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Założenia programu: 

  promocja szkoły to wyszukiwanie i ocena szans związanych z zaspokojeniem potrzeb 

uczniów i ich rodziców oraz rekomendacja działań umożliwiających wykorzystanie tych szans. 

Sposób działania szkoły na rynku, który polega na identyfikowaniu (ustalaniu, określaniu) i 

kształtowaniu potrzeb odbiorców, określaniu, które z nich szkoła może najlepiej zaspokoić, 
zaprojektowaniu odpowiednich usług oraz mobilizowaniu każdego pracownika, by działał na 

rzecz zaspokojenia tych potrzeb 
 

Cele programu: 

  tworzenie dobrego wizerunku szkoły jako organizacji uczącej się, 

  budowanie wsparcia dla działań edukacyjnych i wychowawczych szkoły przygotowującej 
uczniów do życia w przyszłym społeczeństwie wiedzy i 

informacji, 
 

Treść programu: 

  działania promocyjne uczniów i nauczycieli konstruowane w oparciu o szkolny zestaw 
programów. 

 

Procedury osiągania celów: 

  promocja pośrednia, 

  promocja bezpośrednia 
 

Osiągnięcia programu: 

  wzrost prestiżu szkoły, 
  uczestnictwo uczniów jako metoda podnoszenia jakości nauczania, 

  zaangażowanie rodziców w organizację procesu edukacyjnego, 

  pozyskanie funduszy w celu unowocześnienia placówki. 
 

Ewaluacja programu: 

monitorowaniu podlegać będą procesy od momentu inicjowania zadań do ich zakończenia. 
 
 
 

 



 
 

 

Plan działań promocyjnych 

 
 

1. Misja szkoły: 
 

Działamy z pasją - Jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów i propozycje rodziców 
 

2. Badanie rynku w celu: 

  zarządzania oczekiwaniami odbiorców procesu edukacyjnego (redukowanie poczucia 
niepewności u odbiorcy) i nawiązywania z nimi współpracy, 

 

Jaki jest wizerunek szkoły w otoczeniu? 

Przeprowadzenie badań ankietowych i rozmów z rodzicami na temat satysfakcji rodziców i 

uczniów (wiedza nauczycieli, przekazywane wartości, pozytywny wpływu na kształtowanie 

charakteru dzieci, bezpieczeństwa, tworzenie poczucia więzi ze szkołą, propozycji zmian w 

organizacji szkoły). 

Diagnoza potrzeb uczniów, rodziców. 

Szukamy odpowiedzi na podstawowe pytania: 
1.  Jaki  jest  cel  uczenia  się  i  jaki  jest  jego  związek  z  kompetencjami  uczniów,  nauczycieli, 
rodziców? 

2. Jakie umiejętności, wiedza i postawa uczestników procesu edukacyjnego są potrzebne w szkole? 
3. Komu są one (umiejętności, wiedza i postawa) potrzebne (osoby, klasy, grupy)? 
4. Jaki jest punkt wyjścia (zakres i poziom istniejących kompetencji)? 

 

3. Identyfikacja grupy docelowej, beneficjentów szkoły: 

 
Jacy uczniowie wybiorą szkołę?  

Jakie są oczekiwania uczniów i rodziców?  

Jacy uczniowie i rodzice mogliby zainteresować się ofertą szkoły? 
 Jakich zmian należy dokonać w celu dostosowania oferty edukacyjnej do wyzwań 

współczesności? 
 

4. Strategia marketingowa: 

Burza mózgów w celu poszukiwania hasła promującego szkołę oraz sposobów usprawnienia 

zarządzania szkołą 

Cele marketingowe: 
Przesłania: 

- służymy społeczeństwu jako Szkoła. 

- łączymy tradycję ze współczesnością. 

- wychowujemy samodzielnego człowieka przygotowanego do wyzwań współczesnego 
świata. 

Sposób komunikowania przesłania: 

- informujemy rzetelnie o wszystkich działaniach i osiągnięciach szkoły na stronach 

internetowych szkoły, w biuletynach, gazetkach, bezpośrednio w relacjach dyrekcja – 
nauczyciele – uczniowie – rodzice . 

Planowane usprawnienia funkcjonowania szkoły: 

- budowa systemu informacji. 
Sposoby realizacji usprawnień: 

- włączenie młodzieży w działania promocyjne . 

Cel : 

-przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu organizacji, 
-kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczych, 

-kształcenie u uczniów umiejętności prezentacji własnych dokonań, 

            - włączenie rodziców w działania promocyjne.



