
 

 

 

 

 

PROMOWANIE SZKOŁY  

W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświata polska znajduje się w dobie daleko idących przekształceń. 

Uwolniony rynek usług edukacyjnych, nasilona konkurencja, niż 

demograficzny, zmiany w sferze finansowania i zarządzania szkół są 

czynnikami intensywnie wpływającymi na procesy zachodzące w szkołach. 

Efektem przemian są coraz częściej podejmowane działania promocyjne. Wybór 

szkoły niekoniecznie podyktowany jest miejscem zamieszkania, chcąc pozyskać 

klienta szkoła musi kształtować swój wizerunek, musi stać się atrakcyjnym  

i godnym zainteresowania miejscem przyszłej edukacji. Wizerunek szkoły jest 

kalką w oczach ludzi, którzy się z nią stykają, jest tym, co o niej myślą, jej 

tożsamość jest sumą elementów, które ją identyfikują, wyróżniają wśród innych 

szkół. System promocji szkoły powinien zmienić jej wizerunek w oczach 

rodziców, uczniów i mieszkańców. Szkoła ma stawać się instytucją otwartą, 

aktywną w środowisku lokalnym, liczącą się w rankingach szkół gminy, 

powiatu czy województwa. 

Obecnie wszystkie typy szkół coraz bardziej zainteresowane są 

nawiązywaniem kontaktu ze środowiskiem lokalnym. Nadanie indywidualnego  

i niepowtarzalnego charakteru daje szansę na utrzymanie i ewentualne 

powiększenie liczby uczniów. Istotne jest dążenie do rozwijania i eksponowania 

tych sfer działalności placówki oświatowej, które dają pozytywne wzmocnienia 

dla społeczności lokalnej. Dotychczasowy przekaz informacji o poziomie 

nauczania i ofercie danej szkoły krążący w opinii środowiska lokalnego już nie 

wystarcza. Konieczność konkurowania o ucznia sprawia, że placówki nie mogą 

pozostawać obojętne na to, co się o nich mówi i pisze. Kształtowanie wizerunku 

szkoły nie jest sprawą ani łatwą, ani tanią, ale zapewne celową. Celem promocji 

szkoły jest wywołanie przychylności, sympatii, zaufania, a nawet przywiązania 

osób i innych instytucji. Rzadkością jest posiadanie przez placówkę odrębnego 

budżetu promocyjnego, dlatego wdrożenie komercyjnych sposobów działań 

często zastępowane jest „domowymi sposobami” przy wykorzystaniu zasobów 



własnych szkoły. Liczy się inwencja i umiejętności nauczycieli, uczniów oraz 

menedżerskie zdolności dyrektora. 

Próbując określić, czym jest promocja szkoły można przyjąć następującą 

definicję: „Promocja szkoły to spójna strategia komunikowania się z jej 

otoczeniem (klientami, instytucjami, podmiotami gospodarczymi itp.) 

zmierzająca do realizacji jej misji i celów (pozyskania klientów, informowania 

środowiska lokalnego, kształtowania pozytywnego wizerunku, pozyskiwania 

partnerów i sponsorów itp.”. Szkoły, które chcą utrzymać się i liczyć na rynku, 

chcące odnosić sukcesy, zaspokajać potrzeby swoich „klientów”, muszą zadbać 

o swój wizerunek oraz stosować efektywne metody komunikowania się z 

otoczeniem.  

Zasady promocji szkoły. 

„Aby zadbać o odpowiedni wizerunek szkoły należy przestrzegać pewnych 

zasad, które pomogą stworzyć odpowiedni wizerunek szkoły w lokalnym 

środowisku: 

● Dbać o dobrą opinię o szkole w lokalnym środowisku.  

Jest to podstawowa zasada. Należy dbać o to, aby o szkole dobrze mówiono. 

