LISEWO, 8 WRZEŚNIA 2015R.

ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI SZKOŁY
Przewodniczący: Elżbieta Żochowska (nauczyciel w-f, bibliotekarz)
Członkowie zespołu:
 Bożena Kowalczyk (nauczyciel plastyki, techniki),
 Marzena Kunicka (nauczyciel muzyki),
 Monika Wrońska – Nowicka (opiekun Samorządu Szkolnego, nauczyciel
przyrody, w-f),
 Grzegorz Grąbczewski (nauczyciel w-f, informatyki),
 Sylwester Kapuściński (nauczyciel informatyki)
Harmonogram spotkań:
1. Spotkanie organizacyjne zespołu ds. promocji szkoły – 8 września 2015
 Wybór przewodniczącego
 Zatwierdzenie planu pracy i przydział zadań.
2. Spotkanie półroczne – styczeń 2016
 sprawozdanie z semestralnej pracy zespołu
3. Spotkanie końcoworoczne - czerwiec 2016
 sprawozdanie z rocznej pracy zespołu
4. Spotkania nieformalne – przerwy śródlekcyjne, wyjazdy, uroczystości
 omawianie bieżących spraw

PROJEKT DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH SZKOŁĘ PRZYGOTOWANY PRZEZ
ZESPÓŁ D/S PROMOCJI SZKOŁY NA ROK 2015/2016
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2. Ustalenie terminów
spotkań zespołu
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4. Rejestrowanie wydarzeń
z życia szkoły
5. Przeprowadzanie
uroczystości szkolnych
i środowiskowych
6. Informacje do prasy

7. Współpraca z Urzędem
Gminy w Płońsku
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Spotkania według potrzeb,
minimum jeden
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Cały rok

1. Kronika szkolna,
2. Gazetka ścienna
3. Strona internetowa
szkoły
Imprezy wynikające
z kalendarza imprez
i uroczystości szkolnych
Zbieranie informacji
o wydarzeniach
dotyczących życia szkoły,
formułowanie i wysyłanie
notatek do prasy.
Spotkania konsultacyjne w
sprawach organizacji
i przebiegu imprez
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S. Kapuściński
Wyznaczeni
nauczyciele
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Nauczyciele
przygotowujący
uroczystości,
lider zespołu

Cały rok

M. Kunicka,
G. Grąbczewski

pozaszkolnych z Wójtem
Gminy Płońsk i z osobami
wyznaczonymi przez
wójta do organizacji
uroczystości
8. Informowanie
środowiska o sprawach
bieżących i ważnych
wydarzeniach z życia
szkoły za pomocą
sprzętu audio
i komputera z dojściem
do internetu

9. Doskonalenie
nauczycieli.
10. Podsumowanie pracy
zespołu.

1. Aktualizacja strony
internetowej szkoły
2. Fotografowanie wydarzeń
realizowanych w szkole
i poza nią oraz zamieszczanie
fotografii na stronie www
oraz gazetce ściennej
3. Podawanie notatek do
prasy
4. Dokumentowanie
wydarzeń realizowanych
w szkole i poza nią za
pomocą kamery cyfrowej
oraz zamieszczanie
filmów na stronie www
Uczestniczenie w kursach,
konferencjach i warsztatach
zw. z promocją szkoły

- podsumowanie stopnia
realizacji i efektów
wykonania zadań;
- wyciąganie wniosków
w celu udoskonalenia
dalszej pracy zespołu;
- sprawozdanie z pracy
zespołu.
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