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Od Dyrektora: 



Smutny był ten rok szkolny, choć jak zwykle wesoły. To znaczy, jak zawsze z wielką pogodą ducha  
uczyliśmy się i nauczaliśmy, bawiliśmy się i przeżywaliśmy rozmaite przygody, ale nad tym wszystkim, 
niczym burzowa chmura, wisiała ponura świadomość, że coś ważnego się kończy – nasze Społeczne 
Gimnazjum nr 99 STO przechodziło właśnie do historii. 

18 czerwca 2019 roku, tradycyjnie po południu, odebrało swoje świadectwa oraz różne nagrody i 
dyplomy 37. ostatnich uczniów tej Szkoły. Nigdy więcej nie będziemy już świadkami „cudu 
gimnazjalnego”, czyli czarodziejskiej przemiany, jaką większość młodych ludzi przechodziła pomiędzy 
drugą i trzecią klasą, przeistaczając się z dzieci w przesympatycznych, uczynnych i mądrych (prawie) 
dorosłych. To właśnie gimnazjaliści z ostatniej klasy tworzyli w minionym roku Zarząd Szkolnej Galerii 
Sztuki, Zarząd Sklepiku Szkolnego i Prezydium Samorządu Uczniowskiego, kompetentne i sprawne jak 
żadne wcześniej. To gimnazjaliści, choć bardzo zaabsorbowani nauką, mieli też czas na udział w 
licznych imprezach, jakie tradycyjnie organizowaliśmy w czasie roku szkolnego…  

Będzie nam tego bardzo brakowało. 

Przyroda nie znosi jednak próżni. Przez cały czas trwały przygotowania do powołania nowej szkoły – 
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr (a jakże!) 99 STO. I udało się! Startujemy z nadzieją na 
nową przygodę, ale również świadomi, jak ogromne jest to wyzwanie. Podejmujemy je, żeby 
zachować jakąś część dorobku dwunastu lat istnienia Gimnazjum, i żeby nadal tworzyć w szkole 
środowisko wychowawcze o zróżnicowanej strukturze wiekowej – od sześcioletnich „zerówczaków” 
do prawie dorosłych nastolatków. Wierzymy, że w takiej społeczności młodzi ludzie rozwijają się 
najlepiej. 

Ta sama reforma, która zmiotła z powierzchni ziemi gimnazja, przyniosła ze sobą nowy egzamin 
zewnętrzny – po ósmej klasie. Nasi uczniowie uzyskali dobre wyniki, ale jeszcze bardziej cieszyła 
świadomość, że udało nam się stworzyć tym pionierom nowej-starej szkoły podstawowej warunki do 
spokojnej nauki, ograniczając w miarę możliwości psychozę strachu przed egzaminami i perspektywą 
trudnej konkurencji o miejsca w liceach. Nikła to satysfakcja, że udało się choć trochę zmniejszyć 
szkody, jakie przyniosła nieprzemyślana reforma systemu edukacji, ale takie właśnie wyzwanie stało 
w tym roku przed szkołami podstawowymi. Udało się jedynie nielicznym 

W sumie pożegnaliśmy w tym roku aż 88 uczniów – najwięcej jednorazowo w historii STO na 
Bemowie. Zdecydowana większość dostała się do wybranych szkół; niektórzy pierwszego, inni 
dalszych wyborów. Około dwudziestki ósmoklasistów zdecydowało się kontynuować naukę w naszym 
nowym Liceum. Niestety, z przyczyn organizacyjnych nie byliśmy w stanie zaoferować takiej 
możliwości absolwentom Gimnazjum. 

Upamiętnieniu tego roku i Szkoły, której historia dobiegła kresu, wydaliśmy piękną, kolorową książkę 
pt. „Skarby polskiej przyrody” – zbiór 241 opisów ciekawych przyrodniczo miejsc w kraju, powstały 
podczas realizacji projektu „Skarby natury”, trwającego przez cały czas istnienia naszego Gimnazjum. 
Zawarliśmy w niej dorobek przeszło setki uczniów, nauczycieli, rodziców i przyjaciół, z myślą, by służył 
następnym pokoleniom kształcącym się w STO na Bemowie, a może także innym ludziom. Więcej 
informacji na temat tej książki znajduje się na następnej stronie. 

Najogólniej rzecz biorąc, nie było łatwo. Począwszy od złej atmosfery w polskiej oświacie, po majowe 
i czerwcowe upały, które bardzo dały się we znaki w naszym budynku. Ale był to kolejny rok 



ogromnej satysfakcji z naszych uczniów, którzy swoją postawą i podejściem do szkolnej aktywności 
po wielokroć zaświadczali, że wysiłek wkładany w prowadzenie STO na Bemowie przynosi dobre 
rezultaty. Dlatego wybrane wiosną nowe władze Samodzielnego Koła Terenowego nr 69 STO oraz 
stara, ale wciąż krzepka Dyrekcja Zespołu Szkół na Bemowie z niezmiennym optymizmem spoglądają 
w przyszłość.  

