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WAŻNE TERMINY

                              EGZAMINY

• 04.04. -      sprawdzian po klasie 6 SP,
• 23.04. -      egzamin gimnazjalny, 
                       część humanistyczna,
• 24.04. -      egzamin gimnazjalny, część
                       matematyczno-przyrodnicza,
• 25.04. -      egzamin gimnazjalny, 
                       języki obce.

                             

• od 26.02. - możliwość składania 
                       dokumentacji dla kandydatów
                       do gimnazjum STO,
• do 22.03. - składanie wstępnych deklaracji
                       Rodziców i Uczniów po kl.6 
                       o kontynuowaniu nauki 
                       w gimnazjum STO,
• 11.04. -      spotkanie z Kandydatami do 
                       klasy I gimnazjum oraz Rodzicami,
• 13.04. -      II etap rekrutacji do do klasy 1 
                       Szkoły Podstawowej STO,
• 20.04. -      rozmowa kwalifikacyjna dla 
                       kandydatów do gimnazjum STO,
• 22.04. -      test kwalifikacyjny z języka 
                       angielskiego dla kandydatów
                       do gimnazjum STO.

REKRUTACJA

28.03.-02.04. - wiosenna przerwa świąteczna

WYDARZYŁO SIĘ W STO ...

W Zespole STO kładziemy nacisk na niekonwencjonalne
metody zdobywania wiedzy, stąd różnorodny wachlarz
zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, wykładów, projekcji itp.
 

  

•  Uczniowie gimnazjum przystąpili do egzaminów Instytutu
    Goethego Fit 1 oraz Fit 2.
•  Wzięliśmy udział w warsztatach recytatorskich oraz  miejskich 
    eliminacjach konkursu recytatorskiego Mały OKR 2013.
•  Klasy II i III gimnazjum wzięły udział w spektaklu
    teatralnym Mickiewicz i Słowacki w wykonaniu grupy
    krakowskich aktorów. Po spektaklu chłopcy zaprosili
   dziewczęta na wspólne świętowanie Dnia Kobiet.
•  Klasa II liceum, grupa humanistyczna dwukrotnie wzięła
    udział w wykładach organizowanych na Wydziale Nauk
    Społecznych Uniwersytetu Śląskiego - Kryzys człowieczeństwa
    w kulturze współczesnej  oraz Czy czajnik może być dziełem
    sztuki?
•  W ramach akcji Marzec miesiącem bezpieczeństwa  klasy 4-6
    spotkały się z funkcjonariuszami Wydziału Drogowego Komendy
    Miejskiej Policji w Katowicach.
•  Akcja ŁYŻWY 2013 - dzieci z klasy 1-3 Szkoły Podstawowej 
   miały okazję doskonalić umiejętności jazdy na łyżwach
   na lodowisku w katowickim Spodku.
•  W piątkowe popołudnia odbywa się kółko stylizacji prowadzone
    przez p. Anetę Ostrowicz - to świetna okazja do pracy nad 
    swoim wizerunkiem.
•  Uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w obozie narciarskim
   w ramach językowego projektu TOLKIEN - zajęciom sportowym
   towarzyszyły zajęcia językowe prowadzone przez lektora
   z Wielkiej Brytanii.
• Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej zorganizowali coroczny
   bal karnawałowy.

Zapraszamy do regularnego śledzenia informacji
o wydarzeniach na stronie internetowej 

http://www.stoszkola.pl/wydarzenia/ 
a oto niektóre z nich:
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MARZEC I KWIECIEŃ W STO

LAUREACI KONKURSÓW 
PRZEDMIOTOWYCH

Zapraszamy do zapoznania się
z sukcesami naszych Uczniów
w konkursach przedmiotowych:

http://www.stoszkola.pl/gimnazjum/osiagniecia.html

http://www.stoszkola.pl/liceum/osiagniecia.html

http://www.stoszkola.pl/szkola-podstawowa/osiagniecia.html

Będziemy wdzięczni jeśli rozważą Państwo
przekazanie 1% podatku dochodowego na
rzecz Koła Terenowego nr 28 STO 
w Katowicach. 

