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Mokyklos istorija, mokytojų pasiekimai ir mokinių kūrybiniai darbai išleisti leidiniuose: „Klaipėdos dvarai“, leidykla „Libra Memelensis“, 2005 m.; „Dailininko Adomo Brako 120-osioms gimimo metinėms, leidėjas – LDM Prano Domšaičio galerija, 2006 m.; „Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros atodangos“, skirta A. Brakui
atminti, Klaipėdos universiteto leidykla, 2007 m.; „Lietuvos tūkstantmečio mokytojai Klaipėdos apskrityje“, 2009 m.; „Klaipėdos mokinių rašiniai ir spalvos“, leidykla „Druka“, 2009 m.; „153 įdomiausi Lietuvos dvarai“, „Lietuvos dvarai ir pilys“, 2011 m., 2014 m., leidykla Terra Publica, Kaunas; Almanachas „Baltija“; „Jaunųjų
kūrėjų almanachas“, 2012 m., leidykla „Libra Memelensis“.
Informacija apie mokyklą ir jos kultūrą skelbiami: internetinėje svetainėje www.brakas.lt; UAB „InfoMedia“ informacinėje paieškos sistemoje; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos informacinėse duomenų bazėse.
Mokyklos veiklą reprezentuoja mokyklos logotipas, leidiniai, lankstukai, projektai, reklaminis atvirukas, knygų skirtukai, pieštukai, rašikliai, maišelis su mokyklos logotipu; metraštis, kūrybinių darbų katalogas, pranešimai CD laikmenose; informaciniai stendai; bibliotekos knygų fondai; išvykų, renginių medžiaga,
nuotraukos; parodų afišos, programos, kvietimai, katalogai; kūrybiniai filmukai, 2014, 2015 ir 2016 m. mokyklos kalendoriai, gobelenas, skirtas mokyklos
45-mečiui.
Parodoms rengti naudojami mokinių kūrybinių darbų fondai. Puoselėjamas mokyklos interjeras, parengti mokyklos informaciniai stendai. Mokyklos kultūrinė
veikla pristatoma miesto visuomenei dienraščiuose „Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“, „15 minučių“; televizijos kanaluose: Lietuvos TV, Balticum TV, Baltijos TV,
TV3; radijo programose.
Rumpiškės dvaro edukacinėse erdvėse – ugdymo kultūros plėtros galimybės.
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MOKYTOJŲ APDOVANOJIMAI
Sergejus Plotnikovas – Klaipėdos jaunimo centro karalienės Luizės medalis ir nominacija „Už nuopelnus miesto švietimui ir kultūrai – 2013“.
Violeta Beresnevičienė – Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos konkurso nominacija „Populiariausios Klaipėdos metų knygos – 2013 autorė“.
Violeta Beresnevičienė – Klaipėdos jaunimo centro karalienės Luizės medalis ir nominacija „Už nuopelnus miesto švietimui ir kultūrai – 2014“.
Augustinas Virgilijus Burba – Lietuvos dailininkų sąjungos „Auksinis ženkliukas – 2014“.
Jurgita Šakinienė – Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyriaus nominacija „Kultūros žuvis – 2015“.