Gorące wiadomości: 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 
 

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice zapraszamy na uroczystości z okazji 

rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20 w poniedziałek 2 września o godzinie: 

 8.15 klasy 0a i 1c 

 9.00 klasy 1ab,2abc,3ab 

 10.00 klasy 4abc,5ab,6abcd 

 11.00 klasy 7ab,8ab 

 12.00 klasy SLO 

 

Jednocześnie informujemy, że tego dnia nie odbywają się w szkole zajęcia 

dydaktyczne. Dziecko może pozostać w szkole w godzinach 7.15-18.00. Tego dnia 

nie oferujmy w szkole posiłków. 

Krystyna Budziszewska 

 
 
 
Opóźnienie w dostawie podręczników 
 

Wydawnictwo Nowa Era nie dostarczyło jeszcze podręczników do klasy pierwszej i 

szóstej. W związku z tym dzieci otrzymają je po 9 września. Za zaistniałą sytuację 

serdecznie przepraszamy. 

 
 

W nieodległej przeszłości, czyli podczas wakacji: 
 

Lato w mieście 
 

Jak co roku w naszej Szkole w okresie wakacyjnym odbyła się akcja „Lato w mieście”. 

Pomimo upałów niemal czterdzieścioro uczestników bawiło się świetnie na naszym 

ulubionym dużym placu zabaw, pływalni oraz w kinie na premierze filmu „Sekretne życie 

zwierzaków domowych 2”. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, 

sportowych, kulinarnych, muzyczno- tanecznych i informatycznych zorganizowanych przez 



naszych niezastąpionych nauczycieli. Wszystkim pedagogom i uczestnikom dziękujemy za 

miło spędzony czas. 

 

Bernadetta Kondratowicz 

 
Wakacje w Rudawce  
 

Jak co roku w wakacje nasza młodzież wypoczywała w Bazie Terenowej w Rudawce. 

Odbyły się dwa turnusy. Pierwszy, w terminie 8-15 lipca, w którym brali udział uczniowie 

szkoły podstawowej oraz gimnazjum i drugi, w terminie 15-22 lipca, którego uczestnikami byli  

uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej. 

Jak zwykle zabawa była wyśmienita.  

Piotr Ścieżka 

 

Realizacja projektu „Erasmus + Szkoła możliwości” 
 

W lipcu i sierpniu 2018 roku oraz w lutym 2019 roku grupa kilkunastu nauczycieli 

naszej Szkoły uczestniczyła w kursach wyjazdowych w ramach mobilności projektu 

„Erasmus + Szkoła możliwości”. 

W Cambridge miały miejsce kursy „Storytelling”, „Creativity in the Classroom” oraz 

“New Technologies in Education”. We Florencji nauczyciele zapoznawali się z technikami 

Mindfulness, metodą odwróconej klasy, tworzyli filmy i uczyli się wykorzystywania nowych 

aplikacji w edukacji. W Dublinie czworo nauczycieli szkoliło posługiwanie się językiem 

angielskim. Dużą rolę odegrało zapoznawanie się z kulturą i przyrodą Wielkiej Brytanii, 

Włoch i Irlandii. W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie te doświadczenia przekazywane były 

całemu gronu pedagogicznemu oraz uczniom. 

25 października 2018 roku uczyliśmy się wdrażać w szkolne życie techniki 

Mindfulness, a 27 listopada ćwiczyliśmy nowe aplikacje edukacyjne (class dojo, 

screencast_o_matic). W ramach projektu uczestniczyliśmy także w szkoleniach: „Kodowanie 

na dywanie” (03.10.18r.) oraz „Sketchnoting” (01.12.18r.). 

Szczególną uwagę skupiliśmy na indywidualizacji pracy. Uczniowie przedstawili swoje 

pasje i zainteresowania na otwartych prezentacjach prac samodzielnych w klasach 4-6 

(20.03.19r.) oraz w trakcie Święta Szkoły (07.06.19r.), kiedy to również odbyły się otwarte 

Dni Eksperta w kl.1-3 . Zaproszeni rodzice byli pod wrażeniem umiejętności swoich dzieci. 

Został także przygotowany specjalny poradnik z licznymi pomysłami dla rodziców i 

nauczycieli, jak kreatywnie rozwijać zdolności dziecka oraz jak pomóc młodemu człowiekowi 

ćwiczyć uważność i funkcjonowanie w grupie. 

       Magdalena Misiak 

 



  

W najbliższej przyszłości: 
 
Wrześniowe wycieczki 
 

Jak co roku we wrześniu uczniowie wyruszą zwiedzać kraj. Cykl wielodniowych 

wycieczek ma za zadanie pokazać uczniom kanon ciekawych i symbolicznych miejsc. 

Tegoroczne wyjazdy odbędą się w następujących terminach: 

 

Drogoszewo (klasy 0a i 1c)          17 września 

Kazimierz Dolny (klasy 1a i 1b)        18-19 września 

Białowieża (klasy 2a, 2b, 2c)           17-18 września 

Toruń (klasy 3a i 3b)             18-19 września 

Rudawka (klasy 4)                     18-20 września 

Wielkopolska (klasy 5)               18-20 września 

Małopolska (klasy 6)                  18-20 września  

Muszyna (klasy 8 i LO)  16-20 września 

Szklarska Poręba (klasy 7)  16-20 września  

  

 

 

Opłaty za udział dzieci w wycieczkach należy wpłacać na rachunek Szkoły (ten sam 

co czesne), pamiętając, aby w opisie przelewu było zapisane imię i nazwisko dziecka oraz 

„wycieczka szkolna do ......". W morzu wpływających przelewów będzie to znaczne 

ułatwienie dla pań z sekretariatu. 

