Szkoła Podstawowa Nr 15 w Elblągu funkcjonuje od 1 września 1958 roku.

 Uczniowie naszej szkoły mają do dyspozycji:
 w pełni przystosowane do zajęć sale dydaktyczne,
 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 bibliotekę z czytelnią,
 świetlicę,
 szatnię z indywidualnymi szafkami,
 stołówkę oferującą dwudaniowe obiady,
 salę gimnastyczną i salkę do gimnastyki korekcyjnej,
 boiska (Orlik Lekkoatletyczny),
 gabinet pomocy przedmedycznej,
 gabinet logopedyczny,
 piękny zielony teren z placem zabaw.
 Placówka jest wyposażona w środki dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny.
 W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Librus.
 W czasie ferii zimowych i letnich często jesteśmy organizatorami półzimowisk i półkolonii.
 Placówka posiada Certyfikat: Szkoły Promującej Bezpieczeństwo, Bezpiecznej Szkoły, Szkoły
Przyjaznej Środowisku, Aktywni Błękitni, Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoły Przyjaznej Osobom
Niewidomym, Szkoły Wiernej Dziedzictwu, eTwinning, Szkoły w Ruchu, Szkoły bez Przemocy,
Przyjaciel Dziewczynki z Zapałkami, Mały Internauta, Szkoły Przyjaznej Kombatantom, Katyń...
ocalić od zapomnienia, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Łowców Talentów, Lepsza Szkoła,
5 porcji warzyw, owoców lub soku, Dzieciaki mleczaki.
 Nauczyciele realizują podstawę programową poprzez stosowanie różnorodnych metod i technik
pracy (stosują narzędzia TOC, realizują ideę Szkoły O.K. (SUS) propagującej ocenianie
kształtujące, wykorzystują założenia e-edukacji i pedagogik alternatywnych), co motywuje uczniów
do aktywnego włączania się w proces nauczania-uczenia się.
 Nauczyciele analizują efekty pracy uczniów, dzięki czemu możliwa jest indywidualizacja
i modyfikacja procesu dydaktycznego.
 Placówka zapewnia wychowankom wszechstronny rozwój oraz organizuje atrakcyjne zajęcia
lekcyjne, a w miarę możliwości zajęcia pozalekcyjne.
 W szkole realizowane są autorskie programy nauczania.
 Uczniowie uczestniczą w wielu programach i projektach edukacyjno-wychowawczych: projekt
„Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”, projekt „Eksperyment










Edukacją Przyszłości”, projekt „Akademia Wzorowej Edukacji”, projekt „Zdalna Szkoła” i „Zdalna
Szkoła Plus”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, program eTwinning (współpraca
z zagranicznymi placówkami za pomocą mediów elektronicznych), „Ogólnopolski Program
Edukacyjny Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Twoje dane – twoja sprawa.
Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów
i nauczycieli”.
Nasi uczniowie angażują się w różnorodne aktywności miejskie i ogólnopolskie realizowane we
współpracy z wieloma instytucjami i partnerami, a także uczestniczą w szeregu akcjach
charytatywnych i ekologicznych.
Nauczyciele realizują podstawę programową i rozwijają zdolności uczniów również w oparciu
o bazę miejską: basen, lodowisko, muzeum, teatr, kino, MDK, galerie, hale sportowe i inne.
Szkoła udziela różnorodnych form wsparcia uczniom potrzebującym pomocy psychologicznopedagogicznej. W tym celu organizuje: zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne, rewalidację, arteterapia, zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
Do dyspozycji uczniów i rodziców w szkole są dostępni: specjalistyczna, wysoko wykwalifikowana
i doświadczona kadra pedagogiczna, w tym pedagog, psycholog, logopeda, terapeuci, animatorzy
zajęć, trenerzy i instruktorzy.
W szkole jest możliwość zorganizowania odpłatnych dodatkowych zajęć (tj.: warsztaty teatralne,
plastyczne, eksperymenty). Preferowane są również wyjść do teatru, kina i muzeum.
Szkoła, oprócz bezpieczeństwa i miłej atmosfery, zapewnia wysoki poziom nauczania.
Świadczą o tym wielokrotne sukcesy uczniów, którzy uzyskują tytuły laureatów i finalistów,
zarówno w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego
Kuratora Oświaty w Olsztynie, jak i organizowanych przez inne instytucje. Ponadto nasi uczniowie
obok sukcesów przedmiotowych uzyskują nagrody i wyróżnienia w konkursach artystycznych
i sportowych. Ich osiągnięcia są promowane na stronie szkoły, na którą zapraszamy
www.sp15.elblag.pl. Można tam znaleźć również szczegółowe informacje o szerokim wachlarzu
naszych działań.

