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Falochron dla  
Szkoły Podstawowej nr 46  

w Bydgoszczy 

 
pt: Na fali sukcesów… 



Prezentacja szkoły 
 

Szkoła Podstawowa nr 46 imienia Unii 

Europejskiej w Bydgoszczy położona jest na 

osiedlu Kapuściska. 

W naszej szkole uczy się blisko 500 uczniów 

w 20 oddziałach.  



Współpracujemy z instytucjami 

wspierającymi pracę szkoły: 
 

 

 

•Policją 

•Strażą Miejską 

•Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

•BORPĄ 

•Stowarzyszeniami i Towarzystwami wspierającymi 

działania szkoły. 



Liczba przebadanych osób: 

 

 

• Uczniowie:61 

• Nauczyciele:14 

• Rodzice:20 



 
Co robimy dobrze? 

 
   

 

 

1. Przyjazna atmosfera panująca w szkole. 

2. Wysoki poziom i sposób przekazywania 

wiedzy w   placówce. 

3. Szkoła daje  szansę rozwoju  zainteresowań. 

4. Duże poczucie bezpieczeństwa w szkole. 



                       Atmosfera w szkole 

• Wszyscy pracownicy szkoły duży nacisk 
stawiają na dobre relacje z uczniami. 

• Na korytarzach szkoły znajdują się "strefy 
relaksu" 

 

                    Przekazywanie wiedzy 

• Proponujemy naszym uczniom m. in. zajęcia 
zgodne z założeniami neurodydaktyki oraz 
kursy szybkiego czytania. 

 

www.pixabay z dnia 08.10.2018 

http://www.pixabay/


Nad czym pracowaliśmy? 
 

 

 

1. Budowanie kultury słowa. 

 

2. Zapobieganie przemocy i agresji, a zwłaszcza 

agresji i przemocy elektronicznej. 

 

3. Działanie dla dobra innych. 

 

4. Promowanie zdrowego stylu życia. 



Budowanie kultury słowa 

Pogadanki wychowawcze 

 

Akcje wychowawcze: "NIE dla 

przekleństw" 

 

Spójny system działań nauczycieli 

wobec uczniów wykazujących 

niewłaściwe zachowania 

www.pixabay z dnia 08.10.2018 

http://www.pixabay/


Zapobieganie agresji w internecie 

• Pogadanki wychowawcze  

 

• Spotkania z rodzicami  

 

• Godziny wychowawcze poświęcone 
właściwemu korzystaniu z internetu  

 

• Współpraca z policją 

 

www.pixabay z dnia 08.10.2018 

http://www.pixabay/


Działanie na rzecz innych 

• Sekcja wolontariatu  

• PCK 

• Zbiórki Caritas 

• Mikołajkowa zbiórka pieniędzy dla dzieci z 
biedniejszych domów 

• Plakaty plastyczne: „Co to jest ta empatia?” 

• „Jesteśmy tolerancyjni!” – godziny 
wychowawcze  

 



Promowanie zdrowego trybu życia 

• „Zjedzmy zdrowe śniadanie” 

• „Sportowy Dzień Dziecka” 

• Igrzyska na Kapuściska 

• Przygotowanie na godzinie wychowawczej zdrowego i 
zbilansowanego śniadania 

• Gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu z okazji święta 
dzieci 

• Bieg po Kapuściskach 

• Zawody sportowe organizowane dla szkół z Kapuścisk 
 

www.pixabay z dnia 08.10.2018 

http://www.pixabay/


 
Rekomendacje dla Falochronu 

 

 

 

 

1. Gotowe, rzetelne narzędzie 

 pozwalające zdiagnozować całą 

społeczność szkolną. 

 

2. Stanowi pomoc w budowaniu 

adekwatnego do potrzeb szkoły programu 

wychowawczo- profilaktycznego. 

 

3. Mobilizuje do zwiększenia działań na rzecz 

szkoły. 