Organizatorzy 

 

Imprezy sportowe  
 
Zawody MTB – dwubój w ramach sportowego weekendu z SP 21  września 2019 r.  

Zawody przełajowe – dwubój w ramach sportowego weekendu z SP 22 września 2019 r. 

Biała Szkoła dla SP – 13 - 17 grudnia 2019 r.  

 

 
Fakultety sportowe  
 

Zapraszamy do uczestnictwa w wyjazdowych fakultetach wychowania fizycznego. 

Jest to rozszerzenie klasycznych lekcji prowadzonych w hali i na boisku. Pozwalają na 



aktywne spędzenie czasu na rowerze, w kajaku czy z plecakiem. Mogą być przyjazną i 

szybką formą  zaliczenia fakultetu, nie w formie cotygodniowych godzinnych lekcji, ale w 

ramach jednego wyjazdu. Imprezy przeznaczone są dla uczniów, którzy mają choć niewielkie 

doświadczenie w danej aktywności. Dzienne etapy trekkingu, odcinka kajakowego czy 

rowerowego są dostosowane do możliwości fizycznych uczestników - choć wykraczają poza 

ramy lekkiego spaceru. Dlatego prosimy o rozważne decyzje przy wyborze fakultetu. W 

przypadku wątpliwości zawsze można zwrócić się z bezpośrednim pytaniem do nauczycieli 

wychowania fizycznego. 

Nasze imprezy wyjazdowe zostały bardzo pozytywnie ocenione w akcji Gazety 

Wyborczej „WF z klasą“, jako forma innowacyjnego wychowania fizycznego. 

 

FAKULTET ROWEROWY – PUSZCZA KNYSZYŃSKA 

 

Termin: 2 – 4 października 2019 r. (środa – piątek) 

Cena: 560 zł 

Wycieczki: 20 km, 30 km, 60-70 km 

Noclegi: Centrum Konferencyjne ROZŁOGI (www.ckbrozlogi.pl). 
 
Wyżywienie: obiad, kolacja, śniadanie, prowiant, obiadokolacja, śniadanie, obiad. 
 
Transport: bus z przyczepą na rowery na cały pobyt 
 

Uwaga! Uczestnik fakultetu musi być przygotowany na różne warianty pogodowe! Należy 

wziąć rzeczy na upał, zimno, deszcz, wiatr.  

Co zabrać na wycieczkę: sprawny(!) rower z oświetleniem, kask, mały plecak, ubranie 

rowerowe, zapasową dętkę, komplet łatek, pompkę, kurtkę przeciwdeszczową, ciepłą czapkę 

rękawiczki, ciepłą bluzę, kieszonkowe, prowiant, czołówkę, rzeczy „porowerowe“ do 

chodzenia w pensjonacie. 

 
Wyjazd: 2 października (środa) – zbiórka o godz. 8.45, parking przed Szkołą. 

Powrót:  4 października (piątek) – w godz. 17.00 – 18.00 na parking przed Szkołą. 

 

 

FAKULTET KAJAKOWY - PILICA 



Termin: 25 września 2019 r. (środa) 

Cena: 100 zł 

Trasa: Białobrzegi – Warka, 16 km 

Co zabrać: kurtkę przeciwdeszczową, bluzę polarową/softshellową, długie spodnie, sandały 

do chodzenia w wodzie (nie klapki), spodnie nieprzemakalne, ciepłą czapkę, ciepłe 

rękawiczki, pokrowiec na telefon komórkowy/torebkę strunową, prowiant, worek kajakowy 

Uwaga!  

Uczestnik spływu musi być przygotowany na różne warianty pogodowe! Należy wziąć rzeczy 

na upał, zimno, deszcz czy wiatr 

Transport: autokar 

Zbiórka: godzina 7.30 na parkingu przed Szkołą. 

Powrót: w godzinach 16.00 – 17.00 na parking przed Szkołą. 

 

FAKULTET TURYSTYCZNY TATRY 

Termin: 16 – 19 października 2019 r. (środa – sobota) 

Cena: 690 zł 

 
Program: 

środa: wyjazd z Warszawy, zajęcia w Parku Linowym Chochołów, przyjazd do Białki 

czwartek: wycieczka na Świnicką Przełęcz i Kasprowy Wierch  

piątek: wycieczka na Czerwone Wierchy, wizyta w Termach Bania  

sobota: powrót do Warszawy. 

Uwaga! Program może ulec zmianie ze względów pogodowych i kondycyjnych.  

Noclegi i wyżywienie: Pensjonat „U Sorosa” w Białce Tatrzańskiej, www.usorosa.pl  

Co zabrać: plecak 25-40 litrów, kurtkę przeciwdeszczową, spodnie przeciwdeszczowe, buty 

trekkingowe (WYGODNE!) – nie mogą być kupione tuż przed wyjazdem!, pokrowiec 

przeciwdeszczowy na plecak, polar/ciepłą bluzę x2, spodnie trekkingowe, ciepłą czapkę, 

rękawiczki, buffa, bandanę, ręcznik, kosmetyczkę, rzeczy do chodzenia po pensjonacie, 

pokrowiec/torebkę strunową na telefon komórkowy, czołówkę, słodycze, termos, 

kieszonkowe, mały składany parasol. 



