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Program Promocji Szkoły Podstawowej im. Augustyna Necla w Mieroszynie 

 

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”. 

� nagłaśnianie w mediach (prasa lokalna, telewizja, internet) wydarzeń z życia 

szkoły. 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.  

� 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.  

� organizowanie imprez środowiskowych. W takiej imprezie powinni 

uczestniczyć np. rodzice uczniów i inni mieszkańcy miejscowości. Dobrym 
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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”, „Trzymaj formę” itd.), to również należy to zaprezentować.  

 

PROGRAM SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. A. NECLA W ZAKRESIE PROMOCJI 

Cele szczegółowe  Formy realizacji  Odpowiedzialni  

1.Szkoła bada 

zainteresowanie 

kandydatów i uczniów 

swoją ofertą  

- imprezy środowiskowe 

- dni otwarte dla rodziców 

uczniów przyszłych klas 

pierwszych (możliwość 

poznania wychowawcy 

oraz oferty szkoły) 

- ankieta do rodziców 

dyrektor szkoły 

wychowawcy 

 nauczyciele  

2. Prowadzona jest 

promocja szkoły, 

wskazująca na dbałość 

o potencjalnych 

uczniów.  

- stworzenie folderu 

informacyjnego o szkole 

 - aktualizacja internetowej 

strony szkoły 

 - systematyczne badanie 

opinii rodziców o 

działalności szkoły 

 - udział rodziców w 

działaniach 

podejmowanych w szkole 

 - pełna opieka w 

dyrektor szkoły 

wychowawcy 

nauczyciele  

rodzice  
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godzinach pracy szkoły 

 - bogata oferta zajęć 

pozalekcyjnych 

- atrakcyjne 

zorganizowany egzamin 

na karę rowerową dla 

uczniów klas IV 

3. Szkoła prezentuje 

swoje osiągnięcia w 

środowisku  

- współpraca z PCK 

-uczniowie biorą udział w 

gminnych, powiatowych i 

wojewódzkich zawodach 

sportowych, prezentują 

dyscypliny sportowe 

uprawiane w szkole 

- udział w konkursach na 

szczeblu gminnym i 

powiatowym (w miarę 

możliwości) 

- coroczny pokaz Jasełek w 

Domu Pomocy Społecznej 

w Pucku 

uczniowie 

 nauczyciele  

4. Szkoła pozyskuje 

sojuszników 

wspierających jej 

działalność  

- pozyskiwanie sponsorów 

 - współpraca z 

Kuratorium Oświaty i 

Urzędem Gminy, 

- współpraca z klubem 

sportowym (piłka nożna) 

WKS Gryf Orlex 

rodzice, dyrekcja 

dyrekcja 

  

 

nauczyciel w-f 
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Wejherowo, 

- współpraca z COS we 

Władysławowie w 

zapraszaniu znanych 

sportowców do szkoły. 

- Zespół wokalno-

muzyczny "Bursztynki" 

- wicedyrektor Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. 

Kornela Makuszyńskiego 

p. Beata Niezgoda 

- Pływalnia „Aquarius” w 

COS we Władysławowie 

- Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"IWA" 

- P.H.U. Borus 

- klub piłkarski MKS 

Władysławowo 

 

nauczyciel w-f 

 

 

 

uczniowie 

 

dyrekcja 

 

 

uczniowie 

 

 

dyrekcja 

dyrekcja 

uczniowie 

5. Szkoła 

systematycznie 

analizuje i modyfikuje 

działania promocyjne  

- analiza dokumentów 

 - badania i ankiety 

prowadzone przez grupę 

promocyjną  

dyrektor  

grupa promocyjna 

6. Nauczyciele 

wpływają na promocję 

i korzystny wizerunek 

szkoły w środowisku  

- powołanie grupy 

promocyjnej, która będzie 

czuwała nad dobrym 

wizerunkiem szkoły i 

upowszechnianiem 

dyrektor szkoły grupa 

promocyjna  
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informacji o szkole w 

środowisku lokalnym , 

szkolnej stronie 

internetowej 

 
 
 
 
 

KATALOG DZIAŁAŃ MOŻLIWYCH DO ZREALIZOWANIA PRZEZ SZKOŁĘ, 

SKIEROWANYCH DO ŚRODOWISKA LOKALNEGO I DALSZEGO 

 

� Współpraca z władzami Gminy Puck i województwa 

Urząd Gminy ,  Kuratorium Oświaty w Gdańsku 

Przedstawiciele władz goszczą na naszych uroczystościach, sprawują patronat nad 

imprezami oraz są współorganizatorami imprez. Wspomagają działalność szkoły.  

� Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Marii Magdaleny w Strzelnie 

Podawane do publicznej wiadomości podczas kazań ważniejszych ogłoszeń o 

wydarzeniach w szkole. Msza na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. Udział 

proboszcza parafii uroczystościach szkolnych. 

� Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo 

Dalsza współpraca z  biblioteką w Kosakowie. Wymiana informacji na temat osoby i 

twórczości patrona.  

� Schronisko dla zwierząt 

W każdą zimę na terenie szkoły prowadzona jest akcja „Pomóż psiakom przetrwać 

zimę”. W ten sposób prowadzona jest zbiórka pieniędzy, koców i pożywienia dla 

zwierząt. Z corocznie przeprowadzanej akcji, zebrane środki przekazujemy 

Przytulisku Dla Zwierząt w Dąbrówce. 

� WKS Gryf Orlex Wejherowo 

Klub piłki nożnej, którego zawodnicy i trenerzy chętnie odwiedzają naszą szkołę. 

Pomagają realizować programy społeczne, służąc doświadczeniem i przykładem. 

Wspomagają i aktywizują uczniów do uprawiania sportu poprzez dawanie 

pozytywnych wzorów oraz gadżetów klubowych. 



 7 

� Puckie hospicjum Pw. św. Ojca Pio 

W miarę możliwości uczniowie starają się przynajmniej raz w roku wspomóc 

działalności hospicjum. Pomoc może mieć różne formy np. spektakl, jasełka. 

� Nadleśnictwo Wejherowo i Gdańsk 

Opracowanie projektu Szkoły Podstawowej w Mieroszynie o specjalności „ szkoły 

leśnej” pod kątem uzyskania patronatu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Gdańsku i Nadleśnictwa w Wejherowie. 

� Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Zbiórka pieniędzy podczas XIX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 

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. Uczniowie porządkują teren wokół szkoły. 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). 

 

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY W ZAKRESIE PROMOCJI 

Standard Wskaźniki Monitoring Narzędzia 

Szkoła 

promuje swoje 

możliwości w 

1. Została 

określona misja 

szkoły 

- nauczyciele analizują 

potrzeby środowiska  

- program 

wychowawczy  

- zapisy w dzienniku  
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2. Szkoła realizuje 

lokalną politykę 

oświatową  

- udział uczniów w konkursach 

pod patronatem Urzędu Gminy 

Puck 

- 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  

3. Szkoła stwarza 

rodzicom 

możliwości 

wpływu na życie 

szkoły  

- rodzice znają i zatwierdzają 

dokumentację szkoły  

-rodzice biorą czynny udział w 

uroczystościach szkolnych 

- angażują się w prace na rzecz 

szkoły  

protokoły Rady 

Pedagogicznej 

protokoły Komitetu 

Rodzicielskiego  

lokalnym 

środowisku  

4. Szkoła 

współpracuje z 

mediami 

- nauczyciele i uczniowie 

dostarczają materiały do 

redakcji gazety lokalnej, 

telewizji i  radia 

nauczyciele i 

uczniowie 

dostarczają 

materiały do 

redakcji gazety 

lokalnej i radia 

W szkole 

kultywuje się 

lokalne 

tradycje  

1. Szkoła stwarza 

warunki do 

kultywowania 

tradycji 

religijnych, 

rodzinnych i 

- wycieczki turystyczno-

krajoznawcze po najbliższej 

okolicy i regionie 

 - akademie związane z 

wydarzeniami regionu, 

mającymi wpływ na dzieje 

- artykuły, gazety 

lokalne  

 - kronika szkoły  

- wpis w dzienniku  

- harmonogram 
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regionalnych  kraju  

- jasełka, Andrzejki, Mikołajki 

 - konkursy plastyczne 

związane z tradycjami świąt w 

rodzinie i regionie 

- święto patrona szkoły  

- udział w obchodach 

rocznicowych 11 listopada w 

Zdradzie 

- udział w obchodach 

rocznicowych szkół,  

otwarciach szkół oraz 

Wojewódzkiej Inauguracji 

Roku Szkolnego, 

imprez 

 - wystawki prac  

 

 

 

 

poczet sztandarowy 

 

 

 

poczet sztandarowy 

2. Gromadzenie 

informacji 

związanych z 

życiem i pracą 

naszych 

przodków, 

miastem i 

regionem  

- zbieranie, grupowanie, 

opisywanie  

- zapis w dzienniku 

- elementy edukacji 

regionalnej 

- album  

- ekspozycja  

Szkoła 

stwarza 

uczniom 

uzdolnionym 

możliwości 

rozwijania 

1. Uczniowie 

odnoszą sukcesy 

w konkursach, 

olimpiadach i 

zawodach 

zewnętrznych  

- analiza udziału uczniów w 

różnych konkursach i 

zawodach  

- karta uczestnictwa  

-dyplomy 

-nagrody 

-sprawozdania 

 - protokoły  
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2. W szkole 

prowadzone są 

zajęcia 

umożliwiające 

uczniom 

rozwijanie ich 

zainteresowań  

- nauczyciele prowadzą koła 

zainteresowań  

- dzienniki zajęć  

3. Szkoła 

umożliwia 

uczniom 

prezentację 

swoich osiągnięć 

w różnych 

formach  

- występy uczniów w 

uroczystościach szkolnych i 

pozaszkolnych  

- w szkole widoczne są prace 

uczniów  

 

