Program Promocji Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie
im. Marii Zientary - Malewskiej
Sposoby promocji szkoły w środowisku lokalnym:
•

organizowanie różnorodnych imprez szkolnych (patriotycznych, ekologicznych,
związanych ze świętami itd.), w których uczestniczą rodzice, władze oraz zaproszeni
goście. Dzięki dobrze zorganizowanym imprezom, o szkole „mówi się w mieście”. Jest
to szczególnie ważne w dużych miastach, gdzie rywalizacja o uczniów jest znacznie
większa.

•

nagłaśnianie w mediach (prasa lokalna, telewizja kablowa, internet) wydarzeń z
życia szkoły. Potencjalni uczniowie, a zwłaszcza ich rodzice, powinni słyszeć o szkole
jak najwięcej pozytywnych opinii –przekonają ich, że jest to dobra szkoła dla ich
dziecka.

•

strona internetowa. Na takiej stronie powinny znajdować się najistotniejsze
informacje o placówce, wydarzeniach z życia szkoły, ofercie zajęć dodatkowych itd.
Informacje na stronie powinny być na bieżąco aktualizowane.

•

nawiązanie współpracy z innymi szkołami, np. gimnazjum ze szkołą
podstawową lub szkoły ponadpodstawowej z gimnazjum. Kształt tej
współpracy zależy od inwencji nauczycieli oraz samych uczniów. Jednym ze sposobów
może być zaproszenie uczniów jednej szkoły do drugiej, aby uczestniczyli we
wspólnych imprezach i uroczystościach. Można zaproponować im udział we wspólnych
akcjach, np. obchodach Dnia Ziemi lub w przygotowaniu przedstawienia o dowolnej
tematyce. W ten sposób dajemy do zrozumienia, że w naszej placówce dużo dobrego
się dzieje.

•

organizowanie w szkole różnorodnych akcji, angażowanie w nie również
rodziców. Od współpracy szkoły z rodzicami w dużej mierze zależy, jak szkoła będzie
postrzegana w środowisku lokalnym.

•

bogata oferta edukacyjna. Kolejnym elementem, na który zwracają uwagę przyszli
uczniowie i ich rodzice jest oferta edukacyjna. Im bogatsza oferta zajęć
pozalekcyjnych i kół zainteresowań, tym większe prawdopodobieństwo
sukcesu. Rodzice zwracają uwagę na to, czy są dodatkowe zajęcia fizyczne,
artystyczne, turystyczne, językowe itd. Rodzicom chodzi o wszechstronny rozwój ich
dzieci. Jeśli szkoła jest w stanie takie zajęcia zorganizować, na pewno znajdzie to
odzwierciedlenie w naborze.

•

udział placówek edukacyjnych w targach. Biorąc udział w targach, należy tak się
promować, aby uczniowie wychodzili z nich oczarowani swoją przyszłą szkołą.
Pomogą w tym odpowiednie foldery, ulotki czy gadżety z logo i symbolami szkoły.

•

organizowanie imprez środowiskowych. W takiej imprezie powinni uczestniczyć
np. rodzice uczniów i inni mieszkańcy miejscowości. Dobrym sposobem może być „
Święto Szkoły”, Festyn Rodzinny i inne. Imprezy takie powinny być nagłaśniane w
mediach, aby dowiadywało się o nich wiele ludzi.

•

należy również zorganizować wystawy związane z działalnością
różnorodnych kół zainteresowań, sukcesami placówki itd. Jeśli szkoła
uczestniczyła w ogólnopolskich projektach („Szkoła z klasą”, „Szkoła bez przemocy”
itd.), to również należy to zaprezentować.

PROGRAM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W ZAKRESIE PROMOCJI
Cele szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Terminy

1.Szkoła bada zainteresowanie - dni otwarte dla rodziców uczniów dyrektor szkoły,
kandydatów i uczniów swoją przyszłych klas pierwszych
wychowawcy,
(możliwość poznania wychowawcy nauczyciele
ofertą
oraz oferty szkoły)
- ankieta do rodziców

cały czas

2. Prowadzona jest promocja - stworzenie folderu informacyjnego
szkoły, wskazująca na dbałość o szkole
- aktualizacja internetowej strony
o potencjalnych uczniów.
szkoły
- systematyczne badanie opinii
rodziców o działalności szkoły
- udział Rodziców w działaniach
podejmowanych w szkole
- pełna opieka w godzinach pracy
szkoły
- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

na bieżąco

3. Szkoła prezentuje swoje
osiągnięcia w środowisku

- współpraca z Domem Dziecka,
PCK,LOP,MDK
- prezentacja dyscyplin sportowych
uprawianych w szkole
- udział w konkursach
międzyszkolnych,

