
ROBOTYKA

Uczniowie, którzy interesują się robotyką i elektroniką, mogą 
wziąć udział w zajęciach z podstaw robotyki w Centrum Małej 
Robotyki działającym przy naszej szkole. Na zajęciach praktycz-
nych uczestnicy zapoznają się z podstawami elektroniki, 
programowania mikrokontrolerów w języku Python, budowa-
niem układów sterujących, pomiarowych i czujników wielu 
wielkości fizycznych i chemicznych. Do tej pory na zajęciach 
powstawały zdalnie sterowane samochody przesyłające obraz 
z kamery na telefon, pojazdy z autonomią wyboru drogi, stacje 
pogodowe, układy żyroskopowe. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Harmonijny rozwój fizyczny dopasowany do umiejętności 
i możliwości ucznia realizowany głównie w formie gier i zabaw 
bo przecież ruch ma nam sprawiać przyjemność.
Każdy znajdzie coś dla siebie spośród wielu zajęć dodatkowych, 
proponujemy: pływanie, tenis ziemny, tenis stołowy, piłkę 
siatkową badminton, gimnastykę oraz  modelowanie sylwetki 
ciała - zajęcia na siłowni.

Sport pomaga nam podejmować decyzje pod presją czasu 
i sytuacji, co przekłada się na nasze umiejętności planowania
i radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

PEDAGOG SZKOLNY

„Szkoła psuje zwykle to, co zrobił dom, więc dom robi odwet i 
psuje to, co robi szkoła.”
                              Adolf Dygasiński

Wspólnie wypracujmy kompromis, zapraszam 
                                                                – pedagog szkolny.

NAJLEPSZY CZAS NA DZIAŁANIE JEST TERAZ!
                                                          

                                                  Mark Fisher

Zespół Szkół Społecznych STO
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

ul. Jana III Sobieskiego 7A 
77-300 Człuchów

tel./fax 59 834 11 74, 
kom. +48 886 604 817

nabór do 
3-letniego i 4-letniego LO
oraz 
do szkoły podstawowej

dni otwarte: 
• 06.04.2019, godz. 10-12 
• 25.05.2019, godz. 10-12



TYTUŁEM WSTĘPU:

„Dotykanie świata to nie tylko dalekie, niebezpieczne podró-
że, to także podróż duchowa i intelektualna w głąb siebie, 

zdobywanie wiedzy, życie zgodne ze swoimi pragnieniami”.
                                                    

                                                Marek Kamiński, polarnik    

Nikt w dłuższej perspektywie nie potrafi przewidzieć dziś 
zapotrzebowania na konkretnych specjalistów. Dlatego zależy 
nam na wyposażeniu uczniów w uniwersalne umiejętności, 
m. in. takie, jak:
- skuteczne komunikowanie się,
- zdolność syntetycznego myślenia,
- samodzielność ,
- zdolność adaptowania się do nowych sytuacji.
Umiejętności te pozwolą młodym ludziom radzić sobie na 
rynku edukacyjnym i rynku pracy oraz odnaleźć się w szybko 
zmieniającym się świecie.

W ulotce prezentujemy informacje, które przygotowali  nauczy-
ciele Społeczniaka – osoby  kreatywne i pełne pasji . Każdy opis 
jest wyjątkowy, bo Społeczniak to szkoła wyjątkowa!!! 

JĘZYK POLSKI -  świadome uczestnictwo w kulturze i nieusta-
jący rozwój to nasz cel. Zarażamy nim uczniów, zarażamy ich 
pasją, jaką jest literatura. Zachęcamy do twórczego 
poszukiwania własnych talentów: promujemy i wspieramy 
młodych poetów, produkujemy własne krótkometrażowe filmy, 
przygotowujemy spektakle, czytamy i myślimy o tym, 
co czytamy, rozmawiamy z drugim człowiekiem ;). Uczymy 
podstaw skutecznej komunikacji, mowy ciała, autoprezentacji
- wszystkiego, co potrzebne, by odnieść sukces!

WIEDZA O KULTURZE - wyposażamy ucznia w podstawową 
wiedzę z zakresu teorii kina, teatru, sztuk plastycznych, 
architektury czy muzyki. Zanurzamy się w świat kultury bez 
obaw, że to za trudne :)

TEATR - w ramach kółka teatralnego nabywamy umiejętności 
w zakresie gry aktorskiej i pisania scenariusza, wyrażamy się 
poprzez sztuki teatralne i dzieła filmowe, które sami tworzymy.

FILOZOFIA - uczymy myślenia, dialogu, wiecznej rozmowy .
Pomagamy zapewnić  ład w głowie.

ETYKA - nie ustalamy żadnego zbioru reguł. Chcemy rozwijać 
aktywność intelektualną ucznia i podnieść kulturę moralną  na 
wyższy poziom, stawiać pytania i szukać odpowiedzi.

WOS - wyposażamy ucznia w podstawową wiedzę na temat 
funkcjonowania państwa, ideologii politycznych, działania 
demokracji i państwa prawa.

HISTORIA - traktujemy ją jako wielowątkową opowieść, 
w której każde wydarzenie ma logiczne przyczyny i prowadzi 
do efektów często możliwych do przewidzenia.
Chcemy by uczniowie zrozumieli historię...

JĘZYKI OBCE

Użyteczna życiowo nauka języków obcych z wykorzystaniem 
technologii-informacyjno-komunikacyjnych.