Zapewniamy: opiekę przewodnika TOPR, opiekę dwójki nauczycieli, przejazd busem; 

wyżywienie: śniadania, lunchpakiety, obiadokolacje. Pierwszy posiłek to obiadokolacja, 

ostatni to śniadanie z lunchpakietem. 

Wyjazd: 16 października (środa) – zbiórka o godzinie 7.30 na parkingu przed Szkołą. 

Powrót: 19 października (sobota) w godzinach 17.00 – 18.00 na parking przed Szkołą. 

 

BIAŁA SZKOŁA W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ 

Termin: 13 – 17 grudnia 2019 r. (piątek – wtorek) 

Cena: 900 zł + czterodniowy karnet 300 zł  

Wpłata: do 9 listopada na konto szkoły, z dopiskiem „biała szkoła” (bez kwoty na karnety). 

Noclegi i wyżywienie: Pensjonat „U Sorosa” w Białce Tatrzańskiej, www.usorosa.pl, dwa 
posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacja.   

Co zabrać: legitymację szkolną, kask, kurtkę, spodnie i rękawice narciarskie, gogle, narty 

lub snowboard, ubranie adekwatne do pory roku, krem z filtrem (zimowy), kosmetyki i 

ręczniki, pieniądze na karnety, kieszonkowe, kąpielówki/kostium kąpielowy (dla chętnych 

wieczorne wyjście do Term Białka).  

Wyjazd: 13 grudnia (piątek) – zbiórka o godzinie 8.00 na parkingu przed Szkołą. 

Powrót: 17 grudnia (wtorek) w godzinach 17.00 – 18.00 na parking przed Szkołą. 

 

FAKULTET ŁYŻWIARSKI 

W przygotowaniu  

Telefon kontaktowy w sprawie wszystkich fakultetów: Piotr Melon 602 663 182 

 
 
Funkcjonowanie Szkoły w roku szkolnym 2019/2020: 
 
Sekretariat 

 

Sekretariat Szkoły pracuje intensywnie, przyjmując interesantów stosownie do ich 

potrzeb, ale najchętniej w następujących terminach: 

poniedziałek:  8.15 – 17.00 

wtorek:  8.15 – 17.00 



środa:    8.15 – 17.00 

piątek:   8.15 – 15.00 

 

Ważne telefony:                                   

Sekretariat Szkoły: 22 665 92 42 (również faks), 500 062 792 

Liceum oraz klasy VII,VIII SP :    500 179 120 

Świetlica SP:  504 269 681, czynny w godzinach 15.45 - 18.00. 

 
Opłaty za naukę w Szkole 

 
W roku szkolnym 2019/2020 czesne płacimy w dziesięciu ratach. 

Szkoła Podstawowa (klasy 0a, 0b):   1 760 zł (w tym 240 złotych ryczałtu za wyżywienie) 

Szkoła Podstawowa klasy 1- 8:     1 520 zł 

Liceum:                                        1 520 zł 

Rodzicom uczniów klasy 0a , którzy wpłacili z góry czesne za cały rok szkolny, 

przypominamy o comiesięcznej opłacie 240 zł ryczałtu za wyżywienie. 

Przypominamy, że za drugie dziecko oraz kolejne dzieci, uczące się w Szkole, płacą 

Państwo czesne o 100 zł niższe, przy czym za pierwsze dziecko uznawane jest najmłodsze. 

Czesne należy wpłacać do 8. dnia każdego miesiąca w kasie Szkoły lub na rachunek 

bankowy: 

Zespół Szkół STO 

BNP Paribas IV o/W-wa 

PL 71 1600 1286 0003 0032 0079 6001 

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty! 

 
Basen 
 

W obecnym roku szkolnym będziemy kontynuować zajęcia na pływalni. Korzystamy 

z basenu przy ul. Oławskiej 3. Zajęcia odbywać się będą w piątki w godzinach 13.30 – 14.00, 

14.00 - 14.30 oraz 14.30 - 15.00. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas 0-3. Kiedy 

otrzymamy wszystkie zgłoszenia, uczniowie zostaną podzieleni na grupy. Uczniowie klas 

drugich korzystają z basenu bezpłatnie, w ramach obowiązkowej nauki pływania. Pozostali 

uczniowie (klasy 0, 1 i 3) płacą 168 złotych za semestr (zajęcia  od 6 września do 15 lutego). 

Rodzice wnoszą opłaty za cały semestr z góry. Na zajęcia uczniowie są dowożeni 

autokarem, a po nich, także autokarem, przywożeni z powrotem do Szkoły. Zajęcia 

rozpoczynamy 6 września. Zgłoszenia przyjmowane są u wychowawców klas na zebraniach 



klasowych. Rodzic zobowiązany jest do wpisania ucznia na listę uczestników i potwierdzenia 

uczestnictwa własnoręcznym podpisem. Bez dopełnienia tej formalności dziecko nie będzie 

mogło uczestniczyć w zajęciach.  

Posiłki 

Posiłki w klasie 0a. 

