
Falochron 
dla

Szkoły Podstawowej dla Dorosłych
z oddziałami gimnazjalnymi

w Bydgoszczy 

„DZIAŁAJMY TAK, 
ŻEBYŚMY  NIE ŻAŁOWALI”



W Szkole Podstawowej dla Dorosłych

z oddziałami gimnazjalnymi pomimo określenia

„dla dorosłych” uczy się młodzież od 15. roku życia.

Organizacja pracy szkoły oparta jest o system

semestralny, w którym co pół roku kończy się rok

szkolny lub zaczyna nowy semestr. Rozwiązanie

takie pozwala łatwiej i bez zbędnej zwłoki ukończyć

naukę.



W szkole szybko reagujemy na niewłaściwe

zachowania. Staramy się rozwijać samodzielność

i przedsiębiorczość słuchaczy, ale przede wszystkim

WZMACNIAMY ICH POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI.

Posiadamy certyfikat 
SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM 
NIEWIDOMYM.



MOTTO SZKOŁY

„TOWARZYSZYMY NASZYM UCZNIOM 
NA DRODZE DO POZNANIA ŚWIATA 

I KSZTAŁTOWANIA KARIERY 
ZAWODOWEJ”



Ilość przebadanych osób:

• 38 słuchaczy
• 8 nauczycieli
• 14 rodziców



Co robimy dobrze?

 Słuchacze są zadowoleni ze szkoły do której chodzą 

(84,2%).

 Czują się bezpiecznie wśród kolegów w szkole 

(76,3%).

 Klimat, jaki panuje w szkole doceniają rodzice 

(78,6%).



Nad czym pracujemy?

Wzmacnianie więzi rodzinnych

Święto Rodziny i spotkania wigilijne dla rodziców, 

opiekunów i członków rodzin naszych słuchaczy,

indywidualne konsultacje i porady dla rodziców,

konkurs plastyczny  Moi najbliżsi.



Święto Rodziny
i spotkanie wigilijne



Ciekawe sposoby spędzania przerw alternatywą 
dla wyjścia na papierosa

gry i zabawy podczas przerw, konkursy literackie, 

matematyczne,

szkolny kącik kulinarny,

akcje edukacyjne: BohaterOn w Twojej Szkole,   

Żonkile,

Dzień Języków Obcych,

Międzynarodowy Dzień Kropki.





BohaterOn w twojej szkole

Międzynarodowy 
Dzień Kropki



Kultura słowa słuchaczy –
NIE dla używania wulgaryzmów

 obchodzimy Dzień Języka Ojczystego,

 promujemy czytelnictwo biorąc udział w Narodowym 

Czytaniu oraz Głośnym Czytaniu,

 czytamy przedszkolakom w ramach programu 

Centrum Edukacji Obywatelskiej PoczytajMy,

 uczestniczymy w Maratonie Pisania Listów.



Dzień Języka Ojczystego Narodowe Czytanie 

Maraton Pisania Listów
PoczytajMy



Profilaktyka uzależnień 
i promocja zdrowego stylu życia

 prelekcje nt. uzależnień realizowane przez Straż 

Miejską, Policję i BORPA,

 konkursy wiedzy o zdrowym odżywianiu,  

konkurs plastyczny  Używkom – NIE!

 festyn Zdrowo na sportowo,

 zdrowe śniadanie podczas przerwy.



Zdrowe śniadanie podczas przerwy

Konkurs plastyczny   
Używkom – NIE!



Rekomendacje dla Falochronu

- wsparcie przy budowaniu szkolnego programu 

profilaktyczno – wychowawczego,

- rzetelna diagnoza środowiska szkolnego,

- dostęp do gotowych narzędzi, 

- współpraca i wymiana doświadczeń wśród 

uczestników programu. 



Dziękujemy za uwagę! 