5.  Taktyka marketingowa i budżet: 

Wszyscy pracownicy szkoły znają strategię i identyfikują się z nią. 

Cel : 

Plan działania: 

Kto jest odpowiedzialny? 

Koszt/nakłady pracy; źródło finansowania: 

Czas przeznaczony na realizację: 

Jak zmierzymy postępy w realizacji? 

 
Budowanie wizerunku szkoły, 

Nawiązywanie współpracy, 

Pozyskiwanie funduszy, 

Zarządzanie oczekiwaniami uczestników procesu edukacyjnego, 

Stwarzanie poczucia pewności u beneficjentów szkoły. 
 

6.  Ewaluacja strategii: 

 
Jakie cele zostały osiągnięte? 

Jakie działania nie przyniosły wyników? 

Jakie nowe cele należy wyznaczyć? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANALIZA 

SWOT 

 Silne strony  Słabe strony  

  

 Nauczyciele znają misję, wizję, 
dokumenty szkoły 

Brak drugiego języka obcego 

 Uczniowie uczestniczą w 
różnych konkursach i zawodach  

Brak jadalni  

 W szkole pracują nauczyciele z 
wyższym wykształceniem, którzy 
na bieżąco uzupełniają swoją 
wiedzę  

Brak boiska  

 Dobra komunikacja z 
uczestnikami procesu 

edukacyjnego 

Mała ilość godzin do 
realizacji zajęć na basenie  

 Organizowanie uroczystości i 
imprez klasowych i szkolnych 

 

 

 

kkklasowychklasowychśrodow
iskowych 

Brak  środków  na zajęcia dodatkowe 

 
 Udział uczniów w imprezach  

środowiskowych 
 

 Dobra baza do prowadzenia zajęć 

świetlicowych 
 

 Rodzice biorą udział 

w podejmowaniu ważnych decyzji 

w szkole 

 

 

 

 

 

 

 

w podejmowaniu ważnych decyzji 
w szkole 

 

 

zice nie biorą udziału 

 

 

 

 

 

w podejmowaniu ważnych decyzji 
w szkole 

 

 Dobrze wyposażany plac zabaw  

na terenie szkoły. 
 

 Korzystanie z opieki medycznej, 

pielęgniarka szkolna 
 

 Dobrze wyposażone pracownie   

 Posiadamy izbę regionalną  

  

 Szanse Zagrożenia 

 Możliwość konkurowania z 
pobliskimi szkołami 

Bliskość wielu podobnych szkół 

 Program rozwoju stwarza 
możliwości poprawy organizacji 

szkoły 

Oddalenie od centrów 
edukacyjnych  

 Możliwość korzystania 

z funduszy europejskich 
 

 Wszechstronność działań 
promocyjnych szkoły 

 

 Wykorzystanie Internetu w 
promocji szkoły 

   

 Prowadzenie polityki 
„otwartych drzwi” 

   

 Wprowadzenie 
niestandardowych działań 

edukacyjnych  

   

     

    
 

 



 

 
 
 

1.   Budowanie wizerunku szkoły . 
 

① zewnętrznego 
 

  podtrzymywanie stałego zainteresowania mediów 

zaproszenia na imprezy szkolne   
 

  wzbogacenie stałych form współpracy ze środowiskiem projekty 

środowiskowe  

  włączanie szkoły w akcje ogólnopolskie  
 

  na bieżąco aktualizowana strona internetowa szkoły 
 

  szkolne gadgety 
 

  prezentacje bezpośrednie z użyciem multimediów 
 

  podtrzymywanie kontaktów z absolwentami szkoły 
 

① wewnętrznego 
 

   

  media w      szkole  
 

gazetki ścienne na korytarzach  
 

nagrania filmowe 

zdjęcia 

 

 
2.  Nawiązywanie współpracy 

 

①szkoły SP nr 6, SPnr 8 ,Gimnazjum nr 1,Przedszkola , 
 

① lokalne muzeum 
 

① instytucje edukacyjne 
 

① związki i organizacje pozarządowe 
 

① poradnia psychologiczno – pedagogiczna 
 

① ośrodki metodyczne 
 

① osoby o uznanym autorytecie związane ze szkołą



 

 
3.  Pozyskiwanie funduszy  

 

① fundusze krajowe, unijne 
 

① fundusze lokalne  
 

① loteryjki 
 

① jarmark 
 

 
4.   Zarządzanie oczekiwaniami       uczestników procesu edukacyjnego  

① przekazywanie danych o szkole w zestawieniu z wynikami ogólnymi 
 

① informowanie o osiągnięciach uczniów,  ale także  o niepowodzeniach szkoły (wraz z 
programem  poprawy niedociągnięć). 

