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Plan promocji 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu 
na rok szkolny 2019/2020  

opracowany przez zespół d/s promocji szkoły 
 

Cel promocji:  

1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. 

2. Upowszechnianie osiągnięć i potencjału  uczniów i nauczycieli. 

3. Przekazywanie rzetelnych i obszernych informacji o szkole, utrwalanie 

pozytywnego obrazu szkoły w mediach. 

4. Pozyskiwanie wsparcia finansowego. 

 

 

 

 Zadania do realizacji Terminy 
Osoby 

odpowiedzialne 

1. 

Strona WWW szkoły oraz hali 

sportowej. Prowadzenie, 

rozbudowywanie i aktualizowanie 

strony internetowej szkoły. 

cały rok 

informatyk 

p. K. Winnicka 

p. M. Strzelczyk 

2. 

Redagowanie gazetki szkolnej 

„Przerwa”. Gromadzenie materiałów 

do publikacji. Opieka i pomoc 

merytoryczna redaktorom gazetki. 

cały rok 

p. K. Krajewska 

p. M. Kiełczykowska-

Czarnak 

3. 

Popularyzowanie osiągnięć uczniów 

i nauczycieli (na stronie internetowej 

szkoły oraz hali sportowej, gazetka 

przy wejściu). 

cały rok 

p. A. Styczek  

p. M. Kiełczykowska-

Czarnak 

p. M. Strzelczyk 

p. K. Winnicka 

p. M. Ołdak 

nauczyciele 
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4. 

Kultywowanie tradycji szkoły:  

- Udział w gminnych 

uroczystościach rocznicy 

Wybuchu II Wojny Światowej 

- Tydzień Papieski 

- Ślubowanie kl. I  

- Zawody rekreacyjno- sportowe: 

Mikołajkowy Turniej w Dwa 

Ognie Usportowione klas IV – 

VII 

- Jasełka 

- Dzień Babci i Dziadka 

- Wyścigi rzędów kl. I-III 

- Uroczyste obchody czternastej 

rocznicy nadania szkole im. 

Jana Pawła II - akademia, 

wystawka poświęcona 

Patronowi Szkoły, wieczornica. 

- Piknik rodzinny 

- Pożegnanie klas VIII 

cały rok 

nauczyciele wyznaczeni 

w kalendarzu imprez 

szkoły, 

wychowawcy klas 

nauczyciele wf 

nauczyciele oddziałów 

przedszkolnych, 

Rada Rodziców 

 

5. 
Organizowanie konkursów 

przedmiotowych i artystycznych.  

zgodnie 

z harmonogramem 

konkursów 

nauczyciele przedmiotów 

6. 

Udział w konkursach miejskich, 

gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich  

i ogólnopolskich.  

zgodnie 

z przysyłanymi do 

szkoły informacjami 

nauczyciele przedmiotów 

7. 

Eksponowanie dyplomów i innych 

nagród potwierdzających osiągnięcia 

uczniów w konkursach 

przedmiotowych i artystycznych – 

uwzględnienie tych materiałów 

w planach dekorowania szkolnych 

korytarzy.  

cały rok 
nauczyciele opiekujący się 

gablotami 

8. 

 Prowadzenie kroniki szkolnej. 

Rejestrowanie wydarzeń z życia 

szkoły. 

Gromadzenie w bibliotecznym 

segregatorze materiałów prasowych 

na temat wydarzeń z życia naszej 

szkoły. 

cały rok 

p. B. Tryc  
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9. Zajęcia otwarte dla rodziców 
zgodnie 

z harmonogramem 

nauczyciele oddziałów 

przedszkolnych 

10. Prelekcje i szkolenia dla rodziców 
zgodnie 

z harmonogramem 

pedagog szkolny 

nauczyciele specjaliści 

11. 

Udział w akcjach charytatywnych – 

informacje prasowe i na stronie 

szkoły na temat tych akcji. 

cały rok 

wszyscy nauczyciele  

p. K. Więch  

p. M. Chojnacka - Matak 

p. K. Winnicka 

12. 

Przeprowadzanie imprez 

środowiskowych  wynikających 

z kalendarza imprez i uroczystości 

szkolnych. 

cały rok wyznaczeni  nauczyciele 

13. 

Współpraca z instytucjami: Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną  

w Tłuszczu, Muzeum Ziemi 

Tłuszczańskiej, Centrum Kultury 

i Sportu w Tłuszczu, Gminną 

Biblioteką Publiczną w Tłuszczu. 

cały rok wszyscy nauczyciele 

 

 

Opracował Zespół d/s promocji szkoły: 

Aleksandra Styczek -  przewodnicząca    

Mariusz Strzelczyk                                                                            

Martyna Kiełczykowska - Czarnak 

Katarzyma Winnicka 

Marcin Ołdak 