Jeżeli zdarzy się coś złego, co mogłoby zakłócić wizerunek szkoły dobrze jest 

zwołać konferencję prasową lub udzielić wywiadu w lokalnej gazecie  

i przedstawić własną wersję zdarzeń. 

● Wyróżniać się w lokalnym środowisku na tle innych placówek 

oświatowych. 

Szkoła powinna mieć swoje charakterystyczne oblicze, swój styl – np. może 

organizować imprezy kulturalne, może prowadzić klasy o specyficznym 

charakterze (dziennikarska, fotograficzna, teatralna). O szkole powinno być 

głośno (w dobrym tego słowa znaczeniu), chociażby przez preferowany w niej 

styl wychowawczy – np. szkoła, w której nie dopuszcza się żadnej formy 

agresji. 



● Wykorzystywać naturalne cechy swojej szkoły.  

Należy korzystać z takich walorów szkoły jak bogate tradycje, walory 

historyczne, nazwiska słynnych absolwentów. Można też bazując na 

nowoczesności szkoły promować ją jako nowoczesną placówkę – z dobrze 

wyposażoną pracownią komputerową, sprzętem video czy basenem. Można 

również promować szkołę poprzez nowoczesne metody nauczania  

i wychowania. 

● Wykorzystywać lokalne media do promowania szkoły. 

Można wykorzystywać choćby najdrobniejsze do tego, by zamieścić wzmiankę 

o szkole – początek nowego roku szkolnego, powitanie wiosny. Doskonałą 

okazją do zamieszczenia informacji o szkole jest sukces ucznia w olimpiadzie 

czy konkursie. 

● Odnosić się życzliwie i z kulturą do uczniów, rodziców i gości. 

Szkoła powinna być znana w środowisku z tego, że każdy gość, który się w niej 

pojawi będzie życzliwie przyjęty. Dyrektor powinien być przyjazny, ale  

i opanowany, przystępny, ale posiadający autorytet. 

● Dbałość o estetykę otoczenia i wygląd zewnętrzny i wewnętrzny szkoły. 

Zasada, która nie wymaga komentarza. Wygląd szkoły i jej otoczenia mówi sam 

za siebie. Wygląd szkoły jest jej wizytówką w lokalnym środowisku. 

● Upowszechnianie informacji o szkole. 

Informacje o szkole mogą mieć różną formę – od komunikatu prasowego, 

poprzez foldery, plakaty, poprzez różnego rodzaju breloczki, zakładki, 

kalendarzyki. Celem takiej informacji jest zareklamowanie szkoły, 

przyciągnięcie do niej rodziców i dzieci. W związku z tym informacja taka 

powinna spełniać następujące warunki: 



─     zawierać komplet podstawowych danych o szkole (nazwa, adres, 

telefony), kierunki kształcenia, 

─     należy podkreślić to, czym można przyciągnąć potencjalnych 

uczniów, 

─     tekst informacyjny o szkole powinien być w miarę zwięźle napisany 

– językiem zrozumiałym dla przeciętnego ucznia.” 

      Promocja szkoły w środowisku lokalnym jest obecnie zjawiskiem 

powszechnym prowadzącym do wzmocnienia więzi zwanych potocznie 

"patriotyzmem lokalnym". Podejmowanie działań promocyjnych zmniejsza 

dystans w relacjach rodzic - szkoła i przyczynia się do integracji społeczności 

lokalnej w trosce o przyszłość młodzieży. Dobrze zorganizowana promocja 

szkoły buduje klimat zaufania, kształtuje postawy społecznej odpowiedzialności 

i solidarności, wpływa na wrażliwość społeczną i osobowość a przede 

wszystkim buduje pozytywny wizerunek placówki. W takiej szkole uczeń, 

rodzic i nauczyciel chętnie podejmują nowe inicjatywy, identyfikują się z nią  

i dążą do wykreowania obrazu jeszcze bardziej atrakcyjnego w opinii 

społeczności lokalnej.  
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