
Zasady wsparcia szkół w ramach rządowego programu „Radosna 
szkoła - kraina sprawności  i zdrowia”   
 
Program zakłada wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły 
podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w tworzeniu odpowiednich 
warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku 
rozpoczynania obowiązku szkolnego. 
 
W 2009 roku na realizację programu przeznacza się w budżecie państwa kwotę 40 
milionów zł. 
W roku 2010 planowane jest wydatkowanie 284 milionów zł. 
W roku 2011 planowane jest wydatkowanie 296 milionów zł. 
  
Projekt rozporządzenia określa maksymalną wartość pomocy dla poszczególnych grup 
szkół. Szkoły mogą otrzymać od 30 do 60 tys. zł na wyposażenie ogródków oraz od 4 do 
12 tys. zł na wyposażenie miejsc zabaw w szkole. Zróżnicowanie wartości kwot 
dofinansowania uzależnione jest od liczby uczniów w klasach I-III w poszczególnych 
szkołach, według stanu na 30 września 2008 roku.  
 
Projekt określa zasady występowania organów prowadzących o dotację lub dofinansowanie 
zakupu sprzętu rekreacyjnego do ogródków szkolnych i pomocy dydaktycznych do miejsc 
zabaw lub refundacji kosztów zakupu takiego sprzętu, poniesionych przez organy 
prowadzące w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 1 października 2010 roku. Organy 
prowadzące szkoły, ubiegające się o dofinansowanie w ramach programu, będą planowały 
wkład własny przeznaczony na jego realizację. Za wkład własny uważa się wkład 
finansowy lub rzeczowy, obejmujący w szczególności właściwe przygotowanie terenu, na 
którym będzie zlokalizowany ogródek szkolny, lub właściwe przygotowanie sali w szkole 
przeznaczonej na miejsce zabaw. 
 
Szczegółowe warunki udzielania pomocy szkołom objętym programem zostały określone: 
- w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego 
wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych 
I stopnia,  
- w projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie rządowego programu wpierania w latach 
2009-2011 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych 
I stopnia - „Radosna szkoła - kraina sprawności i zdrowia”. 
 
Projekty tych dokumentów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. 
 


