
 

WITAMY! 
                                  

         Szkoła Podstawowa Nr 15  

      im. Armii Krajowej w Elblągu 

  

 



Drodzy Rodzice! 

 Przed Wami decyzja, którą szkołę wybrać dla swojego dziecka. 

Zachęcamy do tego, aby wybrać  Szkołę Podstawową Nr 15 im. 

Armii Krajowej w Elblągu. Pragniemy, by dzieci poznawały świat  

i nowych przyjaciół razem z nami.   

 Naszym uczniom zapewniamy pełny i wszechstronny rozwój 

intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.  

 Szkoła Podstawowa Nr 15 to placówka bezpieczna, przyjazna  

i gotowa na przyjęcie sześciolatków i siedmiolatków. 



           ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI  

         I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE 

ZACHOWUJEMY KORZENIE 

pielęgnujemy  dotychczasowy 

dorobek 

ROZWIJAMY SKRZYDŁA 

wdrażamy nowoczesne 

rozwiązania  

OTWIERAMY 

MOŻLIWOSCI 

aktywnie realizujemy 

ciekawe inicjatywy  

TWORZYMY SZKOLNĄ 

RODZINĘ 

jesteśmy zgranym zespołem 



UCZEŃ „15” będzie należał do Smerfowej Rodziny 

(w szkole obowiązują mundurki w kolorze niebieskim) 

UCZEŃ „15” może zostać… 

poetą programistą naukowcem artystą sportowcem 

myślicielem 
laureatem  

Nagrody Nobla 
menadżerem 

muzykiem 

inżynierem 
ogrodnikiem,  

w dodatku 

romantycznym 

szczęśliwym 

człowiekiem 



Oni rozpoczynali u nas naukę w wieku 6 lat 



Oni już są w naszej szkole 



innowacja kadry pedagogicznej w SP 15 

 

Elbląski Ośrodek Rozwoju Kompetencji 

Edukacyjnych „Architekci zmian w edukacji – 

Now@Oświat@” przy SP 15 

Projekt „Lider nauczania i wychowania  

w Szkole Przyszłości” 

Nasze motto to: 

 



U nas Mały staje się Wielkim! 

 

Jesteśmy uczniami z dzisiaj,  w szkole z dzisiaj,  

z nauczycielami  z pojutrza  i metodami z  pojutrza,  

na problemy z jutra. 



CO NAS WYRÓŻNIA 

LEGO 

COGITO 
AGO 

• dobrze uczymy każdego ucznia 

• oceniamy sprawiedliwie 

• uczymy myślenia i rozumienia 

świata 

• rozwijamy społecznie, uczymy 

wrażliwości 

• pomagamy uwierzyć w siebie, 

tworzymy dobry klimat 

• przygotowujemy uczniów do 

przyszłości 
 



Nauczyciele budują nowe sposoby  

uczenia i relacji z dziećmi.   

 

Nasze cele: 

Odejdź od tablicy! 

Pracuj metodą projektów. 

Oceniaj tak, by pomóc się uczyć. 

Uczeń też człowiek! 

 



MOCNE STRONY 

 Uzyskiwane efekty w pracy z uczniem (wyniki egzaminów i konkursów) 

 Wyniki ewaluacji zewnętrznej 

 Pozytywny obraz szkoły w środowisku lokalnym 

 Atmosfera w szkole (współpraca, zrozumienie, wzajemna pomoc, życzliwość, humor) 

 Tradycje szkoły i jej obrzędowość 

 Współpraca między gronem pedagogicznym i wszystkimi pracownikami 

 Wypracowany system przepływu informacji 

 Zasoby bazy (wygląd szkoły i otoczenia oraz wyposażenie  szkoły)  



Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, 

tylko zdrowe społeczeństwo. 
Piotr Szreniawski 



 Szkoła Przyjazna Dzieciom 

 bliska – uczniowi i jego rodzinie 

 ciekawa – pozwala rozwijać  

zdolności i zainteresowania, dużo w niej się 

dzieje, zaskakuje pomysłami 

 bezpieczna – przeciwdziała 

nieakceptowalnym zachowaniom, ma 

wypracowany kodeks postępowania, 

wszyscy wszystkich znają i akceptują 



 Szkoła Przyjazna Dzieciom 
Sylwetka Ucznia – oczekiwania Rodzica – praca Nauczyciela  

 Jest sprawny 

 Zna języki obce 

 Jest e-uczniem  

 Doświadcza i bada 

 Potrafi myśleć 

 Jest wrażliwy i kulturalny 

 Osiąga sukces 



MISJA I WIZJA   

Szkoły Podstawowej Nr 15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SZKOŁA  JAKOŚCI – AKTYWNA SZKOŁA SUKCESU 
 

 

MOTYW PRZEWODNI 

Z przeszłością ku przyszłości. 
Nasze zadanie – tylko to, co najlepsze! Nic mniej, niż najlepiej! 

