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CELE PROGRAMU 

 stworzenie uczniom rozpoczynającym spełnianie obowiązku 
szkolnego bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania  
i opieki, 
 

 wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły, 
 

 stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających 
realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,  
 

 stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania 
zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej. 
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KTO MOŻE SKORZYSTAĆ 

organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły 
podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne 

 I stopnia 

jednostki 
samorządu 

terytorialnego 

osoby 
prawne 
inne niż 
 j. s. t.  

osoby 
fizyczne 

minister właściwy 
do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa 
narodowego 
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PRZEZNACZENIE DOTACJI 

POMOCE DYDAKTYCZNE DO MIEJSC ZABAW  

•duże, miękkie klocki, wałki, zestawy dużych figur geometrycznych,  

•miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, 

•materace   do   zabaw   ruchowych, tory przeszkód, 

•drabinki, linki, siatki o dużych oczkach, 

•układanki, klocki, gry planszowe, 

•materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej… 

 

SZKOLNE PLACE ZABAW  

•drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, 

•pomosty, równoważnie, pochylnie, 

•przeplotnie, kolorowe huśtawki… 
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Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku  
źródło: archiwum własne szkoły 
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Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce  
źródło: archiwum własne szkoły 6 



Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie  
źródło: http://www.szkola25.waw.pl/ 7 



 

Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku  
źródło: archiwum własne szkoły 
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MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WSPARCIA FINANSOWEGO 
 

• „MAŁE SZKOŁY” (liczba uczniów w klasach I-III wynosi od 1 do 69 uczniów):  
6 000 zł   – POMOCE DYDAKTYCZNE 
63 850 zł – SZKOLNY PLAC ZABAW 
 
• „DUŻE SZKOŁY” (liczba uczniów w klasach I-III wynosi 70 uczniów i więcej):  
12 000 zł   – POMOCE DYDAKTYCZNE 
115 450 zł – SZKOLNY PLAC ZABAW 
 
• „DUŻE SZKOŁY”, które nie mają terenu na duży plac zabaw: 
18 000 zł – POMOCE DYDAKTYCZNE do kilku miejsc zabaw 
63 850 zł – SZKOLNY PLAC ZABAW 
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KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU 

WKŁAD WŁASNY organu prowadzącego: 

 

• POMOCE DYDAKTYCZNE – wkład finansowy lub wkład rzeczowy 
obejmujący przygotowanie sali w szkole z przeznaczeniem na 
miejsce zabaw, 

 
• SZKOLNY PLAC ZABAW – wkład finansowy w wysokości co najmniej 

50% kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw. 
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REALIZACJA PROGRAMU W LATACH 2009 – 2013 
Z PODZIAŁEM NA DELEGATURY 

Łącznie – prawie 52 mln zł 

2009-2013 
CIECHANÓW 
liczba szkół 

 
OSTROŁĘKA 
liczba szkół 

 

 
PŁOCK 

liczba szkół 
 

 
RADOM 

liczba szkół 
 

 
SIEDLCE 

liczba szkół 
 

 
 

WARSZAWA                       
I POWIATY 

OKOŁOWARSZAWSKIE 
liczba szkół 

 

RAZEM 

LICZBA SZKÓŁ KWOTA WYKORZYSTANA 

POMOCE 
DYDAKTYCZNE 154 214 122 290 203 566 1549 13 mln 47 tys. zł 

SZKOLNE PLACE 
ZABAW 44 64 33 70 56 245 512 38 mln 671 tys. zł 
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PROCENTOWY UDZIAŁ SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE  
W ODNIESIENIU DO SZKÓŁ UPRAWNIONYCH 
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POMOCE DYDAKTYCZNE w latach 2009-2012 na terenie kraju  

Źródło: 

www.men.gov.pl 
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SZKOLNE PLACE ZABAW w latach 2009-2012 na terenie kraju  

Źródło: 

www.men.gov.pl 
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OSTATNIA EDYCJA PROGRAMU – NABÓR WNIOSKÓW 
   

10 października 2013 r. – termin składania wniosków 
dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia finansowego w 2014 r. – 
do organów prowadzących szkoły. 

 
2 listopada 2013 r. – termin składania wniosków organów 
prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego  
w 2014 r. – do wojewody mazowieckiego. 
 
    Wysokość środków w roku 2014 - 216 mln zł. 
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