szkół Społecznych 
im. Stanisława Konarskiego 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
Budynek Pałacu Młodzieży 

e-mail: sekretariat@stoszkola.pl

tel: (32) 25 12 344
fax: (32) 205 44 38

Czynne od godziny 8:00 do 15:00

Konto: Bank PEKAO S.A. II/O Katowice 78 1240 2959 1111 0000 3119 9184

www.sto.katowice.pl

facebook.com/STOszkola


