
Falochron SP nr 46
(oddziały gimnazjalne)

pod tytułem:

Młodość , wolność, przyszłość



Prezentacje szkoły
Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr 46 im Unii 

Europejskiej w Bydgoszczy(Gimnazjum nr 16)  mieszczą się na 
osiedlu Wyżyny. Szkoła oferuje naukę w klasach profilowanych 
jak i również w klasach terapeutycznych, do których uczęszcza 
młodzież z całego miasta. Obecnie w klasach gimnazjalnych 
jest 8 oddziałów ( cztery na każdym poziomie).



- Kadra pedagogiczna szkoły jako jeden z głównych celów 
określiła wsparcie ucznia podczas jego rozwoju

Szkoła w swoich działaniach wychowawczych i dydaktycznych 
realizuje m.in.; 

- Ocenianie kształtujące

-Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych

-Współpracę z instytucjami wspierającymi pracę szkoły:

•Policją

•Strażą Miejską

•Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

•BORPĄ

•Stowarzyszeniami i Towarzystwami wspierającymi działania 
szkoły.



Ilość przebadanych osób:
• Uczniowie - 80

• Nauczyciele - 8

• Rodzice - 76



Co robimy dobrze?

- Dobre relacje nauczycieli z uczniami i rodzicami

- Możliwość oferowania wielu form pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej

- Wspieranie zainteresowań



Naszą wspólną pracę zawsze rozpoczynamy

od lepszego poznania się



Jesteśmy z naszymi uczniami nie tylko 
podczas zajęć lekcyjnych
ale również podczas czasu wolnego



- Dużym atutem szkoły jest bardzo dobre zaplecze 
terapeutyczne 

( wykwalifikowana kadra, salki terapeutyczne, zajęcia 
specjalistyczne).



Rozwijamy zainteresowania uczniów



Falochron dla oddziałów gimnazjalnych 
Szkoły Podstawowej nr 46 

w Bydgoszczy dotyczy…

- Cyberprzemocy

- Kultury słowa (zapobieganie wulgaryzmom oraz 
niewłaściwym zachowaniom)

- Wspierania relacji  uczniów z rodzicami

- Rozwoju umiejętności interpersonalnych (profilaktyka 
uzależnień)



Działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa cyfrowego

Uczestnictwo w projekcie 
cyfrowobezpieczni.pl:

- Szkolenie Rady Pedagogicznej

- Spotkanie Edukatora 

ze społecznością szkolną

- Pogadanki dla rodziców

Współpraca z Policją oraz Strażą Miejską



„Profilaktyka przez działanie”

- organizacja festynów

i happeningów   
profilaktycznych



- Tydzień profilaktyki
- Szkolenia z pierwszej pomocy dla uczniów



Uczniowie każdej klasy przygotowują 
tematykę oraz prezentację 

wybranego zagadnienia

a następnie przedstawiają  

na forum szkoły



Realizacja programów profilaktycznych

- Spójrz Inaczej

- Unplugged

- Trzymaj Formę

- Znajdź właściwe rozwiązanie



Rozwój umiejętności 
interpersonalnych

- Debaty

- Warsztaty

- Programy profilaktyczne



„IGNAŚ”
„SUPER IGNAŚ”
„PRZYJAZNA KLASA”

- Wzmacnianie pozytywnych postaw wśród 
młodzieży



Kultura słowa

- PNZ :Przeciwdziałanie Niepożądanym 
Zachowaniom w szkole

- Szkolny Dzień Pochlebstw

- Wystawa prac plastycznych dotyczących 
kultury słowa

- Uwrażliwienie na potrzeby innych ( sekcja 
wolontariatu, sekcja PCK)

- Jasno określony zasady zachowania w szkole

- Konsekwentne działania pracowników szkoły



WZMOCNIENIE WIĘZI RODZINY

- Realizacja na terenie szkoły

„Programu Wzmacniana Rodziny”

-Warsztaty dla rodziców 

- spotkania z przedstawicielami 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

-Pogadanki dotyczące rozwoju młodzieży

oraz czynników chroniących



„Dziecko chce być dobre,
Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może - pomóż.”

Janusz Korczak

Dziękuję za uwagę