4. Szkoła pozyskuje
- pozyskiwanie sponsorów
sojuszników wspierających jej - współpraca z Kuratorium Oświaty
działalność
i Urzędem Miasta
5. Szkoła systematycznie
analizuje i modyfikuje
działania promocyjne

- analiza dokumentów
- badania i ankiety prowadzone przez
grupę promocyjną

6. Nauczyciele wpływają na
promocję i korzystny
wizerunek szkoły w
środowisku

- powołanie grupy promocyjnej,
która będzie czuwała nad dobrym
wizerunkiem szkoły i
upowszechnianiem informacji o
szkole w środowisku lokalnym

dyrektor szkoły,
wychowawcy,
nauczyciele,
rodzice

na bieżąco
uczniowie
nauczyciele

nauczyciele,
dyrekcja,
rodzice

na bieżąco

dyrektor

na bieżąco

dyrektor szkoły,
na bieżąco
grupa promocyjna
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WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM i różnymi instytucjami
poza tym środowiskiem.

Współpraca z władzami miasta i województwa
Urząd Miasta , Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
Przedstawiciele władz goszczą na naszych uroczystościach, sprawują patronat nad imprezami oraz są
współorganizatorami imprez. Wspomagają działalność szkoły.

Rzymskokatolicka Parafia Bogurodzicy Dziewicy Matki Kościoła
Wystawiamy jasełka, przedstawienia dla społeczności miasta, przeprowadzamy konkursy.

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
Bierzemy udział w konkursach literackich , w spotkaniach z pisarzami , przygotowujemy spektakle,
wymieniamy scenariusze lekcji.
Odwiedzamy wraz z uczniami bibliotekę w Olsztynie, gdzie uczniowie uczą się wyszukiwać
wiadomości potrzebnych w nauce szkolnej.
Uczniowie mogą prezentować swoje prace plastyczne w galerii ,, Bakałarz ”mieszczącej się w
bibliotece.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Jaroty”,
Samorządowa Rada Osiedla
,, Jaroty”
Współpraca w ramach konkursów , turniejów lokalnych, środowiskowych, uczestniczenie w
uroczystościach szkolnych. Pomoc w organizacji zabaw ,,choinkowych ” dla dzieci z ubogich rodzin
, samochodowych Rajdów Rodzinnych.

Pałac Młodzieży w Olsztynie,
Młodzieżowe Domy Kultury Regionu i Polski
Pałac Młodzieży w Olsztynie jest instytucją kultury, której głównym celem jest edukacja kulturalna
oraz promocja autorskiej twórczości artystycznej. Instytucja jest organizatorem i współorganizatorem
wielu przedsięwzięć kulturalnych
o różnym charakterze i zasięgu. Organizuje przeglądy, festiwale i konkursy, koncerty, spektakle
teatralne, wystawy plastyczne i fotograficzne, zajęcia warsztatowe, projekcje filmowe, spotkania
autorskie.
W działalności Pałacu Młodzieży istotną rolę odgrywa edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i
dorosłych. Służą temu wystawy, konkursy i pokazy związane z polską tradycją oraz konkursy,
przeglądy i warsztaty w poszczególnych dziedzinach amatorskiego ruchu artystycznego (taniec, teatr,
plastyka, muzyka, fotografia).
co roku uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych , przeglądach teatrów
uczestniczą w wernisażach podsumowujących konkursy, współorganizują konkurs w ramach
Wojewódzkich Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny
Młodzieżowy Dom Kultury im. I. Kwinto w Lidzbarku Warmińskim
Współpracujemy w ramach konkursów plastycznych, literackich, recytatorskich. Bierzemy udział w
międzynarodowych wystawach , których inicjatorem jest MDK.
Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu , Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Elblągu
Uczestniczymy w konkursach plastycznych organizowanych przez MDK realizujemy w ten sposób
program ekologiczny Euroregionu Bałtyk. Uczniowie jako mieszkańcy Ziemi – Ojczyzny Ludzi, uczą
się dostrzegać jej piękno, szanować ekologiczne wartości, by zachować je dla przyszłych pokoleń.
Młodzieżowy Dom Kultury Muranów w Warszawie
Współpracujemy w ramach konkursów plastycznych organizowanych przez MDK , są to konkursy o
tematyce ekologicznej , ukazujące krajobrazy regionów Polski i ich kulturę.
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Ośrodek Sportu i Rekreacji , OKS w Olsztynie
Uczniowie uczestniczą w turniejach sportowych. Największe sukcesy odnoszą w turniejach tenisa
stołowego, siatkówce, piłce nożnej, lekkiej atletyce.