Uczniowie klasy 0a w ramach wpłaconej opłaty zryczałtowanej za wyżywienie, 

otrzymują w ciągu dnia szkolnego trzy posiłki – drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.  

Obiad – Szkoła Podstawowa - klasy 1-8 

W ramach czesnego wszystkie dzieci mają możliwość zjedzenia ciepłej, pożywnej 

zupy. Drugie danie jest dodatkowo płatne. Opłata wynosi 11 zł. W wypadku nieobecności 

dziecka prosimy o zawiadomienie sekretariatu do godziny 9.00 w celu odwołania obiadu na 

dany dzień. Tylko w takiej sytuacji można liczyć na zwrot kosztów. W wypadku całodniowych 

wycieczek i imprez szkolnych obiady odwoływane są automatycznie przez sekretariat. We 

wrześniu prosimy zgłaszać dzieci na obiady telefonicznie lub drogą mailową. Jeżeli 

zgłoszenie dziecka na obiady nie jest odwołane, to automatycznie zostanie przeniesione na 

kolejny miesiąc. 

Klasy 4-8 na obiady nie schodzą klasami w sposób zorganizowany. Uczniowie udają 

się do stołówki sami w wyznaczonych godzinach. Ich obecność odnotowuje dyżurujący tam 

nauczyciel. 

Obiad – Liceum 

Licealiści mogą zamawiać obiady w cenie 11 zł. Obiad obejmuje zupę i drugie danie. 

Można też zamawiać zupy w cenie 2,50 zł. W wypadku choroby ucznia prosimy 

o zawiadomienie sekretariatu do godziny 9.00 w celu odwołania obiadu na dany dzień. Tylko 

w takiej sytuacji można liczyć na zwrot kosztów. W wypadku całodniowych wycieczek 

i imprez szkolnych obiady odwoływane są automatycznie przez sekretariat. We wrześniu 

prosimy zgłaszać uczniów na obiady telefonicznie lub drogą mailową. Jeżeli zgłoszenie 

dziecka na obiady nie zostanie odwołane, to automatycznie zostanie przeniesione na kolejny 

miesiąc. 

Diety 

W przypadku konieczności stosowania u dziecka diety prosimy o dostarczenie 

(do końca września) zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego przeciwwskazania 

w zakresie żywienia. Od 1 października będą respektowane tylko te diety, które 

zostaną udokumentowane zaświadczeniami lekarskimi. 

 



Rodzicielskie powinności, czyli Szkoła Podstawowa prosi o… 
 

Sprawne funkcjonowanie Szkoły to nie tylko efekt działań nauczycieli i dyrekcji. 

W znacznym stopniu zależy ono także od postawy rodziców. Przez wiele lat istnienia naszej 

placówki wypracowaliśmy wiele zasad usprawniających jej funkcjonowanie. Zasady zawarte 

są w „Statucie Szkoły” i „Regulaminie Szkoły”, a także w „Mądrościach ucznia Szkoły 

Podstawowej nr 24 STO”. Ważne jest dla nas, aby rodzice uczniów zapoznawali się z tymi 

dokumentami i respektowali najważniejsze z nich, dotyczące codziennego funkcjonowania 

Szkoły. 

W celu usprawnienia funkcjonowania Szkoły, a także Państwa i naszej wygody, prosimy 

o stosowanie się do poniższych zasad: 

 Szkoła działa w godzinach 7.15 - 18.00, prosimy więc o nieprzyprowadzanie dzieci 

wcześniej niż o godzinie 7.15 i odbieranie ich nie później niż o godzinie 18.00. 

 Lekcje rozpoczynają się o 8.15, co w praktyce oznacza, że uczeń o tej godzinie 

powinien być w klasie przygotowany do zajęć. Aby było to możliwe, prosimy 

o przyprowadzanie dzieci do Szkoły najpóźniej o godzinie 8.10. 

 W holu głównym Szkoły opieka jest sprawowana od godziny 8.00. Każde dziecko 

przyprowadzone wcześniej, musi zostać odprowadzone do świetlicy lub pozostawać 

pod opieką rodzica. 

 Szkoła oferuje uczniom szeroką gamę zajęć dodatkowych, które odbywają się 

popołudniami we wszystkich salach lekcyjnych, dlatego też prosimy o odbieranie dzieci 

w czasie przerw i niewchodzenie do sal w trakcie zajęć. 

 Obowiązkiem każdego ucznia jest utrzymywanie porządku w miejscu nauki, dlatego 

prosimy przed zabraniem dziecka do domu przypomnieć mu o sprzątnięciu półki   

i szatni. 

 Utrzymanie Szkoły opiera się w przeważającej mierze na opłatach wnoszonych przez 

rodziców, dlatego też prosimy o terminowe wpłaty czesnego (do 8 dnia każdego 

miesiąca). 

 Szkoła oferuje uczniom znaczny zakres swobody działania. Pamiętajmy jednak, żeby 

nasze dziecko wychodząc do domu pożegnało się z nauczycielem sprawującym nad 

nim opiekę. 

 Przypominamy, że wyjście na parking traktowane jest jako wyjście samodzielne 

i wymaga pisemnej zgody rodzica. Uczniowie klas młodszych nie będą wypuszczani 

na parking po telefonie od rodzica czekającego w samochodzie. 