Pozyskane w ten sposób środki są w całości
przeznaczane na realizację działań 
edukacyjnych prowadzonego 
Zespołu Szkół STO.

Po więcej informacji zapraszamy na
http://www.stoszkola.pl/sto/opp.html

SUKCESY
W DEBATACH

OKSFORDZKICH
MARZEC

KWIECIEŃ

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem
prezentującym ofertę Zespołu Szkół STO

http://www.stoszkola.pl/download/katalog.pdf

Warto uczyć się z nami!

Nasze Liceum znajduje się w czołówce
rankingu szkół ponadgimnazjalnych portalu
Perspektywy oraz dziennika Rzeczpospolita. 

reINTEGRACJA 25
Ogólnopolski projekt

 STO Katowice!

Szczegóły dostępne na stronie internetowej
http://www.stoszkola.pl/wkrotce

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych

życzymy Państwu 
spokoju, radości 

oraz wiosennego
optymizmu.

Dyrekcja i Zarząd
SKT nr 28 w Katowicach

 
 

 

18.03.

 

Zlot Samorządów Uczniowskich SP i Gimnazjum.

 

18.03

 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej i Pięknego 
Czytania –

 

wybrani uczniowie gimnazjum i LO.

 

19.03.

 

Warsztaty biologiczne dla kl. IIa gimnazjum.

 

19.03.

 

Dyktando

 

2013 (w języku angielskim, polskim, niemieckim, hiszpańskim).

 

19.03.

 

Warsztaty  dla kl. 4 w skansenie w Chorzowie.

 

19 i 20.03.

 

Zawody pływackie dla uczniów kl. 3-6 SP.

 

21.03

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR.

 

21.03. 

 

Warsztaty interdyscyplinarne dla klasy II LO w Kolegium Języków Obcych.

 

22.03.

 

Próbny egzamin gimnazjalny –

 

część humanistyczna.

 

22.03.

 

Międzyszkolny etap XI MAŁEJ OLIMPIADY MATEMATYCZNE J.

 

25.03.

 

Próbny egzamin gimnazjalny –

 

część matematyczno-przyrodnicza.

 

26.03.

 

Próbny egzamin gimnazjalny –

 

języki obce.

 

25-27.03.

 
Rekolekcje wielkopostne oraz warsztaty filmowe dla Uczniów 

uczęszczających na zajęcia z etyki.
 

27.03. Klasowe stoły wielkanocne.  

28.03 – 02.04 Wiosenna przerwa świąteczna.  

 
 

 03.04.  

 
Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „ Żyj z przyrodą w zgodzie” –

 
dla 

uczniów SP.

 
03.04.

    

Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej dla uczniów  kl. 1-3 SP.

 
04.04.

   

Sprawdzian po kl. 6.

 
08.04.

   

Wycieczka kl.4 „Obserwacja płazów”.

 

09-10. 04.

    

Targi Edukacyjne dla Gimnazjalistów.

 

09.04.

    

Warsztaty biologiczne dla uczniów gimnazjum i LO 

 

(Urząd Wojewódzki w Katowicach).

 

09-12.04.

 

Wycieczka dydaktyczna do Warszawy –

 

klasy II gimnazjum.

 

10.04.

   

Wykład w języku angielskim dla uczniów gimnazjum i LO.

 

11.04.

   

Warsztaty przyrodnicze dla kl. Ib  gimnazjum.

 

12.04.

   

II Festiwal Piosenki Angielskiej (LO).

 

16.04.

   

„ Staś i Nel” -

 

przedstawienie teatralne dla kl. 5 w Domu Kultury Szopienice.

 

19.04.

   

Wycieczka ornitologiczna dla kl. Ia i Ib gimnazjum.

 

25.04.

   

Przedstawienie teatralne „ Dzikie Łabędzie” dla kl. 4 

 

(Teatr Dzieci Zagłębia).
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