- kronika szkoły 

 – protokoły 

 - wystawka prac  

4. Szkoła uczy 

samodzielności w 

zdobywaniu 

wiedzy i 

wykorzystania jej 

w sytuacjach 

szkolnych i 

pozaszkolnych  

- samodzielne opracowywanie 

materiałów do zajęć 

edukacyjnych 

 - uczniowie korzystają z 

programów multimedialnych i 

Internetu  

- gazetki ścienne  

- wyposażenie sali 

komputerowej  

swych 

uzdolnień  

5. Szkoła stwarza 

uczniom 

możliwość 

spędzania 

wolnego czasu po 

zajęciach 

edukacyjnych w 

- nauczyciele prowadzą dla 

uczniów zajęcia pozalekcyjne  

- plany pracy 

 - dzienniki zajęć  
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sposób 

interesujący  
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WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM  

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE  

Pomoc w realizacji zadań wychowawczych  

1. Policja  

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 w Pucku 

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 „Szkoła bez przemocy" . 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku 

1. Udzielanie pomocy materialnej uczniom z rodzin najuboższych np.: obiady, odzież.  

2. Sfinansowanie zakupu książek i przyborów szkolnych uczniom z rodzin 

najuboższych. 

 3. Wnioskowanie o pomoc materialną uczniów z rodzin ubogich.  

 4. Informowanie o problemach wychowawczo-dydaktycznych 

 5. Stały kontakt i współpraca na polu wymiany informacji o problemach rodzinnych 
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uczniów  

 

4.Urząd Gminy Puck 

1.Udział w konkursach organizowanych pod patronatem Urzędu Gminy. 

2. Otrzymywanie pomocy ze strony władz Urzędu Gminny w postaci: termoizolacji. 

3. Udział w uroczystościach orgaznizowanych z ramienia Urzędu Gminny. 

  

5. 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.  

 

6. Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Marii Magdaleny w Strzelnie 

1. Wspólne oddziaływania na negatywne zjawiska społeczne w szkole i miejscowości. 

2. Kształtowanie właściwych postaw społeczno-moralnych dzieci i młodzieży.  

 

7. Straż Pożarna  

1. Udział w konkursie Ochrony Przeciwpożarowej. 

2. Lekcja poglądowa - poznanie pracy strażaka i wyposażenia samochodu 

strażackiego.  

3. Pomoc przy zorganizowaniu próbnej akcji ewakuacyjnej uczniów i pracowników z 

budynku szkoły. 

 

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, kulturalno-rozrywkowych i prozdrowotnych,  

� udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach,  

� prowadzenie strony internetowej szkoły,  

� prowadzenie kroniki szkoły,  

� udział w obchodach rocznicowych 11 listopada w Zdradzie, poprzez 

uświetnienie uroczystości szkolnym pocztem sztandarowym. 

� publikowanie artykułów przez nauczycieli w lokalnej gazecie 

� udział w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego połączonej z otwarciem 

nowo wybudowanej szkoły podstawowej w Leśniewie. 

 

POZYSKIWANIE SPONSORÓW PRZEZ SZKOŁĘ 

 

Szkoła pozyskuje sponsorów. Wspomagają oni bieżącą działalność szkoły.  

Do takich sponsorów możemy zaliczyć:  

� Rodziców 

� Urząd Gminy 

� Prywatnych przedsiębiorców 

  

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, 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 
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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. Udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata".  

 4. Udział w ogólnopolskim konkursie „Viziriada”- polegającym na 

zdobywaniu sprzętu sportowego z opakowania po proszku Vizir. 

 5. Udział w ogólnopolskim programie „Szkółki Nivea”, polegającym na 

internetowym  oddawaniu głosów na szkolną drużynę sportową, dzięki 

któremu można wyjechać do Holandii do szkółki piłkarskiej w klubie Ajax. 

 6. Udział w ogólnopolskim konkursie na stronie internetowej Buliba.pl, 

polegająca na oddawaniu głosów na prace plastyczne uczniów naszej szkoły. 

 7. Zbiórka surowców wtórnych.  

 8. Zbiórka baterii.  

 9. Akcja charytatywna na rzecz podopiecznych hospicjum w Pucku. 

 10. Udział w akcji „Święto Ziemi" – sprzątanie śmieci w okolicy szkoły. 

11. Akcja „Korek” - zbiórka plastikowych korków od słoików i butelek by 

wspomóc Weronikę Felilczowską z Wejherowa. Dziewczynka jest chora na 

Mukowiscydozę i dzięki korkom, otrzymuje niezbędne leki. 

 

 

SP Mieroszyno, 02/09/2013r. 

  

 
 


