
Falochron  
dla Zespołu Szkół Drzewnych  

w Bydgoszczy 

„W szkole, przyjemnie i zdrowo” 
 
 



Prezentacja szkoły 
 Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy,  

kształci uczniów w wielu zawodach. 



W skład Zespołu Szkół Drzewnych wchodzą: 

 

• Technikum Drzewne, gdzie kształcą się technicy technologii drewna, 
ale też technicy hodowcy koni, 

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa Drzewna, gdzie zawód zdobywają 
stolarze, 

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, gdzie kształcą się: cieśle, 
tapicerzy, fotografowie, kucharze, fryzjerzy, sprzedawcy, mechanicy... i 
wielu innych. 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 Znacząca część uczniów zasadniczej szkoły zawodowej  
to pracownicy młodociani odbywający zajęcia praktyczne 
bezpośrednio u pracodawców. 

 



Możemy poszczycić się wysokim poziomem kształcenia 

zawodowego, wielu naszych uczniów, zarówno technikum,  

jak i zasadniczych klas zawodowych, z sukcesami bierze udział  

w różnorodnych konkursach zawodowych  

(wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych),  

a po ukończeniu szkoły dobrze radzi sobie na rynku pracy.  



Ilośd przebadanych osób: 
• Uczniowie – 88 osób 

• Nauczyciele – 29 osób 

• Rodzice – 57 osób 



Co robimy dobrze? 
 

• przyjazny klimat 

• dobre relacje nauczyciel – uczeo 

• wysokie poczucie bezpieczeostwa 
wśród rówieśników 



Nad czym pracujemy? 
 

• nieobecności w szkole bez wiedzy 
rodziców 

• używanie wulgaryzmów 

• palenie papierosów 



Jakie działania podejmujemy  

na rzecz poprawy frekwencji: 
 

• realizujemy przyjęte w szkole „Procedury usprawiedliwiania 
nieobecności i postępowania w sytuacji nieusprawiedliwionej 
absencji uczniów”, 

• pracujemy metodą kontraktu  
(kontrakty klasowe i indywidualne), 

• na bieżąco monitorujemy frekwencję klas  
– zestawienia porównawcze co miesiąc, 

• w klasach pierwszych przedstawiciele Policji realizują temat 
odpowiedzialności prawnej nieletnich, 

• nagradzamy uczniów za wysoką frekwencję – punkty  
w Konkursie na Najlepszą Klasę ZSD „The Beściaki”. 

 



Jakie działania podejmujemy, aby 

ograniczyć stosowanie wulgaryzmów: 
 

• wszyscy reagujemy na niestosowne zachowania uczniów, 

• organizujemy prelekcje nt. cyberprzemocy realizowane  
przez przedstawicieli Straży Miejskiej, 

• organizujemy Dzieo bez Przekleostw  
(wierszyki na korytarzach szkoły,  

wlepki na ubrania, w planach  
debata „Przeklinad czy nie  

przeklinad – oto jest pytanie”). 

 



Jakie działania podejmujemy, aby ograniczyć 

palenie papierosów (w tym elektronicznych): 
 

• przestrzegamy przyjętych procedur zawartych w tzw. 
Programie Interwencyjnym ZSD, 

• podejmujemy tematykę szkodliwości palenia tytoniu  
i papierosów elektronicznych na godzinach 
wychowawczych oraz lekcjach chemii czy biologii, 

• w wybranych klasach 
realizujemy program: 

 

 

 



Jakie działania podejmujemy, aby ograniczyć 

palenie papierosów – cd. 
 

• w obecnym roku szkolnym powróciliśmy do organizacji 
na terenie szkoły Światowego Dnia Rzucania Palenia: 

  



Jakie działania podejmujemy, aby ograniczyć 

palenie papierosów – cd. 
 



Rekomendacje dla Falochronu: 
 

• gotowe, rzetelne narzędzie diagnozy, 
 

• możliwość porównania wyników szkoły  

z wynikami uzyskanymi w innych placówkach, 
 

• możliwość korzystania z doświadczeń  

i pomysłów innych placówek, 
 

• pomoc w budowaniu  

szkolnego programu profilaktyki. 

 

 
 



Dziękujemy  


