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PLAN PROMOCJI
Zespołu Szkół Nr 6 w Płocku
Zespół Szkół nr 6 w Płocku został powołany do życia 1 września 2010r., kiedy to przy
Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w Płocku rozpoczęło swoją działalność Gimnazjum
nr 14 w Płocku.
Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Płocku jest szkołą ponadgimnazjalną z przeszło
stuletnią tradycją edukacyjną i wychowawczą oraz wysoką pozycją w środowisku lokalnym. Swe
cele strategiczne szkoła realizuje w oparciu o dewizę "Pro Patria et Veritate", kładąc szczególny
nacisk na osiąganie wysokiej jakości kształcenia i wychowania młodego pokolenia.
Gimnazjum nr 14 w Płocku zostało otwarte 1 września 2010r. W dwóch klasach pierwszych
o nachyleniu muzyczno - teatralnym (klasa IGA) oraz matematyczno - przyrodniczym (klasa IGB)
rozpoczęło naukę 55 uczniów. Pomysł utworzenia klasy muzyczno – teatralnej w gimnazjum to
wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń Jagiellonki. Szkoła od czterech lat prowadzi klasy
z rozszerzonym programem nauczania wiedzy o kulturze, w których uczniowie realizują
zagadnienia z zakresu teorii muzyki i historii sztuki. Współpracując z Państwową Szkołą Muzyczną
I i II stopnia w Płocku, Liceum oferuje uczniom uczestnictwo w chórze szkolnym, kwartecie
smyczkowym, a także zajęciach z historii muzyki. Koncepcja utworzenia klasy matematyczno –
przyrodniczej w gimnazjum wiąże się z tym, iż od lat w corocznym naborze do liceum do klas I
matematyczno – fizycznych i biologiczno – chemicznych Jagiellonka przyciąga młodzież
z najwyższymi średnimi wynikami z egzaminu gimnazjalnego. Zapewniając wysoki poziom
nauczania, nowo utworzone gimnazjum pomaga młodzieży w rozwoju intelektualnym i kulturalnym,
wpisuje się w ponad wiekową tradycję Szkoły i z pewnością wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
środowiska lokalnego.
Troska o utrzymanie pozytywnego wizerunku Szkoły w społeczności miasta i regionu
w warunkach gospodarki wolnorynkowej oraz nasilonej konkurencji między placówkami
oświatowymi skłania do opracowania Planu Promocji Szkoły.
Plan promocji Zespołu Szkół nr 6 w Płocku definiuje pojęcie promocji, rozróżnia różnorodne
formy oraz cele działań służących podnoszeniu jakości pracy szkoły jak również utrwalaniu jej
pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej.
1. Pojęcie promocji szkoły
Promocja Zespołu Szkół nr 6 w Płocku to całokształt działań podejmowanych sukcesywnie
oraz doraźnie, służących podnoszeniu jakości pracy szkoły, utrwalaniu jej pozytywnego wizerunku
w społeczności lokalnej i upowszechnianiu jej osiągnięć w lokalnych środkach społecznej
komunikacji oraz w Internecie.
2. Różne rodzaje promocji szkoły
Należy rozróżnić dwa rodzaje działań służących promocji szkoły:
a. promocja szkoły w szerokim tego słowa znaczeniu polega na sukcesywnym
kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły przez wszystkich pracowników poprzez sumienne,
kompetentne i rzetelne realizowanie przyjętych na siebie obowiązków służbowych, odpowiednio do
zajmowanego stanowiska;
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b. promocja w wąskim tego słowa znaczeniu polega na podejmowaniu działań doraźnych
ściśle służących osiąganiu zamierzonych celów zmierzających do upowszechniania wiedzy o pracy
i osiągnięciach szkoły.
3. Cele promocji szkoły
a. kształtowanie wizerunku Szkoły na zewnątrz (Zespół Szkół Nr 6 jako szkoła nowoczesna,
odpowiadająca standardom europejskich form nauczania);
b. zachęcanie uczniów szkół podstawowych do kontynuowania nauki w naszym Gimnazjum
a uczniów szkół gimnazjalnych do kontynuowania nauki w naszym Liceum;
c. podkreślenie nowoczesności naszej placówki poprzez metody i formy nauczania, zgodne
ze współczesnymi możliwościami i wymaganiami edukacyjnymi oraz wykorzystanie nowoczesnych
pomocy dydaktycznych.
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4. Formy promocji Szkoły
lp.

1.

2.

3.
4.
5.