OUR QUEST – NOTHING BUT THE BEST!  

NOTHING LESS, THAN THE BEST! 

Zawsze wzwyż, sięgać wyżej i wyżej… 

„SEMPER IN ALTUM”  

Z tradycją w nowoczesność. 
Jest mi dobrze, ponieważ Tobie jest dobrze. 

Bene est mihi, quod tibi bene set. 

Chodź ze mną! 

Vade mecum!  

MISJA  

SZKOŁA – WSPÓLNA SPRAWA Radosne Dziecko, Szczęśliwy Rodzic. 

WIZJA 

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ 

ORGANIZACJA ROZWIJAJĄCA SIĘ 
Szkoła wykorzystanych szans 

Szkoła indywidualnego podejścia 

Szkoła nowoczesnych sposobów i metod nauczania 

Szkoła dialogu partnerskiego 



NASZE SPOSOBY NA SKUTECZNE  

MOTYWOWANIE UCZNIÓW  

DO ZDOBYWANIA SZCZYTÓW  

 
 określimy potencjał uczniów – Targi Talentów, Pasji i Zainteresowań –  

PASJONADA SZKOLNA  

Najpierw poznaj dziecko, później je ucz. 

 powołamy Szkolny Ośrodek Wspierania Talentów i Rozwoju Osobowości  

wypracowanie systemu wsparcia szkolnego dla utalentowanych uczniów 

Sztuka polega na tym, by utalentowanym uczniom skrzydeł nie podciąć, tylko pomóc wyfrunąć. 

powołanie zespołu nauczycieli tutorów  

„Jestem dobry, będę lepszy!”  



NASZE SPOSOBY NA SKUTECZNE  

MOTYWOWANIE UCZNIÓW  

DO ZDOBYWANIA SZCZYTÓW  

 
 wprowadzimy Tydzień Skutecznego Uczenia się – nauka sposobów, technik i metod uczenia się 

 wyjdziemy z procesem dydaktycznym na zewnątrz w ramach Latających Dni (ekspedycje jako formy 

uczenia się) 

 stworzymy Szkolny Portal Edukacyjny (materiały z lekcji, dodatkowe zadania, ciekawostki itp…) 

mamy rozbudowany systemu nagradzania wewnątrzszkolnego  
- Odznaka wzorowy uczeń (dla najlepszych uczniów w nauce i zachowaniu) – Apel Prymusów 

- Statuetka Primus Inter Pares SP 15 (dla najlepszego ucznia w szkole za cały rok) 

- Statuetka Discipulus Activus  (dla najlepszego aktywnego ucznia w szkole za cały rok) 

- Szarfa Patrona (dla najaktywniejszego ucznia w zakresie edukacji historycznej) 

- Platynowy (złoty, srebrny, brązowy) Laur – Festiwal Perełeczek kl. 0, Perełek kl. 1-3 i Pereł kl. 4-8   

- Medal  Opitimus Ars Athletica (dla najlepszego sportowca roku) 

 



A TAK PRACUJEMY… 

Poniżej przedstawiamy Państwu, co na co dzień dzieje się  

w szkole, jakie podejmujemy przedsięwzięcia,  

w jaki sposób uczymy.  



 

TOC  (stosujemy techniki krytycznego myślenia) –  

Teoria Map Rozwiązywania Problemów dr Danilo Siriasa 

 



chmurka 

drzewko ambitnego celu 



wdrażamy ocenianie kształtujące  
(Szkoła OK.), Szkoła Ucząca Się (SUS) –  

NaCoBeZu (na co będziemy zwracać uwagę), narzędzia OK. 

 

 



stosujemy techniki i narzędzia OK. 

 Niepodnoszenie rąk 

 Patyczki 

 Kostki  

 Światła  

 ABCD 

 Białe tablice 

 Zeszyty OK.  

