
„Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem,  

to dziecko, które wczoraj żyło radością” 

Rondla Russell 

"Radosna szkoła" – rządowy program Ministerstwa Edukacji Narodowej wspomagający edukację 

dzieci w klasach I-III zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 roku. 

Program powołany został Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie 

form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących 

szkół muzycznych I stopnia
.
 

Zakłada on wspieranie w latach 2009-2014 w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych   

I stopnia poprzez m.in. ułatwienie 6-latkom rozpoczęcia nauki w szkołach poprzez dostosowywanie 

warunków nauki do ich rozwoju i umożliwienie dzieciom z obszarów wiejskich dostępu do 

nowoczesnych pomocy edukacyjnych. W ramach tego programu dofinansowywana jest także 

budowa i modernizacja placów zabaw przy szkołach. W 2010 na realizację programu przeznaczono 

150 mln zł, za które planowano m.in. zmodernizować 1400 placów zabaw przy szkołach 

podstawowych, z czego ponad 60 proc. na terenach gmin wiej 

W naszej szkole 1 września 2014r ruszył Program Radosna Szkoła, ukierunkowany na reali-

zację ogólnej idei zapewnienia najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego. 

Została utworzona sala zabaw wyposażona w ramach programu rządowego spełniające warunki do 

aktywności ruchowej najmłodszych uczniów  porównywalnych ze standardami wychowania przed-

szkolnego. 

To szczególne miejsce zapewnia naszym małym uczniom harmonijny rozwój różnorodnych 

umiejętności i umożliwia nauczycielom realizację nowej podstawy programowej w formie 

czynnego działania. Akcesoria i wyposażenie sali zabaw wspomagają rozwój psychofizyczny 

dzieci. Ich wysokie standardy jakościowe i estetyczne oraz przyjazna kolorystyka sprawiają, że 

strefa zabaw jest w pełni radosnym miejscem dziecięcej aktywności. Nasza Radosna Szkoła posiada 

przyrządy, materace do zabaw, tory przeszkód, dywanowe gry planszowe i elementy umożliwiające 

rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych a zarazem usprawniające koordynację                

wzrokowo-ruchową wraz ze sprzętem spełniającym funkcje edukacyjne i usprawniające małą 

motorykę. Aktywności edukacyjnej sprzyja strefa zorganizowana w postaci kącików tematycznych 

zachęcających dzieci do zabaw z rówieśnikami. 

 

Tutaj poprzez zabawy z dużymi miękkimi klockami dziecko poznaje i utrwala kształty, 

rozwija wyobraźnię przestrzenną poprzez układanki kształtuje spostrzegawczość i precyzję ruchu, 

poprzez gry planszowe rozwija umiejętność pracy w grupie i uczy się zasad dobrego 

współzawodnictwa. Natomiast zabawki dydaktyczne umożliwiają zabawy tematyczne i stanowią 

pomoc w zajęciach relaksacyjnych.  

 

„Jest to przytulne miejsce gdzie przyjemnie 

 i aktywnie wspólnie spędzamy czas” 


