
Społeczne Gimnazjum nr 8 Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego  powstało w 2000 r. na 
bazie  istniejącego wówczas od 10 lat Liceum 
Ogólnokształcącego.  
W obu szkołach uczy się około 200 osób. Zabytkowa 
kamienica z 1871 r., w której mieszczą się liceum i 
gimnazjum jest niewielka i wszyscy doskonale się znają 

i rozumieją. Realizują - z obopólną korzyścią - 
wspólne projekty, razem się bawią. Stanowi to część 
programu wychowawczego  obu szkół. Społeczność 
szkół chętnie wita pierwszoklasistów, organizuje się 
im doskonałą zabawę na otrzęsinach w czasie 
integracyjnego biwaku.  
Uczniowie uczestniczą  w wymianach 
międzynarodowych z Francją, Rumunią, Niemcami, 
Hiszpanią. Często wyjeżdżają na wycieczki, 

zwiedzając region i kraj. 
Odwiedzają kina i teatry (także warszawskie), filharmonię, 
muzea. W szkole organizowane są ciekawe spotkania i 
uroczystości: wigilia, dzień wiosny, dzień języków obcych, 
święto kapelusza, andrzejki, dzień talentów szkolnych.  
Szkoła gwarantuje również bogatą ofertę zajęć 
pozalekcyjnych. Lekcje odbywają się, bowiem tylko na 
jedną zmianę i chętni zgodnie  z zainteresowaniami, 
korzystają z dodatkowych zajęć. W razie potrzeby mogą 
skorzystać  z indywidualnych konsultacji. Wszyscy mają 
szansę zaistnieć  na parkiecie  w trakcie zajęć z tańca 
towarzyskiego. 
Wśród uczniów gimnazjum są finaliści i laureaci konkursów 

przedmiotowych:  z języka angielskiego, języka francuskiego, matematyki i języka 
polskiego, a także finaliści: konkursu ortograficznego i piosenki francuskiej. Wiele 
nagród otrzymali w konkursach plastycznych. Świadczy to o różnorodności 
zainteresowań naszych uczniów, które szkoła pomaga rozbudzić i potrafi rozwinąć. 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego rokrocznie należą do najwyższych w Białymstoku. 
 

Organem prowadzącym Społeczne Gimnazjum nr 8 STO do 21 marca 2016r.  
było Samodzielne Koło nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, od tej 

daty organem prowadzącym stała się Fundacja Edukacji „Fabryczna 10” w 
Białymstoku. Od 1 września 2016r. szkoła przyjęła nazwę                       

Społeczne Gimnazjum nr 8 
 
31 sierpnia 2019 roku Społeczne Gimnazjum nr 8 w Białymstoku zakończyło działalność 
w wyniku reformy ustroju szkolnego zapoczątkowanej z dniem 1 września 2017 r. 
 
Pozdrawiamy wszystkich absolwentów, ich rodziców i przyjaciół szkoły. Dziękujemy za wspólnie 
spędzone chwile. Życzymy powodzenia. 

 
 
 

 

 

 


