
 

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO 
rozpoczęła działalność 1 września 2013r. w 
budynku szkoły przy ulicy Fabrycznej 10.  
Pierwsza klasa składała się z 6 chłopców, 
którym towarzyszyły dwie wychowawczynie 
Panie: Anna Przestrzelska i Katarzyna 
Nadachewicz.  
W roku szkolnym 2014/2015 powiększająca się 
gromadka uczniów i nauczycieli szkoły 
podstawowej przeniosła się do budynku 
Wyższej Szkoły Finansów i zarządzania przy ulicy Ciepłej. 
Kolejny rok szkolny 2015/2016 szkoła podstawowa powitała w klimatycznych 
wnętrzach kamienicy Sienkiewicza 77.  

 
Od początku działalności realizujemy 
założone przez nas wcześniej cele, 
czyli koncepcję szkoły nowoczesnej 
opartej na nauczaniu elastycznym 
(flexischooling) opisywanym przez 
Roland Meighan, to znaczy nauczanie 
dające się rozciągnąć na inne 
miejsca, programy, metody i formy 
edukacji. Uczniowie uczestnicząc w 
zajęciach poza szkołą w pełni 
identyfikują się ze środowiskiem 
lokalnym, aktywnie kształtują postawy 
obywatelskie i patriotyczne.  
Skupiamy się przede wszystkim na 

wszechstronnym rozwoju uczniów, łącząc wiedzę zdobytą na lekcji z praktycznym 
wykorzystaniem jej w otaczającym świecie, korzystając z szerokiej oferty edukacyjnej 
miasta, czyli: warsztatów w galeriach i 
muzeach, zajęć interaktywnych w operze, 
teatrach, kinach, księgarniach oraz zajęć 
na łonie przyrody. 
 
Wychodząc naprzeciw wymaganiom 
współczesnego świata wprowadziliśmy 
zajęcia uczące podstaw programowania, 
które w naszym systemie edukacyjnym 
widziane są jako narzędzia kształtowania 
zdolności algorytmicznego myślenia i 
rozwoju wyobraźni, ponieważ ludzie, 
którzy myślą algorytmicznie, 
skonfrontowani z jakimś problemem nie 
uciekają od niego, nie panikują i nie narzekają, tylko przystępują do jego 
rozwiązania. Analizują możliwe warianty, sprawdzają warunki, pod jakimi te warianty 
mogą się zrealizować i wybierają najlepszy. 
 



W szkole wprowadziliśmy też szachy, jako 
zajęcia obowiązkowe i dodatkowe.  Nauka 
tej gry przyczynia się do rozwoju logicznego 
myślenia i koncentracji, kształci wyobraźnię 
przestrzenną dziecka, co ułatwia potem 
zrozumienie treści atematycznych. W 
wymiarze osobowościowym szachy uczą 
odwagi i odpowiedzialności za swoje 
decyzje, cierpliwości w dążeniu do celu, 
pokory, szacunku do przeciwnika, 
umiejętności radzenia sobie z porażką oraz 
stosowania zasad ,fair play;. Przede 

wszystkim jednak, gra w szachy jest wspaniałą zabawą dla dzieci, zachęcającą do 
sięgnięcia po inne gry logiczne. 

 

 