Schronisko dla zwierząt
Koło ekologiczne w każdą zimę organizuje zbiórkę pieniędzy, koców
i pożywienia dla zwierząt. Corocznie przeprowadzamy akcje, zebrane środki przekazujemy
schronisku.

Dom Dziecka w Olsztynie, Dom Małego Dziecka w Olsztynie
Uczestnicząc w akcji I ty możesz zostać św. Mikołajem, zbieramy prezenty dla dzieci,
organizujemy dla nich występy.

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
Odbywają się tu czasem nasze lekcje historii i godzin wychowawczych.

Muzeum Przyrody
Tutaj odbywają się ,niektóre lekcje przyrody i godzin wychowawczych.
Co roku klasy ,, O” biorą udział w prezentacji ,, Przygotowanie zwierząt do zimy”
Uczniowie klas starszych zwiedzają wystawy przyrodnicze .

Biblioteka i muzeum w Brąswałdzie
Każdego roku klasy III biorą udział w wycieczce do miejsca urodzenia patronki szkoły, zwiedzają
muzeum, okolicę. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach recytatorskich odnosząc
sukcesy.

Forum Prorodzinne - Oddział Olsztyn
Wspólnie organizujemy konkursy i przygotowujemy wystawy w ramach Wojewódzkich Dni
Rodziny.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
Współpracujemy w ramach szkoleń , konkursów pozyskujemy materiały dydaktyczne do lekcji .

Olsztyński Związek Logopedów
Współpracujemy w ramach tygodnia bezpłatnych diagnoz dla dzieci, konkursów dla uczniów.

Regionalna Sekcja Oświaty NSZZ Solidarność w Olsztynie
Współpracujemy w ramach obchodów Dni Papieskich. Współorganizujemy konkursy,
przygotowujemy projekty dyplomów.

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 6 w Olsztynie , ul. Jarocka
Uczestniczymy w spotkaniach ze znanymi ludźmi różnych zawodów. Bierzemy udział w programie ,,
Cała Polska czyta dzieciom”, klasy ,, O” biorą w nich udział systematycznie co dwa miesiące.

Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie
Bierzemy udział w koncertach muzycznych. Uczniowie poznają muzykę, instrumenty oraz
kompozytorów różnych epok. Uczestniczą w konkursach organizowanych przez filharmonię.

Teatr im. Stefana Jaracza oraz Teatr Lalek w Olsztynie
Uczniowie uczestniczą w spektaklach teatralnych, poznają pracę aktora, lalkarza, poznają ,,świat
teatru”.
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Nadleśnictwo Kudypy
Współpracujemy w ramach wycieczek do arboretum, pokonywania ekologicznych ścieżek
dydaktycznych ,, Poznaj las”.