 

 początek (cele operacyjne w języku ucznia, 

NaCoBeZu)  

 realizacja (pytania kluczowe, kategorie, 

współpraca)  

 Koniec [kieszeń (na już), walizka (na potem), 

kosz (nie przyda mi się wcale);  

kubeczki – samoocena, ocena koleżeńska] 

 potrzeby  

 informacja zwrotna nauczyciela (wskazówki) 

 





Lapbooking  
(tworzymy lapbooki – książki na kolanach) 



rozwijamy myślenie wizualne  

 myślografia – myślenie i grafika 

 ryślenie – połączenie rysowania i myślenia  

 sketchnoting – notatki rysunkowe 

 flipowanie – tworzenie flipchartów (flipów) 

Nie możesz zapamiętać? – Narysuj! 

Wszystko można narysować!  



uczymy myślenia wizualnego  

Barwoślady 
 używanie kolorów w celu zapamiętania treści,  

 kolor ma wpływ na zapamiętywanie: 

pomarańczowy – 82% 

żółty – 81% 

niebieski – 77% 

różowy – 70% 

zielony – 68%  

Mind mapping, czyli mapy myśli  

(rysowanie wg. pomysłu Tony Buzana)   

 



 
      wykorzystujemy nowoczesne metody nauczania  

                                       (e-edukacja) 

 edukacyjna platforma e-learning Moodle 

 praca projektami, w tym stosowanie metody WebQuestu 

 peer learning - „partnerskie uczenie się”  

 blended-learning, tzw. model przeplatany 

 m-learning (mobile learning)  

 G-learning , tzw. klasa bez papieru 

 metoda EduRoboLab 

 odwrócona klasa (flipped classroom) 

 e-portfolio 

 tutoriale   



         kodowanie i programowanie 



uczymy kreatywności, rozwijamy pomysłowość,  

wspieramy innowacyjność i pobudzamy aktywność  

 

 stosujemy metody i techniki pedagogik alternatywnych 
metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbourne 

metoda Marii Montessori (dni Montessori) 

metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz 

techniki Celestyna Freineta (Tydzień Freineta) 

metoda pedagogiki zabawy – KLANZA  

 wykorzystujemy coaching i mentoring w nauczaniu 

przejście z płaszczyzny krytyki do płaszczyzny celu:  

błędy stają się informacjami, kolejnymi celami,  

obszarami do zmiany i rozwoju; nauczyciel – mentor   

Podkreślaj moje sukcesy, a nie błędy! 

 



Campusy Naukowe (CN-y) 



ClubArt-y 



POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 rozpoznajemy indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, rozpoznajemy 

indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia i czynniki środowiskowe (określamy 

potencjał ucznia) 

- analiza opinii/orzeczenia PPP 

obserwacje, rozmowy, konsultacje, itp.… 

diagnozy i badania 

 planujemy pracę indywidualną z uczniem (praca terapeutyczna, indywidualizacja,  

IPET-y, zajęcia, itp…) – określamy formy pomocy w stosunku do zaleceń i spostrzeżeń: 

jakiej pomocy potrzebuje uczeń, kto jej udziela, kiedy, w jaki sposób, z kim 

współpracuje w tym zakresie 

 realizujemy zaplanowane zadania 

 audyt, opisujemy efekty udzielanej pomocy – wyciągamy wnioski do dalszej pracy  

 



POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia  

 zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się  

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

 zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (OP) 

 zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu   

 zindywidualizowana ścieżka kształcenia lub realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (OP) 

 porady i konsultacje 

 warsztaty  

 bieżąca praca z uczniem  

 nauczanie indywidualne 



PROJEKTY I PROGRAMY 

 INNOWACJE PEDAGOGICZNE 

AUTORSKIE PROGRAMY NAUCZANIA 

WARSZTATY EDUKACYJNE 

EDUKACJA PRZEZ SZACHY 



realizujemy międzynarodowe programy e-Twinning 

 





warsztaty edukacyjne 



             BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 realizuje programy i projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa  

i zainteresowań czytelnictwem (Mole Książkowe) 

organizuje konkursy czytelnicze 

biblioteka szkolna to Szkolne  

Centrum Informacji, Nauki i Rozrywki   

 



DORADZTWO ZAWODOWE 

 preorientacja zawodowa – oddział przedszkolny 

 orientacja zawodowa – klasy 1-6 

 doradztwo zawodowe – klasy 7-8  

INICJATYWY: 

 Ekspedycje jako formy uczenia się (Latające Dni), wycieczki 

 Rodzice Eksperci (wykorzystanie potencjału Rodziców) 

 Elbląskie Targi Pracy i Edukacji 

 Klasy patronackie: Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług  

w ramach Szkoły Zawodowców 

 Projekt „Od szkoły podstawowej do szkoły zawodowej – Klasa z Pasją” 



Od szkoły podstawowej  

do szkoły zawodowej! 

