
Falochron  

„Ocalid młodośd” 
 

 



Prezentacja szkoły 
 Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy  jest szkołą 

kształcącą uczniów w następujących kierunkach: 

• technik mechanik lotniczy 

• technik mechanik 

• technik mechatronik 

• technik awionik 

• technik informatyk 

• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 

• technik transportu kolejowego 

 



W 2015 r. szkoła obchodziła Jubileusz 105-lecia istnienia. 

Szkoła na stałe wrosła we współczesny wizerunek miasta 
Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego. Przez wszystkie 
lata była wspierana doświadczoną kadrą nauczycieli  
i wychowawców, wykształciła szereg znanych osobistości. 

Nasi uczniowie zdobywają nagrody na szczeblu wojewódzkim  
i ogólnopolskim. Absolwenci szkoły pokonują następny etap 
edukacyjny, kontynuując naukę na studiach wyższych. 

 

 Celem szkoły jest edukacja, wychowanie i profilaktyka, 
wyposażenie młodzieży w umiejętności pozwalające odnaleźd 
się na rynku pracy i w codziennym życiu. 





Ilośd przebadanych osób: 
• Uczniowie  – 174 osoby 

• Nauczyciele  – 35 osób 

• Rodzice  –  102 osoby 



Co robimy dobrze? 
• wysokie poczucie bezpieczeostwa wśród 

rówieśników w opinii uczniów, rodziców i nauczycieli 

• zadowolenie uczniów z kontaktów z kolegami 

• zadowolenie z klimatu, jaki panuje w szkole  

• możliwośd rozwijania zainteresowao uczniów 



Nad czym pracujemy? 
• poprawa frekwencji (szczególnie nieobecności           

w szkole bez wiedzy rodziców) 

• używanie wulgaryzmów 

• palenie papierosów, picie alkoholu 



Rekomendacje dla Falochronu: 
• dostarczenie narzędzia badawczego do 

przeprowadzenia diagnozy 

• wymiana doświadczeo i dzielenie się 
pomysłami dotyczącymi działao 
wychowawczych i profilaktycznych  

• pomoc przy tworzeniu szkolnego programu 
profilaktyki i  programu wychowawczego 



Działania profilaktyczne  – I obszar 

poprawa frekwencji: 
• realizacja procedury dotyczącej zapobiegania wagarom 

• kontrakty indywidualne 

• analiza frekwencji uczniów co miesiąc 

• współpraca z instytucjami, poradniami wspierającymi szkołę w 
działaniach profilaktyczno-wychowawczych 

• nagroda w postaci słodyczy ufundowana przez Radę Rodziców 
każdego miesiąca dla klasy, która osiągnęła najwyższą 
frekwencję w szkole 

• zaplanowane są zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy 
Policji na temat „Odpowiedzialnośd prawna nieletnich” 



Działania profilaktyczne  – II obszar 

ograniczenie używania wulgaryzmów 

przez młodzież: 
• określanie jasnych zasad współżycia w klasie i w szkole  

• zajęcia z zakresu savoir-vivre na lekcjach wychowawczych 

• reagowanie na nieodpowiednie zachowania uczniów przez 
wszystkich pracowników szkoły 

• zaplanowane są zajęcia na temat  cyberprzemocy  
prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 



Działania profilaktyczne  – III obszar 

zapobieganie sięganiu po używki: 
• udział młodzieży w Światowym Dniu Rzucania Palenia 

 

 

 

 

 

 

 



    
•  konwersatorium na temat szkodliwości tytoniu i innych 

używek 

 

 

 

 

 

 



    
• zaplanowane są zajęcia dla młodzieży na temat 

„Mechanizmów wchodzenia w uzależnienia” 

• spotkanie edukacyjne dla rodziców na temat „Co warto 
wiedzied i co robid, aby chronid swoje dziecko przed 
używkami” 

• realizacja programu profilaktycznego „Ars, czyli jak dbad  
o miłośd” 

 

 

 

 

 



Falochron „Ocalid młodośd” 
dla  

• uczniów 

• nauczycieli 

• rodziców 

dotyczy  

Młodego Człowieka 
wspomagając jego rozwój i zapobiegając 

podejmowaniu zachowań ryzykownych 

  



Dziękuję za uwagę 
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