
Falochron dla Szkoły 
Podstawowej nr 67 

z Oddziałami Sportowymi 
w Bydgoszczy

na rok 2019/2020 

pt. ,,Bliżej siebie…dalej od…”



Informacje o szkole:

W skład szkoły wchodzi 36 oddziałów:

Klasy ogólnodostępne

Klasy sportowe (piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka)

Klasa integracyjna

Liczba uczniów: 730

Liczba nauczycieli: 74



Szkoła z sukcesami:

Realizujemy programy unijne:

Comenius „Woda źródłem życia”, „Pomóżmy marzeniom latać”

Erasmus

Edu(R)Ewolucja

Uczeń on-line

Radosna szkoła

Indywidualizacja w procesie nauczania

Aktywny w szkole, twórczy w życiu

Tabby in internet

Zostaliśmy uhonorowani certyfikatami:

„Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją”

 „ Szkoły Odkrywców Talentów”

 „ Szkoły gotowej na TIK”

 „ Dobrze zaprojektowana szkoła”

 „Profilaktyk roku 2014 Miasta Bydgoszczy”



Sport w Szkole Podstawowej nr 67



Ilość przebadanych osób:

•Uczniowie: 99

•Nauczyciele: 24

•Rodzice: 74



Co robimy dobrze?
• uczniowie są w zdecydowanej większości zadowoleni ze szkoły,

rodziny oraz środowiska rówieśniczego – 62%-81% 9/12 kategorii 

ankiety

• wysoki procent uczniów ma świadomość ryzyka płynącego z 

krzywdzenia kogoś, zwłaszcza poprzez nowe technologie 

(cyberprzemoc) – 80%,

• wysoki procent uczniów ma świadomość ryzyka płynącego z 

używania środków psychoaktywnych – 84%,

• uczniowie mają świadomość, że tak ważne wartości jak: 

posiadanie przyjaciół, zapewnienie bliskim miłości, posiadanie 

dobrego zawodu  oraz realizowanie swoich zainteresowań i 

pragnień  są czynnikami chroniącymi przed uzależnieniami – na te 

wartości wskazało 78-86% uczniów,



Nad czym pracujemy?

- agresja słowna,

- bezpieczeństwo w Internecie,

- wagary,

- komunikacja.



W szkole odbywały się między innymi (,,Zespół Falochronowy’’ pod 

kierunkiem Pani dyrektor Marzeny Mirowskiej): 

a) warsztaty dotyczące Treningu Zastępowania Agresji (ART) prowadzone 

przez Panią psycholog Karinę Brodę i Panią pedagog Dagmarę Betlejewską,

b) zajęcia artystyczno-socjoterapeutyczne ,,Aniołowo’’ prowadzone przez 

Panią pedagog Eleonorę Janowicz i Panią Agnieszkę Sulej-Kowalską 

(nauczyciel muzyki i plastyki),

c) warsztaty dotyczące bezpieczna i netykiety w Internecie prowadzone przez 

nauczyciela informatyki Przemysława Dranickiego,

d) Konkursy m.in. szkolny konkurs plastyczny pt. ,,Bliżej siebie…dalej od…” 

organizowane przez Panią Hannę Pankowską i Panią Joannę Janowicz 

(rozstrzygnięcie konkursu połączone z prezentacją prac – XII. 2019),

e) Fordońska debata na temat tolerancji (XII.2019).



warsztaty dotyczące Treningu Zastępowania Agresji 



zajęcia artystyczno-socjoterapeutyczne ,,Aniołowo’’ 



warsztaty dotyczące bezpieczna i netykiety w internecie



szkolny konkurs plastyczny pt. ,,Bliżej siebie…dalej od…” 



Rekomendacje dla Falochronu
• dostarczenie narzędzia badawczego do 

przeprowadzenia diagnozy (ankietowanie 

falochronowe),

• próba interpretacji podczas superwizji

(porównywanie wyników z innymi szkołami),

• wymiana doświadczeń oraz pomysłów z zakresu 

profilaktyki z innymi placówkami.