ZAANGAŻOWANIE SZKOŁY W AKCJE REGIONALNE
Jednym z przykładów zaangażowania szkoły w regionalne akcje jest udział uczniów w
ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata". Co roku cała społeczność szkolna bierze w
niej udział. Najmłodsi porządkują teren wokół szkoły, zaś starsi sprzątają pobliskie
skwery, znajdujące się w obrębie naszej placówki. Udział w tej akcji uświadamia
uczniom nie tylko potrzebę segregacji śmieci czy ochrony środowiska, ale także daje
poczucie odpowiedzialności za cząstkę swojej małej ojczyzny (podwórka, regionu).
Szkoła może pochwalić się także realizacją lokalnego projektu - Dni Edukacji
Regionalnej pod hasłami :,, Piękna nasza Warmia cała”, ,, Hej , Mazury jak wy cudne
”, ,, Warmiacy Mazurzy biedni ,czy bogaci? ”
Celem imprez było:
• przypomnienie uczniom wiedzy historycznej, kulturowo- edukacyjnej
o naszym grodzie i regionie,
• wyrobienie szacunku dla dorobku poprzednich pokoleń,
• przybliżenie okolic najbliższego regionu,
• kształcenie zaangażowanej postawy wobec własnego środowiska,
• dostrzeżenie wartości regionu Warmii i Mazur;
Honorowy patronat nad imprezami objął Prezydent Miasta Olsztyn.
Współorganizatorami zostali:
• Towarzystwo Miłośników Olsztyna
• Kuratorium Oświaty w Olsztynie
• WM ODN ( Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)
• ODN
Nauczyciele i Uczniowie naszej szkoły w ramach Dnia Edukacji Regionalnej zaprosili
szkoły podstawowe miasta Olsztyna oraz gmin: Dywity, Jonkowo
i Stawiguda do udziału w konkursach:
• recytatorskim poezji regionalnej im. Marii Zientary- Malewskiej
• literackim • historycznym • kaligraficznym
• plastycznym • graficznym , fotograficznym
• tanecznym ,,Na warmińską nutę”
• konkursie piosenki
• dziennikarskim na przeprowadzenie wywiadu z osobą związaną z naszym,
regionem .Zwycięska szkoła otrzymywała puchar .
Ciekawym pomysłem imprezy organizowanej dla środowiska lokalnego jest
Turniej Młody Przyjaciel Jarot i Europy , którego szkoła jest organizatorem od
kilku lat.
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ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY W ZAKRESIE PROMOCJI
Standard

Wskaźniki

Szkoła promuje 1. Została określona misja szkoły
swoje możliwości
w lokalnym
2. Szkoła realizuje lokalną
środowisku
politykę oświatową

3. Szkoła stwarza rodzicom
możliwości wpływu na życie
szkoły

Monitoring

Narzędzia

- nauczyciele analizują
potrzeby środowiska

- program wychowawczy
- zapisy w dzienniku

- udział uczniów w
konkursach pod patronatem
Urzędu Miasta
- udział w imprezach
środowiskowych
- udział w akcjach
ogólnopolskich i lokalnych:
„Pomóż dzieciom przetrwać
zimę",
„Sprzątania Świata",
„Góra grosza" itp.

- karta uczestnictwa
- dyplomy
- nagrody
- kronika szkoły
- protokoły
- podziękowania

- rodzice znają i
protokoły Rady Pedagogicznej
zatwierdzają dokumentację protokoły Komitetu
szkoły
Rodzicielskiego
- rodzice biorą czynny udział
w uroczystościach szkolnych
- angażują się w prace na
rzecz szkoły

4. Szkoła współpracuje z mediami - nauczyciele i uczniowie
dostarczają, materiały do
redakcji gazety lokalnej
„Jaroty"
- wycieczki turystycznoW szkole kultywuje 1. Szkoła stwarza warunki do
się lokalne tradycje kultywowania tradycji religijnych, krajoznawcze po najbliższej
rodzinnych i regionalnych
okolicy i regionie
- akademie związane z
wydarzeniami regionu,
mającymi wpływ na dzieje
kraju
- jasełka, Andrzejki,
Mikołajki
- konkursy plastyczne
związane z tradycjami świąt
w rodzinie i regionie
- wystawki prac
rękodzielniczych uczniów

nauczyciele i uczniowie
dostarczają materiały do
redakcji gazety lokalnej
- artykuły, gazety lokalne
„Jaroty"
- kronika szkoły
- wpis w dzienniku
- harmonogram imprez
- wystawki prac

- tydzień patrona szkoły,
święto szkoły
2. Gromadzenie informacji
związanych z życiem i pracą
naszych przodków, miastem i
regionem

- zbieranie, grupowanie,
opisywanie

- zapis w dzienniku
- program ścieżki regionalnej
- album
- ekspozycja
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Szkoła stwarza
uczniom
uzdolnionym
możliwości
rozwijania swych
uzdolnień

1. Uczniowie odnoszą sukcesy w - analiza udziału uczniów w - karta uczestnictwa
konkursach, olimpiadach i
różnych konkursach i
- dyplomy, nagrody
zawodach zewnętrznych
zawodach
- sprawozdania
- protokoły
2. W szkole prowadzone są zajęcia - nauczyciele prowadzą
umożliwiające uczniom rozwijanie koła zainteresowań
ich zainteresowań