…ROZBUDZAMY PASJĘ DO ZAWODU… 





BADANIE  EFEKTÓW   

REALIZACJI  PODSTAWY PROGRAMOWEJ   

(ANALIZY  WYNIKÓW  I  DIAGNOZY)  

 

 

 
Jeżeli nie mierzy się wyników, nie można odróżnić sukcesu od porażki. 

 analizujemy wyniki egzaminów (wewnętrznych i zewnętrznych) w stosunku do wyników nauczania i uczenia się 

 badamy osiągnięcia uczniów (testy przesiewowe, selekcyjne, szerokiego zasięgu)   

 przeprowadzamy diagnozy przedmiotowe i ponadprzedmiotowe (badanie na  wejście i wyjście) – 

porównywanie wyników, określenie potencjału uczniów 

 badamy przyczyny niepowodzeń dydaktycznych (czynniki pedagogiczne, indywidualne  i środowiskowe)  

 wykorzystujemy analizy do budowania systemów wsparcia uczniów  

 monitorujemy osiągnięcia ucznia od przyjścia ucznia do jego wyniku egzaminacyjnego 

 badamy losy absolwentów 



Samorządna 15 

 
 projekt „Jestem współodpowiedzialny 

za moją Szkołę” 

 SU na wzór samorządów 
terytorialnych  (radni, sesje, uchwały, 
kampanie wyborcze, sztaby wyborcze, 
listy wyborcze)  

 Budżet Uczniowski na wzór BO GME 

 „Jest problem, jest debata” – debaty 
społeczne  

 szkolna rozgłośnia radiowa 

 media uczniowskie (gazeta) 

 



Wspierająca 15 

 
 tutoring: nauczyciel-tutor (opiekun naukowy) – nauczyciel 

pracujący indywidualnie z uczniem 

 wykorzystanie coachingu i mentoringu w nauczaniu 

 Projekty adaptacyjno-integracyjne: „Wsparcie na Starcie – 

dla kl. 1   „RAZEM” – dla kl. 4 

 Szkolny Rzecznik Praw Ucznia 

 Wnętrze, które wspiera 

              - Strefa relaksu w czasie przerw 

              - Aranżacja sal sprzyjająca uczeniu się  

                          * odpowiednie ustawienie ławek 

                          * minimalizm w dekorowaniu sali  



Aktywna 15 

 
 Szkolne Koło Wolontariat 

 Koło PCK 

 Koło TPD 

 Program wychowawczy „Szanuję każdego 

człowieka” 

 Ogólnopolska kampania profilaktyczno-

edukacyjna „Bądźmy poszukiwaczami 

autorytetu” 

 Projekt edukacyjno-wychowawczy „Akademia 

Aktywnego Seniora” w ramach przedsięwzięcia  

„SP 15 łączy pokolenia” 

 



sport szkolny i ORLIK 

 
 wykorzystanie miejskich ośrodków sportowych 

do prowadzenia zajęć z dziećmi: pływanie 

(basen), nauka jazdy na łyżwach  (lodowisko) 

 „I Lekkoatletyczna Spartakiada – 

Sprawnym być wypada!”  

 WF i muzyka – Wesołe Potyczki dla Smyka 

(zerówka i klasy I)    

 

 



15 inspiruje 



 
 

BEZPIECZNA SZKOŁA = BEZPIECZNA 15 

 
 odnowienie certyfikatu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”  

 Projekt „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” realizowany na zlecenie MEN – „Bezpieczna+” - „Upowszechnianie  

wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania  

w sytuacjach zagrożenia”. Certyfikat „Bezpieczna+” 

 Program  profilaktyczny „Radośni, bo bezpieczni w świecie realnym i wirtualnym”  

 Program profilaktyczny „Do sieci globalnej bezpiecznie wchodzę i nikomu nie szkodzę” 

 Kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci „CYBERNAUCI”  

 Ogólnopolski program edukacyjny edukacji cyfrowej „MegaMisja”  

 Zajęcia warsztatowe dla uczniów „Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową.”  

 Projekt Kampanii Społecznej – „Stop mowie nienawiści” we współpracy z ZST i KMP w Elblągu oraz PWSZ 

 Ogólnopolski Program Edukacyjny UODO w ramach projektu UODO Dzieciom „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna 

ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. 

 



Kampania Społeczna – „Stop mowie nienawiści” 



Ogólnopolski Program Edukacyjny UODO w ramach projektu  

UODO Dzieciom „Twoje dane – twoja sprawa.  

Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do 

uczniów  i nauczycieli.” 

 
 Zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie na najciekawszą inicjatywę skierowaną do społeczności 

szkolnej na temat ochrony danych osobowych w ramach projektu GIODO Dzieciom.  

 Organizacja I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Kiedy uczeń chroni i strzeże, nikt mu 

danych nie zabierze” we współpracy z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Elbląskiej Uczelni 

Humanistyczno-Ekonomicznej. 

 Inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa 

do prywatności.  

-Dzień Praw Dziecka,  

-Dzień Praw Człowieka,  

-Dzień Ochrony Danych Osobowych,  

-Dzień Bezpiecznego Internetu „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” z apelem „Internet to nie wszystko”.   





Giodowe Lapbooki 





Prezentacja dokonań SP 15   

Warszawa  







Projekt POLISA  

(Bezpieczne Dziecko, Bezpieczny Dorosły) 

 

1. Mediator szkolny (Klub Rozwiązywania Problemów Rówieśniczych – 

Kompromis) – wykorzystanie mediacji jako metody rozwiązywania sporów 

szkolnych 

2. Organizacja Dnia Przeciw Przemocy 

3. Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem „Chronimy Dzieci”  

4. Powołanie „Liderów Bezpieczeństwa LITERKOWA” – uczniowie klas 

starszych w żółtych koszulkach służą pomocą uczniom klas I 

5. Jaskinia Planszówek 
 

 



Projekt POLISA  

(Bezpieczne Dziecko, Bezpieczny Dorosły) 

 

1. Kodeks Ucznia (zasady i normy postępowania) 

2. skrzynka interwencji 

3. Skuteczny Wychowawca – program podnoszenia kompetencji wychowawczych 

nauczycieli 

4. Szkolne Centrum Wsparcia (Szkolna Sieć Pomocy, Bank Informacji, Szkoła dla 

Rodziców, Pogotowie Dydaktyczne, Pogotowie Socjalne, Centrum Interwencji 

Zachowań) 

5. Bezpieczne i aktywne przerwy (aktywatorzy przerw- uczniowie starszych klas)  

 

 







SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU = 

15 WIERNA DZIEDZICTWU  

 certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty ,,Szkoła Wierna 

Dziedzictwu” 

 Dni Patrona (Poranki Patriotyczne) 

 udział sztandaru szkoły w patriotycznych uroczystościach miejskich 

 podtrzymywanie współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami kombatanckimi  

 edukacja regionalna 

 lekcje muzealne i lekcje żywej historii 

 Dzień Absolwenta 

 wycieczki historyczne 

 



Dni Patrona (Poranki Patriotyczne) 

 



udział sztandaru szkoły w patriotycznych 

uroczystościach miejskich 

 



podtrzymywanie współpracy ze stowarzyszeniami  

i organizacjami kombatanckimi  

 



lekcje muzealne i lekcje żywej historii 

 



wycieczki historyczne 

 

 

 



rozwój edukacji regionalnej 

 



Dzień Absolwenta 



EKO-SZKOŁA = EKOLOGICZNA 15  

 

certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty ,,Szkoła 

Przyjazna Środowisku” 

certyfikat Wód Polskich Szkoła przyjazna wodzie „Aktywni Błękitni” 

Szkółka Wędkarska  

Projekt działań ekologicznych „Sprzątanie na spontanie” 

udział w akcji Sprzątanie Świata oraz Sprzątanie Warmii  

i Mazur  

 rozwój edukacji ekologicznej 

 



SZKÓŁKA WĘDKARSKA 



SPRZĄTANIE NA SPONTANIE 



ZDROWA SZKOŁA = ZDROWA 15  

 

 „Program dla szkół” (owoce i warzywa/mleko i produkty mleczne) 

 Trzymaj formę 

 Już pływam  

 Umiem pływać  

 SMOK 

 Mały Mistrz 

 Zawody sportowe 

 Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość 

 Moje dziecko idzie do szkoły 

 







uzyskanie certyfikatu Warmińsko – Mazurskiego 

Kuratora Oświaty ,,Szkoła Promująca  Zdrowie”  

 



Ogólnopolski Program ,,Ratujemy i uczymy ratować” 

program pierwszej pomocy przedmedycznej  

 



KOLOROWA SZKOŁA = KOLOROWA 15 

 

wyjścia do instytucji kultury (spektakle, seanse, koncerty, 

wystawy) 

imprezy i uroczystości szkolne 

konkursy szkolne 

 



imprezy i uroczystości szkolne 

 



konkursy szkolne 

 



