
Falochron  
dla kujawsko – pomorskiego 

 

„Gramy razem” 

 
Zespół Szkół nr 21  

Gimnazjum nr 8 Sportowe 
w Bydgoszczy 

 



 Gimnazjum nr 8 Sportowe  
 



 
 
 
 
 

wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 21 w Bydgoszczy, 
jest szkołą liczącą 4 oddziały, 
szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie, 
uczniowie: 
 osiągają najwyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego     
    /ranking Gazety Wyborczej/, 

 

 

 



w koszykówce                   oraz       w strzelectwie  sportowym, 

specjalizują się  

      
 

zdobywają laury w konkursach przedmiotowych  
   oraz zawodach sportowych (absolwenci zdobywają     
   medale na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach      
   Polski, Europy, Świata). 

 
 
 

 



 Uczestniczymy/uczestniczyliśmy 

w projektach: 



Ilość przebadanych osób: 

• 23 uczniów, 

• 26 nauczycieli, 

• 19 rodziców. 



 dbamy o przyjazną atmosferę oraz dobre relacje między uczniami, 
rodzicami i nauczycielami (89,47% rodziców jest zadowolonych  
z klimatu panującego w szkole, udział w projekcie Szkoła Współpracy), 

 rozwijamy samorządność, 

 systematycznie dokonujemy diagnozy sytuacji wychowawczej w szkole, 
na osiedlu poprzez warsztaty z udziałem rodziców, uczniów, 
nauczycieli oraz pracowników instytucji wspierających szkołę, 

 

Co robimy dobrze? 



proponujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych - umożliwiamy  
     uczniom rozwijanie pasji i zainteresowań (69,56% badanych jest   
     zadowolonych z możliwości rozwoju swoich zainteresowań), 
naszym priorytetem jest bezpieczeństwo (95,65% badanych czuje  
    się w szkole bezpiecznie), 
gwarantujemy wysoki poziom nauki (absolwenci kontynuują naukę  
     w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych). 
 

Co robimy dobrze? cd. 



Nad czym pracujemy? 
 

Pracujemy nad: 

 kulturą języka (używanie wulgaryzmów: 39,13%), 

 bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni oraz kulturą korzystania  
z cyfrowości (hejtowanie: 17,39%), 

motywacją do nauki (trudności w nauce wynikające z nieuczenia się: 
47,82%, wagary: 34,78%), 

 promocją zdrowego stylu życia (palenie papierosów: 17,39%, picie 
alkoholu: 8,69%), 

 

 



 

warsztaty : 
integracyjne, 
„Broń siebie i nie daj się skrzywdzić”, 
„Wyloguj się do życia”, 
„Stop cyberprzemocy”, 
„Rozwijamy kompetencje społeczne – potrafimy rozwiązywać   
     konflikty”, 
 „Oblicza uzależnień”, 
 „Młodość przeciwko uzależnieniom” szkolni liderzy profilaktyki, 
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Tydzień Profilaktyki 



 

Światowy Dzień bez Przekleństw: 

 konkurs na: 

•  plakat, 

• wiersz, hasło,  aforyzm promujący dobre maniery, 

 „Dodaj znajomego – nie hejtuj”, 

 

 
 

 

 



Dzień Życzliwości, 

 

Kawiarnia Literacka, czyli uczniowskie 
spotkania z poezją i prozą.  

     SREBRNA MASKA - konkurs recytatorski, 



konkurs „Superkolega/koleżanka”, 

 



 coaching, 

 zajęcia wyrównawcze, konsultacje, pomoc 
wolontariuszy w nadrabianiu zaległości, 
przygotowaniu się do sprawdzianów, 

 oferta zajęć pozalekcyjnych: praca w wolontariacie 
szkolnym, gimTV8, 

możliwość korzystania z refundowanych obiadów,  

 stypendium socjalnego, sportowego, 

 

 



 

 warsztaty dla rodziców „Moje dziecko – agresor czy ofiara?, 

 warsztaty dla nauczycieli: 

  „Dlaczego warto chronić mózgi naszych dzieci”, 

  „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”, 

 „Co działa, kiedy nic nie działa – Jak radzić sobie w sytuacjach 
trudnych wychowawczo? 

 



 

 

 

Dziękuję za uwagę 


