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Prezentacja szkoły 
 
SP im. J. Verne`a  w Białych Błotach z oddziałami 

gimnazjalnymi liczy 1475 uczniów.  

W  wyniku reformy edukacji w roku ubiegłym doszło do 

połączenia Szkoły Podstawowej im. J. Verne`a z Publicznym 

Gimnazjum im. M. Rejewskiego, w którym to gimnazjum 

zapoczątkowano realizację programu profilaktyki Falochron.  

Obecnie w szkole uczy 163 nauczycieli. Pomimo sporej ilości 

uczniów w naszej szkole dużą wagę  przykłada się do 

zniesienia zjawiska anonimowości i bieżącego 

rozpoznawania pojawiających się trudności 

wychowawczych.  



DYREKCJA SZKOŁY 

Nadzór nad szkołą sprawują:  p. dyr. 
Danuta Ferenstain oraz wicedyrektorzy:  

p. Renata Karwowska, p. Bernadetta 
Drzewiecka, p. Joanna Załęgowska oraz  

p. Zdzisław Napora.  

 



Liczba przebadanych osób: 

 

• Uczniowie: 138 (kl.7 i oddziały 
gimnazjalne) 

• Nauczyciele:  18 

• Rodzice: 93 



Co robimy dobrze? 
 •  Ankietowani deklarowali wysoki poziom 

zadowolenia ze szkoły, zwłaszcza pod kątem 
możliwości rozwoju zainteresowań 

• Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, 
podobnie rodzice i nauczyciele wysoko 
oceniają bezpieczeństwo w szkole 

• Uczniowie lubią swoich nauczycieli i klimat, 
jaki panuje w szkole 

 



Nad czym pracowaliśmy? 
• Kultura słowa w związku z używaniem przez 

młodzież wulgaryzmów  

• Kształtowanie pozytywnych relacji rówieśniczych i 
tolerancji na to, co odmienne 

• Eliminowanie zachowań  przemocowych z udziałem 
uczniów w mediach społecznościowych: seksting, 
cyberprzemoc 

• Propagowanie zdrowego stylu życia 

• Samoocena uczniów 

 



Przemoc Karmi się Milczeniem 
akcja przeciwko cyberprzemocy i zachowaniom ryzykownym w Internecie 





Bezpieczny słup informacyjny 
(profilaktyka zachowań ryzykownych i uzależnień) 



Warsztaty profilaktyczne 

• Świadomi zagrożeń – warsztaty dla uczniów i 
rodziców poruszające problem uzależnień 
krzyżowych, w tym behawioralnych 

• W kręgu schematów –profilaktyka uzależnień 
od środków psychoaktywnych(dopalacze) 

• Oblicza uzależnień – spotkanie 
psychoedukacyjne dla grupy 100 uczniów w 
PM w Bydgoszczy 

 



STOP wulgaryzmom akcja SU 



Inny nie znaczy gorszy  
(akcja podnosząca poziom poczucia własnej wartości  

i  samoakceptacji uczniów) 



Warsztaty „Inny nie znaczy gorszy”, 
 „Rodzinne Turnieje Gier Planszowych” 



Efekty-wyniki ewaluacji programu 
 

•Zmniejszona liczba interwencji na holach 

związanych z rozwiązywaniem konfliktów 

między uczniowskich, w tym dotyczących 

bójek i wzajemnego słownego obrażania 

 

•Wzrost świadomości młodzieży związanej z 

konsekwencjami udostępniania osobistych 

informacji o sobie oraz zdjęć osobom 

postronnym lub w Internecie 
 



• Zmniejszenie liczby interwencji związanych 

z paleniem papierosów na terenie i w 

okolicach szkoły 

 

• Zaangażowanie rodziców w aktywne 

spędzanie czasu wolnego z dziećmi  

(w ramach akcji Rodzinne Turnieje Gier 

Planszowych) 

 

• Deklarowany przez wychowawców wzrost 

integracji w aktualnych klasach 8 



 
Rekomendacje do dalszej pracy 

1. Praca nad podniesieniem samooceny młodzieży z 
klas 7,8 SP i 3 gimnazjum oraz jej związkiem z 
wyglądem fizycznym (DOVE) 

2. Kontynuowanie działań związanych z integracją 
zespołów klasowych oraz wzrostem tolerancji na 
odmienność (kl. 4 SP) 

3. Wykorzystywanie narzędzia, jakim jest ankieta do 
bieżącej diagnozy problemów występujących w 
szkole pod kątem zmian w programie PW 

 

 