OPIEKUŃCZA SZKOŁA = OPIEKUŃCZA 15 

 

 
świetlica szkolna 

obiady 

„Program dla szkół”  

(owoce i warzywa/ 

mleko i produkty mleczne) 

 



świetlica szkolna 

 





Rodzice (sprzymierzeńcy szkoły) 

 



współpracujemy z Rodzicami 

 Święto Rodzica 

 rodzic jako punkt wyjścia do pracy z uczniem – pozyskiwanie istotnych, z punktu widzenia pracy z dzieckiem, 

informacji   

 badania satysfakcji i opinie (jak poprawić efekty pracy szkoły) 

 Szkoła dla Rodziców 

 Dni Rodziny (Festyny Rodzinne, imprezy dla rodziny) 

 Rodzice w Szkole (wspomaganie zadań statutowych szkoły przez rodziców np. imprezy klasowe, szkolne – 

pieczenie ciast, dodatkowa opieka w ramach wyjść klasowych itp…) 

 kontakty z rodzicami 

 Rada Rodziców 

 



Drzwi Otwarte Szkoły 

 W Krainie Baśni i Bajek 

 W kosmosie 

 Na Wyspie Piratów 

 W Krainie Miodu 





eksponujemy odrębność szkolną 

 Z plecaka Uczniaka – kiermasz wytworów uczniów 

 wirtualny spacer po szkole  

 Dzień Absolwenta  

 Lip dup  

 Flash Mob  

 dni tematyczne  

 kalendarz wydarzeń dziwnych  

 Imieniny ulicy Modlińskiej  

 Biesiada Żuławska  

 Tydzień Patriotyczny  

 



budujemy tożsamość z miastem Elbląg  

Udział w imprezach  

i uroczystościach miejskich 

Elbląskie Święto Chleba 

Elbląskie Spotkania 

Świąteczne 

Mikołajki Miejskie 

Miejski Dzień Dziecka 

Elbląskie święta patriotyczne 

 



budujemy markę szkolną 

Święto Sztandaru  

Święto Mundurka Szkolnego  

Dzień Patrona 

szkolny system identyfikacji (chusty, znaczki, 

banery, mundurki, logo, hymn szkoły itp…)  



Wybrane materiały 

promocyjne stanowiące  

o tożsamości szkoły. 



dbamy o klimat szkoły  

i budujemy więzi międzyludzkich 

 



W  SP 15 jest fajnie! 

 

 

 







,,…dzieci są osłodą, otuchą i nadzieją, 

      radością i wypoczynkiem,  

      jasnym blaskiem życia. 

     Pomóżmy dzieciom, by każde z nich  

     stało się tym, kim stać się może…” 

         Janusz Korczak 

 



Zapraszamy do 15! 

Rodzicu, zapisz Dziecko do 15! 

            ul. Modlińska 39 

www.sp15.elblag.pl 

tel. 55 625 86 01 

                www.eped.pl 

 

http://www.sp15.elblag.pl/
http://www.eped.pl/


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! 

• Chętnie będziemy gościć Państwa w naszych  

progach. 

• Odpowiemy na wszystkie pytania. 

• Pokażemy szkołę i zapoznamy z nauczycielami. 

• Zapraszamy zawsze, o każdej porze, na każde  

zajęcia albo na zwykłe „pogaduchy”. 

• Wesprzemy, wspomożemy, ukierunkujemy,  nawet, 

gdy Twoje dziecko nie będzie członkiem  naszej 

społeczności. 

• Pamiętaj, Drogi Rodzicu, to my jesteśmy dla  

Ciebie, a nie Ty dla nas! My mamy tego 

świadomość. Twoje dziecko jest najważniejsze! 

Nikt Go nigdy nie będzie kochał, jak Ty! 

Jesteśmy po to, by Cię wspierać w Twoim 

wychowaniu i Ci pomagać, ponieważ jesteśmy  

profesjonalistami w tym zakresie. 

Grono Pedagogiczne SP 15 

UCZEŃ JEST W CENTRUM 

I WSZYSTKO JEST DLA NIEGO! 

     Szkoła Transparentna 



Dziękujemy za uwagę. 

Wizerunki opublikowano za zgodą ich właścicieli lub dysponentów. 

Zdjęcia stanowią własność szkoły. 

Źródło grafik: Pixabay.com, Internet – Google Grafika, stanowią własność  osób lub instytucji publikujących.   