 

① informacja o bezpiecznej szkole 
 

① szybki przekaz aktualności 
 

① coroczna prezentacja kompetencji, działań i kwalifikacji kadry 
 

① prezentacja programów, innowacji szkolnych oraz ich ewaluacji 

 
5.  Tworzenie poczucia pewności u beneficjentów szkoły 

 
① włączanie mieszkańców lokalnej społeczności,  rodziców, w działania decyzyjne 

 

① informowanie o osiągnięciach uczniów, ale także o niepowodzeniach szkoły 

(wyłącznie wraz z programem poprawy niedociągnięć) 
 

① "Moja szkoła" wystąpienia publiczne (nie tylko w klasach) dyrektora, nauczycieli, 
uczniów 

 

① teatr dla rodziców,  
 

① imprezy dla całej rodziny 
 

① galerie zdjęć "Życie codzienne szkoły" 
 

① dni otwarte wraz z lekcjami dla rodziców 
 

① rodzice w roli ekspertów i uczniów  
 

① tradycyjne imprezy szkolne 
 

 



Działania  Sposób realizacji  Termin  Osoby 

odpowiedzialne 

 

 

 

Informacje do 

prasy   
 

 

1. Powołanie osoby odpowiedzialnej za kontakty z mediami. 

2.  Zbieranie informacji o wydarzeniach dotyczących szkoły, formułowanie 

i wysyłanie  notatek do prasy. 

 

3. Podtrzymywanie stałego zainteresowania mediów zaproszenia na 

imprezy szkolne.   

Cały rok  p.Witczak  

Osoby organizujące 

imprezę. 

p.Sałaciński  

Uaktualnianie i 

rozbudowanie 

strony 

internetowej 

szkoły 

 

1.Na bieżąco aktualizowanie strony internetowej szkoły 

 (wdrożenie uczniów do pracy przy stronie internetowej)  

 

Cały rok p. Sałaciński 

Wzbogacenie 
stałych form 
współpracy z 
rodzicami 

1. Wgląd w dokumentację dotyczącą ucznia (dokumentacja elektroniczna 

 e -dziennik ). 

 

2.Prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców. 

 

3.Dzień  Otwarty Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, pomoc w 
rozwiązywaniu bieżących problemów. 

 

4. Uczestnictwo rodziców w  organizacji  imprez szkolnych,  świąt,  

spotkań,  wyjazdów  –  imprezy rodzinne. 

  
5.Prezentacja programów, innowacji szkolnych oraz ich 
ewaluacji. 

 
6.Informacja o bezpiecznej szkole. 

 
 

7.Prezentacje bezpośrednie z użyciem multimediów( np. wystąpienia 

dyrektora,  porządek zebrań z rodzicami). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele  

 

Pedagog,psycholog 

 

Pedagog,psycholog 

Wychowawcy 

 

Dyrektor 

p. Nowakowska 

 

Dyrektor 

,wychowawcy 

 

Obchody święta 

szkoły 

1.Podtrzymywanie kontaktów z absolwentami szkoły(zamieszczenie 

informacji  w mediach 

 

 
 

 

 p. Bartosik 

Rejestrowanie 

wydarzeń z życia 

szkoły 

1. Gazetki ścienne na korytarzach  

dolnym i górnym  

2. Stała ekspozycja „Życie szkoły w  obiektywie”. 

3. Gazetka szkolna  

4.Nagrania dvd 

5.Strona   internetowa 

 

Cały rok  Opiekun samorządu 

 

p. Sałaciński 

p.Janas  

p.Witczak 

p.Zdunek 

 

p. Sałaciński 

 

Nawiązywanie 

współpracy 

1.Przedszkola 3,5,15,4. 

- świeto hollowen na terenie przedszkoli  

 

- andrzejkowe wróżby na terenie przedszkoli  

 

Prezentacja szkoły 

na zewnątrz 

wg.kalendarza  

 

Kl.VI b  

 

Kl.VI b  



 

 

 

 

- prezentacja poezji dziecięcej na terenie przedszkoli  

 

 

 

 

 
 

2. Lokalne muzeum, biblioteki     
 

 

 

 

3. Instytucje edukacyjne CEE, Nadleśnictwo  
 

4. Związki i organizacje pozarządowe WOŚP 
 

 

5.Włączanie szkoły w akcje ogólnopolskie . 