- dzienniki zajęć

3. Szkoła umożliwia uczniom
prezentację swoich osiągnięć w
różnych formach

-

występy uczniów w
- kronika szkoły
uroczystościach
- protokoły
szkolnych i
- wystawka prac
pozaszkolnych
- w szkole widoczne są
prace uczniów

4. Szkoła uczy samodzielności w
zdobywaniu wiedzy i
wykorzystania jej w sytuacjach
szkolnych i pozaszkolnych

- samodzielne
- gazetka szkolna
opracowywanie materiałów - gazetki ścienne
do zajęć edukacyjnych
- wyposażenie sali
- uczniowie korzystają z
komputerowej
programów multimedialnych
i Internetu

5. Szkoła stwarza uczniom
- nauczyciele prowadzą dla - plany pracy
możliwość spędzania wolnego
uczniów zajęcia
- dzienniki zajęć
czasu po zajęciach edukacyjnych pozalekcyjne
w sposób interesujący

7

WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE
Pomoc w realizacji zadań wychowawczych
1. Policja (m. innymi : Sekcja Prewencji Komendy Miejskiej)
1 Prowadzenie rozmów ostrzegawczych z uczniami.
2. Prowadzenie pogadanek na temat zagrożeń wśród młodzieży.
3. Współpraca w zakresie wychowania komunikacyjnego:
- pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem na drogach publicznych,
- lekcja na temat jak spędzać bezpiecznie ferie i wakacje,
- zajęcia praktyczne z udziałem psa - prawidłowe zachowanie się dziecka podczas ataku psa.
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
1. Badanie i diagnoza uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi.
2. Orzekanie o kwalifikacji do nauczania wg programu szkoły specjalnej, nauczania
indywidualnego, zespołów dydaktyczno-wyrównawczych i innych.
3. Pedagogizacja rodziców, nauczycieli i uczniów.
4. Pomoc w realizacji zadań wynikających z programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły,
np. prelekcja „Jak radzić sobie z niechcianymi uczuciami"
3. Sąd do spraw nieletnich i rodzinnych
1. Współpraca kuratora rodzinnego ze szkołą.
2. Prowadzenie rozmów profilaktycznych z uczniami i rodzicami uwzględniając zalecenia
kuratora.
4. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień
1.Pomoc i wsparcie w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.
2. Finansowanie nagród konkursów o tematyce profilaktycznej.
3. Dostarczanie materiałów do realizacji zadań ww. programu.
4. Dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci.
5. Udział uczniów w konkursach plastycznych o tematyce antynałogowej.
6. Pomoc w realizacji programu ,, Wesołe buźki ”- zajęć psychoedukacyjnych z elementami
socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i nie tylko , które odbywają się dwa razy w
tygodniu.
7. Pomoc w organizacji happeningów, przedstawień dla najmłodszych, podchodów.
8. Pomoc w organizacji ,, Szkoły dla Rodziców ”- od 2001r.
9. Współpraca przy programie Wspierania Rodziny.
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Udzielanie pomocy materialnej uczniom z rodzin najuboższych np.: obiady, odzież.
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2. Dofinansowanie wypoczynku i wycieczek dla dzieci najuboższych.
3. Sfinansowanie zakupu książek i przyborów szkolnych uczniom z rodzin najuboższych.
4. Wnioskowanie o pomoc materialną uczniów z rodzin ubogich.
6.Urząd Miasta w Olsztynie
1.Udział w konkursach organizowanych pod patronatem Urzędu Miasta, patronat między innymi
nad imprezą Dni Edukacji Regionalnej.
7.Dzielnicowy Zespół Interwencji Kryzysowej w Ośrodku Wsparcia
1.Spotkania raz w miesiącu wymiana doświadczeń między kuratorem sądowym , pracownikiem
socjalnym, pedagogiem szkolnym, policją, pracownikami MOPS.
8. Służba Zdrowia
1. Prowadzenie pogadanek na temat: zagrożeń nałogami i propagowania zdrowego stylu życia,
higieny osobistej itp.
2. Pomoc w organizowaniu konkursów dotyczących ww. tematów.
3. Okresowa kontrola stanu higieny uczniów.
4. Przeprowadzenie fluoryzacji – zapobieganie próchnicy zębów.
9. Parafia Rzymsko- Katolicka
1. Wspólne oddziaływania na negatywne zjawiska społeczne w szkole i miejscowości.
2. Kształtowanie właściwych postaw społeczno-moralnych dzieci i młodzieży.
10. Miejski Ośrodek Kultury
1. Organizacja ciekawych imprez.
2. Organizacja wartościowych spektakli teatralnych.
3. Organizacja olimpiad tematycznych i konkursów miejskich:
4. Udział w wystawach.
11. Straż Pożarna
1. Udział w konkursie przeciwpożarniczym.
2. Lekcja poglądowa - poznanie pracy strażaka i wyposażenia samochodu strażackiego.
12. Biblioteka Miejska
1. Udział w konkursach czytelniczych, recytatorskich i plastycznych np. ,,Cała Polska czyta
dzieciom"
2. Uczestnictwo w zajęciach bibliotecznych.
3. Udział w wystawach.
13. Rada Osiedla Jaroty
1. wspieranie rodzin najuboższych , organizowanie paczek noworocznych dla dzieci z ubogich
rodzin.
14. Świetlica Terapeutyczna , ul. Jarocka
1.Zajęcia dla dzieci ogólnorozwojowe, pomoc w nadrabianiu zaległości w nauce dzieciom.
2. Dzieci uczęszczają na zajęcia z logopedom i zajęcia wyrównawcze- ,, metodą dobrego startu”.
15. SANEPID
1. Współpracujemy przy akcjach ,, śnieżnobiały uśmiech ”, akcje przeciw wściekliźnie ,
bierzemy udział w konkursach m. innymi :zmiany klimatyczne a zdrowie.
16. PCK
1. Propagowanie zdrowego stylu życia, udzielania pierwszej pomocy.
17. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Olsztynie
1. Pomoc w organizacji wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin w czasie ferii i wakacji .
METODY I INSTRUMENTY PROMOCJI STOSOWANE W SZKOLE
•

