
 

 

WOJEWODA MAZOWIECKI 

  



CELE PROGRAMU 

 stworzenie sześcioletnim i siedmioletnim uczniom rozpoczynającym spełnianie 
obowiązku szkolnego bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania  
i opieki w szkole, porównywalnych z warunkami edukacji przedszkolnej 
uwzględniającej aktywną naukę i zabawę, 
 

 wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły, 
 

 stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej 
podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w  zakresie wychowania 
fizycznego, 

 

 stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych  
i zajęć opieki świetlicowej, co pozytywnie wpłynie na niwelowanie reakcji 
stresowych u małych dzieci spowodowanych nowymi dla nich sytuacjami 
związanymi z rozpoczęciem nauki w szkole. 



BENEFICJENCI PROGRAMU RZĄDOWEGO 



Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole albo zwrot 
kosztów poniesionych od 1 stycznia 2009 r. 

Najważniejszym celem wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne jest zaspokojenie 
naturalnej potrzeby ruchu i zabawy, właściwych dla dzieci w młodszym wieku 
szkolnym. 

Pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw obejmują np.: 

• 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, 

• zabawki dydaktyczne. 

 

 

 

PRZEZNACZENIE DOTACJI – POMOCE DYDAKTYCZNE  
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PRZEZNACZENIE DOTACJI – SZKOLNE PLACE ZABAW  

Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw albo zwrot kosztów 
poniesionych od 1 stycznia 2009 r. 
 

Szkolny plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. 
Ułatwi rozwiązanie problemu racjonalnego wykorzystania istniejących już  w szkole 
obiektów sportowych oraz umożliwi dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej 
w sposób pozwalający im rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne wynikające  
z ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie większości zajęć prowadzonych 
w klasach. 
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PRZEZNACZENIE DOTACJI – SZKOLNE PLACE ZABAW  

Place zabaw powinny zostać wyposażone w pojedyncze elementy lub zestawy 
sprzętu rekreacyjnego, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć 
ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, 
przeskoki, przeploty, zwisy),  
np.: drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, 
pochylnie, przeplotnie, kolorowe huśtawki. 
 
Liczba urządzeń zainstalowanych na szkolnym placu zabaw  
powinna być odpowiednia do jego powierzchni. 
 
Szkoła może ubiegać się o wsparcie finansowe na: 
• mały plac zabaw o powierzchni około 240 m2 w „małych” szkołach 
• duży plac zabaw o powierzchni około 500  m2  w „dużych” szkołach 
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SZKOLNY „DUŻY” PLAC ZABAW 

 Powierzchnia całkowita placu zabaw 
~ 500 m² 
 

 Nawierzchnia bezpieczna 
(piankowa, gumowa) ~ 240 m² 
 

 Strefa komunikacyjna (ścieżka), 
nawierzchnia typu tartan (lub inna 
syntetyczna) ~ 50 m²  
 

 Strefa zielona pod trawniki  
i obsadzenia roślinnością średnią 
(krzewy) i wysoką (drzewa) ~ 210 m² 

 
  



SZKOLNY „MAŁY” PLAC ZABAW 

 Powierzchnia całkowita placu 
zabaw ~ 240 m² 
 

 Nawierzchnia bezpieczna 
(piankowa, gumowa) ~ 150 m² 
 

 Strefa komunikacyjna (ścieżka), 
nawierzchnia typu tartan (lub inna 
syntetyczna) ~ 20 m²  
 

 Strefa zielona pod trawniki  
i obsadzenia roślinnością średnią 
(krzewy) i wysoką (drzewa) ~ 70m² 

 



KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU 

Organy prowadzące są zobowiązane zapewnić WKŁAD WŁASNY przeznaczony na 
realizację programu. 
 