 Dzieci posiadają telefony komórkowe, które powinny być wyłączone i schowane do 

czasu rozpoczęcia przerwy obiadowej. Jeśli uczeń nie przestrzega zasad korzystania z 



telefonu, nauczyciel ma obowiązek odebrać go dziecku i przekazać do sekretariatu. 

Tylko Państwo mogą odebrać skonfiskowany telefon. Podczas lekcji telefony oraz inne 

urządzenia (w tym słuchawki) muszą być wyłączone i schowane. 

 Przypominamy, że w Szkole istnieje „kącik rzeczy znalezionych”. Raz w miesiącu 

(ostatni piątek) klasa dyżurna oddaje do „Caritasu” pozostawione ubrania. Z tego 

względu prosimy o regularne zaglądanie do kącika. 

 Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na strój dziecka, który ma być odpowiedni  do 

miejsca i okoliczności.  

 Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc parkingowych, w związku z tym prosimy 

o rozsądne  parkowanie, aby zapewnić miejsce także innym użytkownikom parkingu. 

 Zależy nam na współpracy z rodzicami, dlatego prosimy o systematyczne kontakty 

(uwzględnienie przewidzianych w harmonogramie roku szkolnego dni otwartych i 

zebrań z nauczycielami oraz codzienne zaglądanie do skoroszytu (segregatora) 

uczniowskiego i czytanie oraz podpisywanie bieżącej korespondencji. 

 Prosimy o wypełnienie w segregatorach lub skoroszytach upoważnień do 

samodzielnego wychodzenia dzieci ze Szkoły, a także nieodbierania ich przez osoby 

inne niż Rodzice czy prawni opiekunowie. Zaznaczamy, że starsze rodzeństwo także 

musi posiadać upoważnienie. 

 Bardzo prosimy o przestrzeganie  wyznaczonych terminów, np. zgłaszania udziału 

dzieci lub swojego udziału w imprezach organizowanych przez Szkołę, oddawania 

deklaracji, itp. niedotrzymanie terminu może skutkować wykluczeniem z uczestnictwa  

w imprezie. 

 

O funkcjonowaniu klasy 1 Liceum oraz klas 7- 8 słów kilka 
 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 2 września o godzinie 11.00 dla 

klas 7-8 oraz o godzinie 12.00 dla uczniów LO. Tego dnia po południu, zapraszamy rodziców 

na pierwsze zebrania klasowe (godz.17.00 klasy 7,8; godz.18.30 klasy LO). 

Rok szkolny jest podzielony na dwa semestry. Pierwszy kończymy 21 stycznia 

2020r., a drugi trwa do 26 czerwca 2020r. W każdym z nich uczniowie dokonują wyboru 

zajęć dodatkowych, fakultetów sportowych, służb i dyżurów oraz innych aktywności 

pozalekcyjnych. W podjęciu decyzji pomagają uczniom wychowawcy oraz tutorzy (w klasach 

7-8) lub mentorzy (w klasach LO). Tutorzy i mentorzy są wybierani przez uczniów. Zadaniem 

tutorów i mentorów jest także wspieranie uczniów w realizowaniu ich planów rozwoju oraz 

rozliczaniu podjętych zobowiązań.  



Każdego dnia tygodnia zaczynamy lekcje o godzinie 8.15. Nowością będzie dłuższa 

przerwa obiadowa, którą będzie można wykorzystać nie tylko na zjedzenie obiadu i 

odpoczynek, ale także na konsultacje. 

W ciągu roku szkolnego uczniowie uczestniczą w dwóch wyjazdach obowiązkowych. 

Pierwszy z nich odbywa się we wrześniu, a drugi – w maju. W terminie 16 – 20 września 

uczniowie klas 7 odbędą wycieczkę krajoznawczą do Szklarskiej Poręby. W tym czasie 

uczniowie klas 8 i LO pojadą  do Muszyny, aby wziąć udział w zajęciach z EDB. 

 

 
Podstawowe zasady odbierania uczniów ze świetlicy szkolnej 
 
1. Uczeń ze świetlicy szkolnej jest odbierany przez rodziców (opiekunów prawnych) lub 

przez osobę dorosłą, upoważnioną pisemnie przez rodziców (opiekunów prawnych) 

ucznia. Upoważnienie do odbioru ucznia, stałe lub jednorazowe, powinno znajdować się 

zawsze w segregatorze ucznia. 

2. W przypadku, gdy do odbioru ucznia jest upoważniona osoba niepełnoletnia, poza 

upoważnieniem równocześnie wymagana jest zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na 

samodzielne wyjście ucznia ze Szkoły.    

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na samodzielne wyjście ucznia ze Szkoły, stała 

lub jednorazowa, powinna zawsze znajdować się w segregatorze ucznia. 

3. Nauczyciel dyżurujący jest uprawniony wylegitymować osobę, która odbiera ucznia. 

4. Uczeń ma prawo do samodzielnego wyjścia ze Szkoły wyłącznie na podstawie pisemnej 

zgody rodziców (opiekunów prawnych), stałej lub jednorazowej, umieszczonej w 

segregatorze.  

5. Uczeń wychodząc ze Szkoły ma obowiązek pożegnać się z nauczycielem dyżurującym 

lub wychowawcą przez podanie ręki. 