1. Kontrakt na zajęcia pomiędzy uczącymi się i nauczycielem, 
    co gwarantuje harmonijny przebieg zajęć.
2. Różnicowanie i dopasowywanie poziomu nauczania 
    do umiejętności i potrzeb uczniów.
3. System monitoringu postępów ucznia w zakresie wszystkich  
    umiejętności językowych, odnotowywany w specjalnie 
    przygotowanej bazie danych.
4. Nauczanie języków odbywa się zgodnie z autorską metodą MPEE 
    (Metodą Eliminacji Potencjalnych Błędów).
5. Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności 
    i przetwarzania informacji.

Planujemy utworzenie zajęć dodatkowych:

1. Zajęcia z lingwistyki korpusowej.
2. Zajęcia z pisania akademickiego.
3. Wizyty gości z zewnątrz, specjalistów w różnych branżach.
4. Współpraca międzynarodowa w językach obcych na platformie 
    e-Twinning. Udział w programie Erasmus +.
5. Realizacja projektów interdyscyplinarnych- metoda CLIL

Przygotowujemy do certyfikatów: 
• z języka angielskiego:
  B1 Preliminary for Schools (PET)
  First for Schools (FCE)
• z języka niemieckiego:
  Fit in Deutsch A1 i A2 Goethe Institut
  Certyfikat B1, B2 i C1 Goethe Institut

Możesz wybrać jako język dodatkowy: język francuski, język 
hiszpański lub język rosyjski.

GEOGRAFIA

Dotykanie świata – czyli zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu 
nauk geograficznych.

Pomagają zrozumieć skomplikowany współczesny świat.
Kształtują umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego.
Uczą dostrzegać to, czego na pierwszy rzut oka nie widać i śledzić 
toczące się wokół nas procesy. 
Rozbudzają marzenia, zachęcają do intencjonalnych, na razie tylko 
wirtualnych wędrówek po świecie, ale przecież każdy wielki 
podróżnik zaczynał od wędrowania palcem po mapie.
Są obszarem tworzenia projektów geograficzno – językowych.
Promują kreatywność i dbałość o planetę. 
Umożliwiają spotkania z geopasjonatami.
Przygotowują do matury z geografii.
Ze względu na wieloprzedmiotowość nauk geograficznych profil 
geograficzny otwiera drogę do całego pakietu kierunków studiów.

Organizujemy szereg ciekawych wyjazdów edukacyjnych. 
Podróżujemy po najbliższej okolicy, regionie, Polsce i Europie.
Jeśli jesteś ciekawy świata i ludzi dołącz do nas !

BIOLOGIA I CHEMIA

Zajęcia z biologii i chemii odbywają się w małych grupach 
umożliwiających indywidualne podejście do każdego ucznia.
Podczas zajęć z chemii oprócz teorii mnóstwo ciekawych 
eksperymentów.
Dla uczniów zainteresowanych olimpiadą chemiczną 
dodatkowa, indywidualna ścieżka rozwoju.
W ramach  biologii  zajęcia z anatomii zwierząt, udział 
w happeningach, wyjazdach  edukacyjnych oraz  akcjach na 
temat zanikającej bioróżnorodności na Ziemi.

Stawiamy na krytyczne myślenie, kreatywność, współpracę, 
komunikację i uniwersalne umiejętności życiowe.

Zapraszamy ciekawych świata, ambitnych, nieobojętnych na 
losy przyrody i wszystkich, którzy chcą wiedzieć, 
robić i rozumieć więcej.

MATEMATYKA

„Matematyka królową nauk jest… a liczby rządzą światem.” 
    Pitagoras

INFORMATYKA

Przedmioty z zakresu informatyki realizowane są w Społecznia-
ku zgodnie z autorskim programem nauczania wprowadzonym 
w 2010 roku i modyfikowanym wraz ze zmianami podstawy 
programowej, a przede wszystkim  zmianami na rynku 
technologii. Między przedmiotami informatycznymi, mate-
matyką i fizyką zostały skorelowane treści w celu ułatwienia 
uczniom zrozumienia materiału. 
Uczniowie zapoznają się treściami z grup tematycznych takich 
jak: 
• systemy operacyjne (ze szczególnym uwzględnieniem 
systemów Unix/Linux), 
• programowanie strukturalne (język C / Python), 
• programowanie obiektowe (języki C++/ Java), 
• bazy danych (bazy SQL i noSQL), 
• algorytmy i struktury danych (włącznie z algorytmiką 
   macierzy, drzew, grafów, podstawami Data Science), 
• tworzenie serwisów internetowych (PHP / HTML5 / CSS / 
   JavaScript).
Dodatkowe zajęcia w formie kół zainteresowań 
zorganizowane są w taki sposób, by każdy uczeń w cyklu 
kształcenia mógł wziąć udział w zajęciach z zakresu:
• certyfikacja ECDL Advanced,
• programowanie w języku Python (z wykorzystaniem 
   tkinter i QT5),
• programowanie serwisów www w AngularJS + Node.js 
   + MongoDB,
• programowanie serwisów www w Django,
• podstaw Data Science (Jupyter, Python, Scilab) 
   przygotowujących do certyfikacji na Uniwersytecie 
   Berkeley w Kalifornii,
• zarządzania infrastrukturą opartą o serwery Linux.