Wkład własny to: 

 w przypadku pomocy dydaktycznych – wkład finansowy lub wkład rzeczowy 
obejmujący przygotowanie sali w szkole z przeznaczeniem na miejsce zabaw,  
o wartości wskazanej przez organ prowadzący, 

 
 w przypadku szkolnych placów zabaw – wkład finansowy w wysokości co najmniej 

50% kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw. 

Przewidywany koszt realizacji programu w latach 
2009-2014 to 1.594 mln zł,  

w tym 856 mln zł z budżetu państwa. 
Wysokość środków budżetu państwa  

w roku 2014 wynosić będzie 216 mln zł. 



MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WSPARCIA FINANSOWEGO WYNOSI: 
 

 dla „małych” szkół (liczba dzieci w klasach I-III wynosi do 69 uczniów):  
6 000 zł   - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, 
63 850 zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji małego   
                   placu zabaw. 
 
 dla „dużych” szkół (liczba dzieci w klasach I-III wynosi 70 uczniów i więcej):  
12 000 zł    - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, 
115 450 zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji dużego   
                      placu zabaw. 
 
 dla „dużych” szkół, które nie mają terenu na duży plac zabaw: 
18 000 zł - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do kilku miejsc zabaw, 
63 850 zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji małego  
                   placu zabaw. 
 

Wsparcie przyznawane = kwoty wnioskowane, nie wyższe niż wynikające z rozporządzenia. 



KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW 
 

 liczba dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych, 
 

 wyrównywanie dostępu do edukacji uczniów uczęszczających do szkół położonych na 
obszarach wiejskich, 
 

 aktualny stan wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkołach  
i dysponowania szkolnymi placami zabaw dostosowanymi do potrzeb uczniów klas I-III, 
 

 potrzeby szkół w zakresie zakupu/zwrotu kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do 
miejsc zabaw w szkołach i utworzenia lub modernizacji/zwrotu kosztów utworzenia lub 
modernizacji szkolnych placów zabaw, 
 

 przypadki losowe i inne szczególne okoliczności uzasadniające udzielenie wsparcia 
finansowego.  

 
 



ZMIANY W AKTACH PRAWNYCH: 
 
 Określenie wielkości szkoły („duża”, „mała”). O wielkości szkoły decyduje liczba 

uczniów w klasach I-III według danych na dzień 30 września roku poprzedzającego rok 
przyznania wsparcia finansowego. 
 

 Od roku 2013 wnioski o uzyskanie wsparcia finansowego mogą również składać szkoły 
filialne.   
 

 Przekazanie środków przez wojewodę w ramach przyznanego wsparcia finansowego na  
szkolne place zabaw następuje w wysokości 100% przyznanej kwoty jednorazowo, bez 
podziału na dwie transze, jak dotychczas. 
 

 Przekazanie środków przez wojewodę w ramach przyznanego wsparcia finansowego 
następuje w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 
 



REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA  
W LATACH 2009 – 2013  

W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 

* rok 2013 – w trakcie realizacji 

2009 2010 2011 2012 2013

LICZBA 

SZKÓŁ

LICZBA 

SZKÓŁ

LICZBA 

SZKÓŁ

LICZBA 

SZKÓŁ

LICZBA 

SZKÓŁ

LICZBA 

SZKÓŁ

KWOTA 

WYKORZYSTANA

POMOCE 

DYDAKTYCZNE
706 681 86 50 26 1549 13 047 904,40 zł

SZKOLNE PLACE 

ZABAW
0 137 190 113 72 512 38 670 736,54 zł

RAZEM
WOJ. 