6. Uczeń przed wyjściem ze Szkoły zostawia porządek na półce w sali lekcyjnej oraz w 

szatni, wkładając kapcie do worka, który odwiesza na wieszak. 

7. Informacje o wyjściach uczniów pod opieką nauczyciela dyżurującego na plac zabaw lub 

boisko będą umieszczane przy drzwiach wejściowych w prawym i lewym skrzydle 

budynku. 

 

Szczegółowe zasady pobytu i zachowania uczniów w świetlicach szkolnych umieszczone są 

w pomieszczeniach świetlicowych. 

 



Kilka uwag dotyczących zerówek i klasy 1c 
 
1. W godzinach od 7.15 do 7.45 – po rozebraniu się w szatni - klasy 0a i 1c przechodzą pod 

opieką rodzica do świetlicy, korzystając z korytarza na I piętrze. O godzinie 7.45 

przechodzą z nauczycielem dyżurnym klas 0a i 1c do świetlicy tych klas na drugim 

piętrze. O 7.45 dzieci odbierane są i zaprowadzane do sali zerówek. Tam, do godziny 

8.15, jest czas na swobodną zabawę w sali środkowej. 

2. O godzinie 8.15 zaczynają się zajęcia poranne w kręgu, dlatego bardzo ważne jest 

punktualne przybycie. Spóźnianie się dzieci znacznie utrudnia prowadzenie zajęć. 

3. Uczeń klasy „0" wita się i żegna z nauczycielem poprzez podanie ręki. Zależy nam na 

tym, żeby nie odbierać dziecka, gdy grupa przemieszcza się, np. schodzi na 

podwieczorek lub z niego wraca. 

4. Uczeń (jeśli trzeba - z pomocą rodzica) powinien zadbać o porządek w swojej szafce w 

klasie i szatni po zakończonych zajęciach. Ważne jest, aby kapcie chowane były do 

worka. Znacznie ułatwia to pracę paniom sprzątającym oraz zabezpiecza przed 

gubieniem się obuwia.  

 

 
Zespół kierowniczy 
 
Jarosław Pytlak – dyrektor  Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego 
na Bemowie 
Kontakt: jpytlak@stonabemowie.edu.pl 
Dyżur: środa 17.00-18.00 
 
Ewa Pytlak – wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej nr 24 STO 
Kontakt: ewa.pytlak@stonabemowie.edu.pl 
Dyżur: poniedziałek 16.45-17.45  
 
Piotr Piskorski – wicedyrektor ds. Liceum 
Kontakt:  piotr.piskorski@stonabemowie.edu.pl 
Dyżur: czwartek 16.30-17.30 
 

Uwaga: na spotkania prosimy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.  

 
 
 



Nasza kadra 
 
Do wklejenia przez p. Dyrektora 
 
 
 

 

Lektury  

KLASA 1a, 1b i 1c 

 D. Gellner „Czekoladki dla sąsiadki” 

 

KLASA 2a i 2b 

 M. Strzałkowska „Rady nie od parady” 

 C. Centkiewicz „Zaczarowana zagroda” 

 L. Kołakowski „Kto z Was chciałby rozweselić wesołego nosorożca?” 

 D. Wawiłow „Wiersze” (wybór) 

 

KLASA 3a 

 M. Wojtyszko „Bromba i inni”; 

 M. Strzałkowska „O wartościach, czyli rady nie od parady III” 

  A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” 

 M. Lobe „Babcia na jabłoni”  

 

KLASA 4 

 Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault – „Kopciuszek”, „Kot w 

butach”, „Sinobrody”; Aleksander Puszkin – „Bajka o rybaku i rybce”; Jeanne Marie 

Leprince de Beaumont „Piękna i Bestia” 

 Janusz Christa „Kajko i Kokosz”, „Szkoła latania” (komiks) 

 René Goscinny, Jean-Jacques Sempé „Mikołajek” (wybór opowiadań) 

 Joanna Olech „Dynastia Miziołków” 

 Wybrane podania i legendy polskie 

 Adam Mickiewicz „Powrót taty”, „Pani Twardowska”, „Pan Tadeusz” - (opisy) 

 C.S. Lewis „Opowieści z Narni” 

 Jan Brzechwa „Akademia pana Kleksa” 

 Józef Wybicki „Mazurek Dąbrowskiego”  

 

KLASA 5 



 Seweryna Szmaglewska „Czarne Stopy” 

 Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz np. mity o: Prometeuszu, 

Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Edypie, Tezeuszu i Ariadnie, 

Orfeuszu i Eurydyce 

 „Biblia”, powstanie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne 

 Frances Hodgson Burnett „Tajemniczy ogród” 

 Bolesław Prus „Katarynka” 

 Michael Ende „Momo” 

 Edmund Niziurski „Sposób na Alcybiadesa” 

 Juliusz Verne „W 80 dni dookoła świata” 

 

KLASA 6 

 Rafał Kosik „Felix, Net i Nika” oraz „Gang Niewidzialnych Ludzi” 

 „Biblia”: stworzenie świata i człowieka, wybrane przypowieści ewangeliczne o talentach, o 

siewcy, miłosiernym Samarytaninie  

 Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” (fragm..) 

