Droga do wyboru patrona szkoły
W marcu 2002 roku na Radzie Pedagogicznej została powołana Komisja ds. wyboru
patrona naszej szkoły. Na Festynie Szkolnym 2001/2002 przewodniczący komisji
poinformował całą społeczność osiedla Dajtki o rozpoczęciu procedury wyboru patrona
szkoły. Do specjalnie przygotowanej urny, ustawionej na podium, przyjmowano propozycje
na patrona.
W październiku 2002 roku został opracowany harmonogram wyboru patrona.
Każda klasa, w ramach zajęć z wychowawcą, wybierała kandydata na patrona. Swoje
propozycje uczniowie w poszczególnych klasach przedstawiali w formie referatów,
prezentacji lub gazetek ściennych, podając ogólne informacje o wybranej przez siebie
propozycji. Na ich podstawie każda klasa wybierała swoją propozycję do zaprezentowania
na forum szkoły. W styczniu 2003 roku zebrano od klas po jednej propozycji i utworzono
listę kandydatów do prezentacji na forum szkoły. Od lutego 2003 roku przez okrągły rok
każda klasa prezentowała swojego kandydata na łamach gazetki: "Wybieramy Patrona
Szkoły".
Potencjalnymi kandydatami na patrona byli:
Andrzej Wakar, Julian Tuwim, Maria Konopnicka, Jan Brzechwa,
Mikołaj Kopernik, Nobliści Polscy, Unia Europejska, Janusz Korczak,
Wisława Szymborska, Andrzej Samulowski, Henryk Sienkiewicz, Ignacy Krasicki,
Czesław Miłosz, Michał Kajka, Józef Piłsudski, Konrad Czapliński, Adam Małysz.
W kwietniu 2004 roku, ze względu na to, iż nie było zdecydowanego lidera,
w wyniku referendum skreślono z listy kandydatów cieszących się najmniejszą
popularnością oraz dołączono propozycję "Orła Białego".
Kandydatami na patrona pozostali:
* Andrzej Wakar
* Nobliści Polscy
* Unia Europejska
* Orzeł Biały.
Od kwietnia 2004 roku wychowawcy klas prowadzili pogadanki, a uczniowie
przygotowywali prezentacje omawiane w ramach godzin z wychowawcą, dotyczące
sylwetek oraz działalności w/w postaci. W wyniku glosowania uczniów wszystkich klas
naszej szkoły, rodziców uczniów oraz nauczycieli, na patrona naszej szkoły wybrano
kandydaturę Orła Białego.

Od początku września 2004 roku prowadzone były prace nad opracowaniem
projektu sztandaru szkoły. W listopadzie 2004 roku Rada Pedagogiczna szkoły przyjęła
uchwałę w sprawie nadania szkole imienia oraz sztandaru. W lutym 2005 roku do wniosku
o nadanie szkole imienia Orła Białego i sztandaru dopisali się rodzice uczniów oraz
uczniowie szkoły. W dniu 8 lutego 2005 roku sformułowano formalny wniosek do
Przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna o podjęcie uchwały w sprawie nadania szkole
imienia Orła Białego oraz sztandaru.

W dniu 60 - lecia Szkoły Podstawowej Nr 18 w Olsztynie,
20 maja 2005 roku,
na mocy Uchwały Rady Miasta Olsztyna,
szkole nadano imię "Orła Białego".

