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Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) powstało w 1987 roku jako pierwsza organizacja
oświaty niepublicznej i obecnie jest największym stowarzyszeniem tego typu w Polsce. STO
zrzesza blisko 100 szkół i placówek oświatowych z całego kraju, w których uczy się ok. 15 tys.
uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób. Najstarsze szkoły STO obchodziły w 2019 roku
jubileusz 30-lecia istnienia.
Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Nauczyciele,
uczniowie i rodzice wspólnie kształtują szkoły STO, akceptując podstawowe zasady i reguły,
takie jak uczciwość, rzetelność, wzajemny szacunek i empatia.
STO jest zainteresowane kondycją całej polskiej oświaty, a przede wszystkim jej
uspołecznieniem. STO konsultuje i opiniuje projekty przepisów prawnych. Wspiera także
wszelkie inicjatywy, które wzbogacają edukację dzieci, młodzieży i dorosłych.
Szkoły STO
Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego działają w ponad 40 miastach w całej Polsce.
Są prowadzone przez samodzielne koła stowarzyszenia, w których działa ok. 4 tys. osób –
zwykle rodziców uczniów i absolwentów.
Większość szkół STO to szkoły niewielkie. Klasy liczą zwykle kilkunastu uczniów. Kameralność
daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, nie dopuszcza do anonimowości, ułatwia
indywidualizację. Przyjazna atmosfera to ważny element własnego stylu edukacji
w szkołach STO.
Szkoły STO dostosowują się do ucznia – jego potrzeb, umiejętności, zainteresowań i planów
życiowych. W ten sposób przygotowują dzieci do życia w świecie przyszłości, który będzie
potrzebował ludzi myślących krytycznie, działających zespołowo i odpowiedzialnie.
Szkoły STO odchodzą od „nauczania" na rzecz „uczenia się". Kładą akcent
na aktywność uczniów, naukę przez ich własne działania. Dzieci i młodzież uczestniczą
w wielu projektach, dzięki którym samodzielnie, przy wsparciu nauczyciela, mierzą się
z kolejnymi zadaniami. Zdobywają zatem wiedzę i kompetencje w praktyce, poszukując
rozwiązania konkretnego problemu.
Wychowanie w szkołach STO
Szkoły STO przywiązują dużą wagę do wychowania. Program wychowawczy określa trzy
kluczowe wartości, które są przekazywane uczniom: odpowiedzialność, dzielność
i uspołecznienie.
Szkoły STO wzięły swój początek ze społecznej aktywności, dlatego w naturalny sposób uznają
uspołecznienie za jedną z najcenniejszych wartości. Dbają o to, by młodzi ludzie uczyli się
współpracy i działania na rzecz innych – działania odpowiedzialnego, czyli świadomego

przyjmowania zobowiązań i próby wywiązania się z nich. Promują dzielność – umiejętność
radzenia sobie z przeciwnościami, konsekwentnego zmierzania do celu i prezentowania
aktywnej postawę wobec życia.
Finansowanie szkół STO
Nauka w większości szkół STO jest odpłatna.
od usytuowania szkoły i wkładu pracy rodziców.
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Szkoły finansowane są na zasadzie non profit, co oznacza, że środki z czesnego są
przeznaczane na finansowanie placówek.
Kształcenie kadry szkół STO
Społeczne Towarzystwo Oświatowe dba o kształcenie nauczycieli i osób zarządzających
szkołami. Nauczyciele korzystają z zajęć podczas Wakacyjnej Szkoły STO bądź w ramach
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO. Prezesi kół i dyrektorzy szkół spotykają się
na corocznych konferencjach programowych, spotkaniach i wykładach.
Władze Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd Główny, wybierany przez Krajowy Zjazd Delegatów.
Obecny skład Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego:
Zygmunt Puchalski – prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Anita Iskierka – wiceprezes Zarządu Głównego STO
Marek Szyca – wiceprezes Zarządu Głównego STO
Krzysztof Kwiatkowski – sekretarz generalny Zarządu Głównego STO
Robert Wajnert – skarbnik Zarządu Głównego STO
Beata Burska
Violetta Ciećwierz
Tomasz Karolak
Mariusz Łupiński
Elżbieta Nowak
Anna Sobala-Zbroszczyk
Katarzyna Stawicka
Zbigniew Walicki

Więcej informacji o STO: www.sto.org.pl

--Kontakt dla mediów:
Tomasz Biegański
Koordynator ds. komunikacji
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
E-mail: biuroprasowe@sto.org.pl
Kom.: +48 661 470 422

