
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu w okresie od września do grudnia 2017 r. 
realizowała Rządowy Program wspierania w latach 2015-2018 organów prowadzących w 
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ 

Celem programu jest: 

- zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z ZHP w celu podniesienia jakości działań 
wychowawczych i opiekuńczych; 

- kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy oraz rozwijanie ich umiejętności 
prospołecznych, aktywności obywatelskiej oraz umiejętności pracy zespołowej, a także aktywności 
wolontariackiej; 

- budowanie pozytywnego klimatu szkoły i klasy. 

Szkoła zaplanowała szereg działań pod nazwą: „Chcę żyć zdrowo i ciekawie spędzać wolny czas”: 

1. Biwak integracyjny  dla uczniów  klas VII ,,Sport to zdrowie"  
2. Chcę żyć zdrowo i być FIT (turnieje, rozgrywki sportowe) 
3. Festyn „Z ZHP za pan brat” – zachęcenie dzieci z klas 1,4 i 7 do wstąpienia w szeregi ZHP 
4. Warsztaty umiejętności interpersonalnych  dla uczniów – rozwijanie umiejętności komunikacji 

międzyludzkiej w kontekście współpracy i budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów              
i sytuacji problemowych. 

5. Świąteczne spotkanie Szczepu – integrujące uczniów w wieku 7- 13 lat, rodziców i opiekunów 
6. Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej ,,Szlachetna paczka" 

Koszt programu 12000 zł w tym 9600 zł z budżetu państwa i 2400 z budżetu miasta . 

Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup sprzętu do realizacji zadań prozdrowotnych                       
i aktywności fizycznej, na nagrody dla uczestników turniejów i rozgrywek sportowych, materiały 
papiernicze i pomoce dydaktyczne, sprzęt wzbogacający ofertę edukacyjną w czasie organizacji 
warsztatów, zbiórek, organizację biwaku  integracyjnego dla uczniów  klas VII ,,Sport to zdrowie" 
(środek transportu, zakwaterowanie i wyżywienie). 

Dofinansowanie z budżetu państwa zostało przyznane przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora 
Oświaty w imieniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.  

Rezultaty planowanych działań: 

1. Kontynuacja współpracy z organizacją harcerską, zwiększenie liczebności zuchów i harcerzy 
w szkole. 

2. Podniesienie kompetencji psychospołecznych uczniów oraz wzmocnienie w nich otwartej         
i prospołecznej postawy, aktywności obywatelskiej oraz umiejętności pracy zespołowej. 

3. Kontynuacja działań prozdrowotnych, wzrost aktywności fizycznej uczniów. 
4. Kontynuowanie działań na rzecz budowania pozytywnego klimatu szkoły, w tym poprawy 

relacji w zespole uczniowskim, relacji nauczyciele- uczniowie i szkoła  - rodzice uczniów. 
5. Poznanie i korzystanie przez uczniów z różnorodnych form aktywności. 
6. Rozwinięcie u uczniów umiejętności interpersonalnych. 
7. Wyposażenie uczniów w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problemowych, 

współdziałania w zespole, podejmowania zadań społecznych. 
8. Zaangażowanie rodziców i harcerzy w życie szkoły. 
9. Udział w zbiórkach i akcjach charytatywnych – działanie na rzecz środowiska lokalnego. 

 