FORMY PROMOCJI SZKOŁY
Prowadzenie zajęć lekcyjnych w sposób
rzetelny, kompetentny i ciekawy, stosując
nowoczesne i niekonwencjonalne metody
nauczania.
Prowadzenie licznych zajęć pozalekcyjnych szkolnych i międzyszkolnych (warsztaty, koła
zainteresowań, fakultety, itp.) m. in.
DELTAKLUB
Wspieranie działalności szkolnych kół
zainteresowań otwartych na
młodzież gimnazjalną, m. in.: Międzyszkolny
Klub Myśli Polskiej, Koła Młodych Twórców
Festiwal themersonowski w LO im.
Władysława Jagiełły IV Transgraniczny
Festiwal Sztuk: Themerson i teatr.
Przeprowadzanie testów poziomujących z
języka angielskiego dla uczniów klas I
Analiza wyników egzaminu maturalnego
i gimnazjalnego 2013

TERMIN
REALIZACJI

WYKONAWCY
ZADANIA

rok szkolny
2013/2014

nauczyciele szkoły

rok szkolny
2013/2014

nauczyciele szkoły

Tomasz Klicki
październik 2013
wrzesień 2013

Anna Żabka
nauczyciele języka
angielskiego

wrzesień,
październik 2013

nauczyciele szkoły

6.

Przeprowadzenie sprawdzianów
diagnostycznych dla uczniów klas pierwszych.

wrzesień 2013

7.

Organizacja uroczystości z okazji 100-lecia
powstania gmachu szkoły.

wrzesień 2013

8.

9.

10.

11.

Udział w Wielkiej Lekcji Geografii
organizowanej w ramach Ogólnopolskiej
Imprezy Explores Festival w Łodzi
Organizacja Rajdu Niepodległości "Szlakami
Legionistów Płockich” i konkursu "Piosenki
Legionowej", w którym biorą udział uczniowie
płockich szkół.
Kontynuacja klasy z programem własnym
z wychowania fizycznego oraz z rozszerzonym
programem z biologii i języka angielskiego
Kontynuacja współpracy z ośrodkami
kulturalnymi, naukowymi, turystycznymi oraz
wyższymi uczelniami na terenie kraju i Płocka:
-Muzeum Techniki w Warszawie
-Muzeum Ziemi w Warszawie
-Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
w Płocku
-Planetarium i Orbitarium w Toruniu
-Włoski Instytut Kultury w Warszawie
- Centrum Sztuki STUDIO
im. St. I. Witkiewicza w Warszawie

nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów
p. Zofia Sarnecka
p. Paweł Felczak
p. Wiesław Kopeć
p. Iwona Wiktorowska

listopad 2013

Violetta Kilarska

listopad 2013

nauczyciele szkoły

rok szkolny
2013/2014

Przemysław Chudzicki

rok szkolny
2013/2014

nauczyciele szkoły
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- Centrum Nauki “Kopernik” w Warszawie
- Ogród Botaniczny PAN w Powsinie,
- Ośrodek Dydaktyczno –Muzealny w Granicy,
- Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku
Narodowego w Izabelinie

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Kontynuacja i ożywienie stałej współpracy
z ośrodkami kulturalnymi, naukowymi,
turystycznymi oraz wyższymi uczelniami
w Płocku, m. in.:
-Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
w Płocku
-Muzeum Mazowieckie w Płocku
-Książnica im. Wł. Broniewskiego w Płocku
-Towarzystwo Naukowe Płockie
-Płocka Galeria Sztuki
-Biblioteka im. Zielińskich w Płocku
-Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku
-Radio ESKA, Radio ZET, Katolickie Radio
Płock,
-Gazeta Wyborcza, Tygodnik Płocki,
Niedziela,
-Klub Inteligencji Katolickiej,
-Dom Darmstadt,
-PTTK oddział w Płocku,
- Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody
-ZOO,
-PCK,
-IPN
Dbałość o nowoczesny wizerunek Szkoły –
wyposażanie pracowni przedmiotowych, sal
lekcyjnych oraz sal gimnastycznych w
nowoczesny sprzęt komputerowy i pomoce
dydaktyczne
Działania zmierzające do utworzenia Muzeum
Pamięci Jagiellończyków
Prowadzenie dziennika elektronicznego
Informowanie o sprawach bieżących
i ważnych wydarzeniach z życia szkoły za
pomocą monitora umieszczonego przy wejściu
do szkoły
Zamieszczenie informacji o osiągnięciach
naszych uczniów w gablocie na korytarzu
szkolnym
Sukcesywny rozwój strony internetowej.
Publikacja zdjęć i relacji z ważnych wydarzeń
szkolnych.

rok szkolny
2013/2014

nauczyciele

rok szkolny
2013/2014

Dyrekcja Szkoły

rok szkolny
2013/2014
rok szkolny
2013/2014

Dyrekcja Szkoły

rok szkolny
2013/2014

Dyrekcja Szkoły

wrzesień 2013

Zespół zadaniowy do
spraw Promocji Szkoły

rok szkolny
2013/2014

Nauczyciele
wyznaczeni przez
Dyrekcję Szkoły do
prowadzenia strony
internetowej,
przewodniczący
zespołów

Dyrekcja, wszyscy
nauczyciele
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19.
20.