MAZOWIECKIE



REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA  
W LATACH 2009 – 2013  

NA TERENIE  DELEGATURY PŁOCK 

* rok 2013 – w trakcie realizacji 

2009 2010 2011 2012 2013*

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

KWOTA 

PRZYZNANA

POMOCE 

DYDAKTYCZNE
63 53 2 2 2 122 1 034 476,10 zł

SZKOLNE 

PLACE ZABAW
0 7 13 9 4 33 2 750 265,13 zł

PŁOCK

RAZEM



REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA  
W LATACH 2009 – 2013  

NA TERENIE  DELEGATURY CIECHANÓW 

* rok 2013 – w trakcie realizacji 

2009 2010 2011 2012 2013*

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

KWOTA 

PRZYZNANA

POMOCE 

DYDAKTYCZNE
79 64 8 2 1 154 1 195 659,10 zł

SZKOLNE 

PLACE ZABAW
0 10 18 9 7 44 3 491 796,46 zł

CIECHANÓW

RAZEM



REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA  
W LATACH 2009 – 2013  

NA TERENIE  DELEGATURY OSTROŁĘKA 

* rok 2013 – w trakcie realizacji 

2009 2010 2011 2012 2013*

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

KWOTA 

PRZYZNANA

POMOCE 

DYDAKTYCZNE
111 88 5 8 2 214 1 517 573,49 zł

SZKOLNE 

PLACE ZABAW
0 15 19 13 17 64 5 011 774,75 zł

OSTROŁĘKA

RAZEM



REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA  
W LATACH 2009 – 2013  

NA TERENIE  DELEGATURY RADOM 

* rok 2013 – w trakcie realizacji 

2009 2010 2011 2012 2013*

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

KWOTA 

PRZYZNANA

POMOCE 

DYDAKTYCZNE
142 123 14 5 6 290 2 275 175,17 zł

SZKOLNE 

PLACE ZABAW
0 13 35 16 6 70 6 037 491,10 zł

RADOM

RAZEM



REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA  
W LATACH 2009 – 2013  

NA TERENIE  DELEGATURY SIEDLCE 

* rok 2013 – w trakcie realizacji 

2009 2010 2011 2012 2013*

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

KWOTA 

PRZYZNANA

POMOCE 

DYDAKTYCZNE
95 93 4 8 3 203 1 545 412,20 zł

SZKOLNE 

PLACE ZABAW
0 18 22 11 5 56 4 353 596,37 zł

SIEDLCE

RAZEM



REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA  
W LATACH 2009 – 2013 NA TERENIE  

WARSZAWY I POWIATÓW OKOŁOWARSZAWSKICH 

* rok 2013 – w trakcie realizacji 

2009 2010 2011 2012 2013*

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

ILOŚĆ 

SZKÓŁ

KWOTA 

PRZYZNANA

POMOCE 

DYDAKTYCZNE
216 260 53 25 12 566 5 502 232,34 zł

SZKOLNE 

PLACE ZABAW
0 74 83 55 33 245 19 367 338,99 zł

WARSZAWA

RAZEM



PROCENTOWY UDZIAŁ SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE  
W ODNIESIENIU DO SZKÓŁ UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU  

W PROGRAMIE NA TERENIE WOJ. MAZOWIECKIEGO 



VI EDYCJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” 
 NABÓR WNIOSKÓW DLA WSPARCIA FINANSOWEGO  

UDZIELANEGO W ROKU 2014 
  
 Termin składania wniosków dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia finansowego  

w 2014 roku w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w zakresie miejsc 
zabaw w szkołach i szkolnych placów zabaw: 10 października 2013 roku – do 
organów prowadzących szkoły. 
 

 Termin składania wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia 
finansowego w 2014 roku w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”  
w zakresie miejsc zabaw w szkołach i szkolnych placów zabaw: 2 listopada 2013 
roku – do Wojewody Mazowieckiego. 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  

 
Dane kontaktowe: 
 
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE 
 

 Andrzej Rybus-Tołłoczko (tel. 22 695 69 80) 
    arybus-tolloczko@mazowieckie.pl 
  
KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE 
 

 Aldona Lodzińska (tel. 22 551 24 00 w. 1131) 
aldona.lodzinska@kuratorium.waw.pl 

 
 Marta Czubaszek (tel. 22 551 24 00 w. 2102) 

marta.czubaszek@kuratorium.waw.pl 
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