Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 15
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
uzyskała zaszczytny tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” przyznawany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Klub Europejski Euro15
Klub istnieje od 1996 r. Organizujemy spotkania otwarte, podczas których
uczniowie prezentują swoje talenty artystyczne i lingwistyczne. Od 2003 do
chwili obecnej realizujemy projekty europejskie Comenius. Realizowane są
międzynarodowe projekty e-Twinning. Uczniowie doskonalą umiejętności
języka angielskiego i ICT.
Opis dokonań uczniów:
Wyróżnienie Kuratora Oświaty-Europa w szkole. Nagroda Prezydenta Miasta
- projekty europejskie. Konkursy : I m.: Ogólnopolski Konkurs o tytuł
EUROPRODUKT. Międzynarodowa Konferencja Dzieci-nazwa maskotki.
Państwa UE, nagroda-komputer. Szkoła w sieci. II m,: Targi Comeniusa, III
m.: Moja szkoła w UE.

Zabawa w teatr
Podczas zajęć grupa przygotowuje przedstawienia dla dzieci z olsztyńskich
przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczych, rodziców oraz dzieci i nauczycieli z
naszego województwa, wykonują prace literackie, plastyczne, uczą się
recytacji.
Opis dokonań uczniów:
W 2008-2011 : I m. w Konkursie Teatralnym III Światowych Dni Bajki i dwa
wyróżnienia - II m, wyróżnienie i nagrodę indywidualną w VIII, IX i X
Szkolnym Przeglądzie Małych Form Scenicznych, główną nagrodę w
konkursie Witajcie w naszej bajce i w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno –
Literackim, Różę Małego Księcia – proza.

Zajęcia sportowe dla chłopców i dziewcząt doskonalące umiejętności
gry w piłkę nożną i siatkową
Podczas zajęć chłopców z kl. 3-6 doskonalą umiejętności piłkarskie w grupach
wiekowych, dziewczęta kl.3-6 umiejętności siatkarskie. Przygotowują się do
udziału w zawodach sportowych na terenie miasta i województwa, rozwijają
pasje. Prowadzona jest dokumentacja dotycząca losów absolwentów.
Opis dokonań uczniów:
W 1998-2011 r. - czołowe lokaty w Olsztynie, 2003 r. chł. III m w kraju.
Absolwenci kontynuują grę w klubach na terenie kraju. Siatkarki - czołowe
lokaty w zawodach na terenie miasta w latach 2002-2011, dwukrotnie III m w
mistrzostwach woj.. Absolwentki kontynuują grę w klubach sportowych.

Uczymy się żyć ekologicznie
Uczniowie biorący udział w działaniach ekologicznych segregują śmieci,
oszczędzają wodę, energię, pomagają zwierzętom oraz odżywiają się zdrowo.
Ich wiedza i działania maja wpływ nie tylko na świadomość społeczności
szkolnej, ale także procentują postawami ekologicznymi ich rodziców i
sąsiadów.
Opis dokonań uczniów:
W 2010 certyfikat Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, sukcesy w
konkursach na szczeblu woj. Ekozespoły na Warmii i Mazurach, otrzymaliśmy
srebrną i brązową statuetkę Przyjaciel Ziemi, Miejskim Konkursie
Przyrodniczo - Ekologicznym miejsca I i II, organizacja Międzyszkolnego
Konkursu Ekozerówka.

Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Caritas
Pomagamy potrzebującym w szkole, środowisku lokalnym poprzez prace, akcje
charytatywne : zbiórkę pieniędzy, odzieży, słodyczy, in. darów, kiermasze ciast,
konkursy, loterie fantowe, spotkania z honorowymi krwiodawcami,
przedstawicielami Caritas, PCK, prowadzenie małych form teatralnych, pomoc
zwierzętom
Opis dokonań uczniów:
WOŚP-12 tys. zł 2011, Gorączka Złota - 15 kg monet w 2007 - zakup obiadów,
słodyczy na paczki świąt. ucz. SP15, fundusze dla Domowego Hospicjum
Caritas, odzież dla potrzebujących na zimę, sadzenie żonkili Pola Nadziei,
nagrody w konkursach wiedzy i plast. o wolont., karma dla zwierząt,
heppeningi.
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Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach
badawczych, sportowych, artystycznych, w różnego
rodzaju warsztatach, prezentacjach, pokazach oraz
licznych konkursach.
Do zobaczenia za rok!