21.

Dbałość o pozytywne relacje pomiędzy
nauczycielami a uczniami
Współpraca Rady Pedagogicznej
z Samorządem Uczniowskim

rok szkolny
2013/2014
rok szkolny
2013/2014

Organizacja Dnia Młodego Naukowca

listopad 2013

Organizacja konkursów edukacyjnych.
Przygotowanie uczniów do udziału
w ogólnopolskich konkursach
przedmiotowych, olimpiadach i zawodach
sportowych
Kontynuacja współpracy z uczelniami
wyższymi w Polsce (udział w różnego rodzaju
wspólnych projektach, konferencjach,
wykładach i warsztatach) m. in.:
-Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
-Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
-Akademia Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie
-Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Łodzi
-Uniwersytet Łódzki
-Politechnika Warszawska
-Instytut Fizyki PAN
Sukcesywna współpraca z mediami – bieżący
przekaz informacji o osiągnięciach
edukacyjnych i sportowych naszych uczniów
oraz o ważnych wydarzeniach z życia szkoły

przedmiotowych
nauczyciele
i uczniowie
nauczyciele
i uczniowie
p. Anna Siekierska
p. Zofia Sarnecka
p. Lilianna
Siemiątkowska
p. Izabela Chmielewska
p. Cyryla Kępczyńska
p. Elżbieta Gąsecka

rok szkolny
2013/2014

nauczyciele szkoły

rok szkolny
2013/2014

nauczyciele szkoły

rok szkolny
2013/2014

nauczyciele szkoły

25.

Kontynuacja wymiany międzynarodowej
z Francją, USA i Niemcami

rok szkolny
2013/2014

Wioletta Jeżowska,
Maria Naworska,
Czesław Staszewski,
Anna Szlom

26.

Współpraca z Dyrekcją i pozostałymi
nauczycielami w redagowaniu folderu na dzień
Drzwi Otwartych.

styczeń – marzec
2013/2014

zespół zadaniowy do
spraw promocji szkoły

27.

Organizacja DRZWI OTWARTYCH

28.

Udział w targach szkół organizowanych przez
płockie gimnazja

marzeckwiecień 2014
rok szkolny
2013/2014

29.

Udział w XVI Pikniku Europejskim

maj 2014

Kontynuacja współpracy z wydawnictwami
i autorami podręczników
Udział Pocztu Sztandarowego, nauczycieli
oraz uczniów szkoły w różnego rodzaju
miejskich uroczystościach państwowych

rok szkolny
2013/2014

nauczyciele szkoły

rok szkolny
2013/2014

nauczyciele i uczniowie
szkoły

22.

23.

24.

30.
31.

nauczyciele i uczniowie
nauczyciele i uczniowie
szkoły
nauczyciele i uczniowie
szkoły
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32.
33.

34.

35.

36.

m.in. Święto Niepodległości, Święto
Konstytucji 3-go Maja
Udział nauczycieli w szkoleniach, kursach,
warsztatach i konferencjach celem
podwyższenia kwalifikacji zawodowych.
Dystrybucja folderu promującego LWJ
Współpraca z nauczycielami języka
angielskiego w gimnazjach w Płocku
i powiecie płockim. Przygotowanie
i przeprowadzenie konkursów dla
gimnazjalistów z Płocka i powiatu płockiego.
Kontynuacja działań zmierzających do
uzyskania uprawnień przez Szkołę do
możliwości zdawania matury międzynarodowej
Realizowanie projektu systemowego
MAZOWIECKIE CENTRA TALENTU I
KULTURY

rok szkolny
2012/2013

nauczyciele szkoły

rok szkolny
2013/2014

Dyrekcja i nauczyciele
szkoły

styczeń – marzec
2014

Izabela Chmielewska,
Bożenna Pilarska, Marcin
Jaroszewski

rok szkolny
2013/2014

Marcin Jaroszewski

rok szkolny
2013/2014

Anetta Szpalerska

Dokument opracowali członkowie zespołu ds. Promocji Szkoły w składzie: Beata Murawska,
Anna Szlom, Zofia Florencka, Krzysztof Filipkowski, Sylwia Czermak.

Plan Promocji Zespołu Szkół nr 6 uzyskał akceptację Rady Pedagogicznej na posiedzeniu
w dniu 30.08. 2013 r.
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