organizacja uroczystości środowiskowych - wykonanie zaproszeń, dyplomów, upominków,
przygotowanie części artystycznej, poczęstunku,
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•

udział w ogólnopolskich i regionalnych akcjach: edukacyjnych, charytatywnych, kulturalnorozrywkowych i prozdrowotnych,

•

udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach,

•

założenie strony internetowej szkoły,

•

prowadzenie kroniki szkoły,

•

publikowanie artykułów przez nauczycieli w regionalnej gazecie: „Jaroty”

•

współorganizowanie wojewódzkiego konkursu plastycznego i grafiki komputerowej w
ramach Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, międzyszkolnego konkursu plastycznego ,,
Barwy jesieni”.

POZYSKIWANIE SPONSORÓW PRZEZ SZKOŁĘ
Sponsorów pozyskują wszyscy nauczyciele. Wspomagają oni bieżącą działalność szkoły.
Do takich sponsorów możemy zaliczyć:
•

Rodziców,

•

Nauczycieli,

•

Radę Miasta,

•

Radę Osiedla Jaroty,

•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

•

Właścicieli miejscowych i wojewódzkich sklepów,

•

Przedstawicieli wydawnictw, instytucji miasta Olsztyn

Sponsorzy są dla nas niezbędni zarówno, jeśli chodzi o wykonanie usług (malowanie sal lekcyjnych,
naprawa sprzętu szkolnego, drobne remonty itp.), jak i o zaspakajanie potrzeb szkoły w bieżącej
działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej (nagrody na zakończenie roku szkolnego,
upominki dla uczestników zimowiska, nagrody na konkursy wewnątrzszkolne, dofinansowania
wycieczek, itp.).
ZAANGAŻOWANIE SZKOŁY W AKCJE- regionalne i ogólnopolskie
1. Udział w akcji „Góra Grosza" Towarzystwa „Nasz dom" organizowanej pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - Współorganizatorami są TVP 2, Program I PR, Bank
PEKAO SA, Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz firma przewozowa Messenger
Service STOLICA S.A.
2. Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej -„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" pod
patronatem TVP S.A.
3. Rozprowadzanie kalendarzyków z Fundacji „Serce - Na pomoc chorym kalendarzyków
potrzebującym dzieciom".
4. Udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata".
5. Zbiórka surowców wtórnych.
6. Zbiórka baterii.
7. Akcja charytatywna na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Olsztynie.
8. Udział w akcji „Święto Ziemi" – sprzątanie śmieci w okolicy szkoły.
9. Udział w akcji ,, Szkoła – Szkole ”- pomoc dzieciom z SP w Frączkach.
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