
Falochron

Szkoła Podstawowa nr 9 w Bydgoszczy

pt.: Rozwijamy się.



Nasza szkoła
Patronem naszej szkoły jest Władysław Jagiełło.

Od września 2017 roku naszą siedzibą jest nowy kompleks szkolno-

przedszkolny z zapleczem rekreacyjno-sportowym przy ulicy gen. Tadeusza 

Bora-Komorowskiego 2. Od 1 września 2019 roku nasza szkoła została 

przekształcona w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1.

Uczy się u nas 879 uczniów, w tym w Szkole Podstawowej nr 9 - 657 

uczniów i Przedszkolu nr 1 - 222 dzieci.

Naszym uczniom oferujemy szereg zajęć pozalekcyjnych, zarówno 

terapeutycznych, wyrównawczych, jak i rozwijających uzdolnienia, 

m.in. w  zespole wokalnym, kole tanecznym, zajęciach nauki gry na pianinie, 

zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej „Akademia Młodego 

Ratownika”, SKS-ach, zajęciach ogólnorozwojowych (np. prężnie działa 

drużyna unihokeja, która w tym roku dostała się do finału rozgrywek szkół 

bydgoskich i zajęła I miejsce w mieście, awansując tym samym do finału 

wojewódzkiego).



Nasza Szkoła w tym roku szkolnym przystąpiła do projektu 

Edu(R)Ewolucja, w ramach którego organizowane są następujące 

zajęcia:   

1. Zajęcia w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych

i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy takich jak: język angielski,

programowanie i robotyka.

2. Zajęcia specjalistyczne i dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów

o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3.Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu przyrodniczego

i matematycznego.

Kontynuowane są również inne projekty: Komponent Owocowo –

Warzywny, Komponent Mleczny, Mam kota na punkcie mleka, w ramach

których przeprowadzane są określone programem zajęcia z zakresu

prawidłowego żywienia: pogadanki, zajęcia poglądowo-praktyczne: np.

wykonanie kanapek, surówek, sałatek, czy zajęcia z książeczką

opracowaną do programu - gry, rebusy, kolorowanki.



Podejmując działania w obszarze 

profilaktyki współpracujemy z:

• Policją,

• Strażą Miejską,

• BORPĄ,

• Fundacją „Przystań”,

• PP-P nr 2,

• OSP Fordon.



Ilość przebadanych osób:

Nasza Szkoła przystąpiła do Falochronu pod koniec drugiego semestru roku

szkolnego 2018-2019. W tym czasie przeprowadziliśmy diagnozę, 

a od września 2019 roku rozpoczęliśmy działania.

• Rodzice 56

• Uczniowie 56

• Nauczyciele 20



Co robimy dobrze?

Wysoki poziom zadowolenia:

Kontakty z rodzicami (87%), atmosfera w domu (82%), 

poziom życia rodziny (80%), dzielnica (80%)

Rozwój zainteresowań (73%), sposób spędzania wolnego czasu (73%)

Kontakty z kolegami (71%)

Funkcjonowanie w szkole (62%)

Poczucie bezpieczeństwa wśród kolegów w szkole (61%)

Wysoki poziom wiedzy na temat szkodliwości używek (54%) i 

papierosów (51%)



Nad czym pracujemy?

Uatrakcyjnienie oferty Szkoły.

Zmotywowanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Kulturalne odzywanie się do siebie.



Nasze działania 
(uatrakcyjnienie oferty Szkoły i zmotywowanie uczniów do aktywnego 

spędzania czasu wolnego):

Tydzień muzyki i gier na przerwach. Przygotowanie muzyki we współpracy 

z Samorządem Uczniowskim.



Nasze działania 
(uatrakcyjnienie oferty Szkoły i zmotywowanie uczniów do aktywnego 

spędzania czasu wolnego) 



Nasze działania 
(uatrakcyjnienie oferty Szkoły i zmotywowanie uczniów do aktywnego 
spędzania czasu wolnego) Czytanie bajek przedszkolakom.



Nasze działania 
(Kulturalne odzywanie się do siebie)

Konkurs na plakat pt. „Dobre maniery”. Celem konkursu jest 

rozpowszechnianie dobrych manier wśród młodzieży. 





Co planujemy:

• Na zakończenie każdego semestru konkurs pt. „Cichy bohater”. Grono 

pedagogiczne wraz z pracownikami Szkoły i uczniami (poprzez obserwację 

uczniów na terenie Szkoły) będą wybierać „Cichego bohatera”, osobę która 

zachowuje się właściwie w stosunku do uczniów, jak i do nauczycieli, jest 

koleżeńska, pomaga słabszym - Uatrakcyjnienie oferty Szkoły

• Akcja pt. „Dzielenie się talentami”. Uczniowie, w wyznaczonym dniu                   

(na długiej przerwie, w holu), będą prezentować swoją pasję, 

zainteresowania, hobby - Zmotywowanie uczniów do aktywnego spędzanie 

czasu wolnego

• Konkurs na vloga pt. „Mój dzień z moją pasją”. Wychowawcy ogłaszają               

w klasach konkurs na vloga i przedstawiają zasady realizacji zadania                     

(prezentacje vlogów na godzinie wychowawczej, a dla ogółu Szkoły 

w wybranym terminie w auli) - Zmotywowanie uczniów do aktywnego 

spędzanie czasu wolnego



Co planujemy:

• Konkurs pt. „ Gentleman i Dama szkoły”. Wychowawcy miesiąc przed 

Dniem Dziecka informują uczniów o konkursie i zasadach jego realizacji. 

Wszyscy nauczyciele (obserwacja uczniów przez miesiąc pod kątem 

wyznaczenia ucznia, który ich zdaniem zasługuje na miano Gentlemana i 

Damy szkoły) – Kulturalne odzywanie się do siebie



Rekomendacje dla Falochronu

• Pomoc w budowaniu Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego w oparciu o ankiety.

• Większe zaangażowanie uczniów na rzecz szkoły.

• Integracja uczniów.

• Szkoła bardziej przyjazna uczniom. 