 Juliusz Słowacki – „W pamiętniku Zofii Bobrówny” 

 Mity o Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce 

 Henryk Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy” 

 Antoni Czechow „Kameleon”, „Śmierć urzędnika” 

 Wybór poezji – utwory poetyckie: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa 

Herberta, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Juliusza Słowackiego, Tadeusza 

Różewicza, Leopolda Staffa, pieśni i piosenki patriotyczne 

 John Ronald Reuel Tolkien „Hobbit, czyli tam i z powrotem” 

 

Klasa 7 

 

Lektura obowiązkowa 
 Charles Dickens „Opowieść wigilijna” 

 Aleksander Fredro „Zemsta” 

 Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII, VIII 

 Ignacy Krasicki „Żona modna” 

 Adam Mickiewicz „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, „Dziady II”, „Pan 

Tadeusz”  

 Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze” 



 Wybrane wiersze Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Kazimierza 

Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta 

 Henryk Sienkiewicz „Qvo vadis?”, „Latarnik” 

 Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę” 

 

Lektura uzupełniająca 

 Agatha Christie, wybrana powieść kryminalna 

 Helena Keller „Widzieć przez trzy dni” 

 Nancy H. Kleinbaum „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” 

 Beata Obertyńska „Z domu niewoli” (fragmenty) 

 Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy” 

 Melchior Wańkowicz „Ziele na kraterze” (fragmenty) 

 Wybór innych tekstów kultury 

 

KLASA 8 

 Jan Kochanowski - wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny: I, V, VII, VIII 

 Ignacy Krasicki „Żona modna” 

 Adam Mickiewicz „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, „Pan Tadeusz”, „Stepy 

Akermańskie (sonet) 

 Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec” 

 Juliusz Słowacki „Balladyna” 

 Stefan Żeromski „Syzyfowe Prace” 

 Wybrane wiersze K. K. Baczyńskiego, W. Szymborskiej, J. M. Rymkiewicza, S. 

Barańczaka 

 Sławomir Mrożek „Artysta” 

 Jarosław Iwaszkiewicz „Ikar” 

 Sofokles „Antygona” 

 Wybrane teksty poetyckie. 

 

Klasa 1 LO 

Zakres podstawowy 

 „Biblia”, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad 

Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana  

 Jan Parandowski, „Mitologia”, część I - Grecja  

 Homer, „Iliada” (fragmenty), „Odyseja” (fragmenty)  



 Sofokles „Antygona”  

 Horacy – wybrane utwory;  

 „Bogurodzica”, „Lament świętokrzyski” (fragmenty), „Legenda o św. Aleksym” (fragmenty), 

„Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty)  

 „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty)  

 „Pieśń o Rolandzie” (fragmenty)  

 „Gall Anonim” „Kronika polska” (fragmenty)  

 Dante Alighieri „Boska komedia” (fragmenty)  

 Jan Kochanowski wybrane pieśni, w tym: „Pieśń IX” ks. I, „Pieśń V” ks. II; psalmy, w tym 

„Psalm 13”, „Psalm 47”; tren IX, X, XI, XIX; „Odprawa posłów greckich”  

 Piotr Skarga „Kazania sejmowe” (fragmenty); wybrane wiersze następujących poetów 

Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński  

 Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki” (fragmenty)  

 William Szekspir „Makbet”, „Romeo i Julia”  

 Molier „Skąpiec”  

Zakres rozszerzony 

 Arystoteles „Poetyka”, „Retoryka” (fragmenty)  

 Platon „Państwo” (fragmenty)  

 Arystofanes „Chmury”  

 Jan Parandowski „Mitologia”, część II - Rzym  

 Wergiliusz „Eneida” (fragmenty)  

 św. Augustyn „Wyznania” (fragmenty)  

 św. Tomasz z Akwinu „Summa teologiczna” (fragmenty)  

 François Villon „Wielki testament” (fragmenty)  

 François Rabelais „Gargantua i Pantagruel” (fragmenty)  

 Michel de Montaigne „Próby” (fragmenty)  

 Jan Kochanowski „Treny” (jako cykl poetycki)  

 Piotr Skarga „Żywoty świętych” (fragmenty)  

 William Szekspir „Hamlet”  

 

Lektury uzupełniające 

Zakres podstawowy 

 Sofokles „Król Edyp” 



 Mikołaj z Wilkowiecka „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” (fragmenty) 

 „Dzieje Tristana i Izoldy” (fragmenty); 

 Giovanni Boccaccio „Sokół” 

 Mikołaj Rej „Żywot człowieka poczciwego” (fragmenty) 

 Andrzej Frycz Modrzewski „O poprawie Rzeczypospolitej” (fragmenty) 

 Miguel de Cervantes y Saavedra, „Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy” 

(fragmenty) 

 Wespazjan Kochowski „Psalmodia polska” (wybór psalmów) 

 Wacław Potocki „Transakcja wojny chocimskiej” (fragmenty z części I)  

Zakres rozszerzony 

 Erazm z Rotterdamu „Pochwała głupoty” (fragmenty) 

 Tomasz Morus „Utopia” (fragmenty) 

 Pedro Calderon de la Barca „Życie snem” 

 

 

 

 

Uff, to by było na tyle… 

 