 

6. Wystawa prac  uczniów  w galeriach handlowych. 
 

 

 

 

 

marzec 

Osoby pomagające  

p. Materek 

p.Wróbel  

p.Balcerzak  

KL. V a  

Osoby pomagające  

p. Materek 

p.Wróbel  

p. Janas 

p.Balcerzak  

 

p.Sekulski  

p. Wychowawcy 

klas 

 

p.Materek, 

p. Posiewała  

p. Juchner 

 

 

 

 

p.Wojnarowicz 

p. Wróbel 

p. Materek 

Wygląd 

zewnętrzny 

 

1. Oświetlenie szkoły. 

2. Porządek wokół szkoły. 

 

Cały rok Dyrektor 

 
 
 

Przeprowadzanie 
imprez 
środowiskowych 

1.Imprezy  wynikające z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych 

2.Zorganizowanie dla przedszkoli nr 3,5,4,15 Tygodnia Edukacyjnego w 
połączeniu ze zwiedzaniem Szkoły – ścieżka edukacyjna „Poznaj naszą 
szkołę” 
 

 

 

 

3.Dzień Otwartych Drzwi i dla przedszkolaków i rodziców  
 

 
 
 
 

Cały rok 
 
Grudzień  
 
 
 
 
 
 
 
Kwiecień  

wychowawcy 
 
p.Trepka, 
p.Świniarska 
p.Wróbel, 
p.Sałacinski 
.Nowakowska 
KL. VI A 
 
p.Trepka, 
p.Świniarska 
p.Wróbel, 
p.Sałacinski 
.Nowakowska 
KL. VI A 

Pozyskiwanie 

funduszy dla 

szkoły  

1.Fundusze krajowe, unijne 

 

2. Wzbogacenie stałych form współpracy ze środowiskiem projekty 

środowiskowe 

 
3.Loteryjki szkolne podczas choinki . 
 

4.Jarmark adwentowy 
 

 Dyrektor 
 
 
 
 
 
Samorząd 
,osoby chętne  

 
 
 

Wydawanie 
szkolnej gazetki 

1.  Powołanie uczniowskiego zespołu redakcyjnego.  

2.  Opieka i pomoc merytoryczna redaktorom gazetki. 

3. Nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami  (prezentacja tekstów 

Miesięcznik p.Witczak  
p.Sękulski  
p.Zdunek  
p.Wagan 
p.Sałaciński 



przez uczniów ) 

4.  Skład i druk 
Wizerunek szkoły 1.    Aktualizacja projektu folderu informacyjno-reklamowego szkoły. 

2.   Papier firmowy.  

3.  Szkolne gadgety(długopisy, identyfikatory, kalendarze) 

 

4. Strój szkolny. 

 

5.Wznowienie działania zespołu cheerleaderek. 

 Dyrektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
p.Nowakowska  

 
Realizacja projektu 
„Moje spotkania z 
przyrodą 
2011/2012” 

1. Spotkania informacyjno-organizacyjne  

2. Utworzenie i ciągła aktualizacja strony internetowej dotyczącej 

projektu. 

2. Fotografowanie wydarzeń realizowanych w ramach projektu oraz 

zamieszczanie ich na stronie www oraz gazetce ściennej. 

3. Drukowanie i rozwieszanie plakatów o projekcie. 

4. Podawanie notatek do prasy z projektu. 

  

5. Zorganizowanie wystawy i konferencji podsumowującej projekt. 

Cały rok p.Materek 
p.Balcerzak  
p.Posiewała 
p.Sałaciński  

Realizacja 
programu 
edukacji 
regionalnej 
„Sieradz –moja 
mała Ojczyzna” 

. 1. Spotkania informacyjno-organizacyjne  

2. Utworzenie i ciągła aktualizacja strony internetowej dotyczącej 

projektu. 

2. Fotografowanie wydarzeń realizowanych w ramach projektu oraz 

zamieszczanie ich na stronie www oraz gazetce ściennej. 

3. Drukowanie i rozwieszanie plakatów o projekcie. 

4. Podawanie notatek do prasy z projektu. 

 5. Dzień Kultury Ludowej z udziałem rodziców. 

5. Zorganizowanie wystawy i konferencji podsumowującej projekt. 

 p.Wagan 
E.Balcerzak  
p.Sałaciński  
Wychowawcy 
klas, 

Ustalenie 
terminów spotkań 
komisji 

 
 
1.Spotkania według potrzeb, minimum jeden raz w semestrze. 

  

 


