Miło nam poinformować, że Prywatna Szkoła Podstawowa Salwator w Krakowie została
beneficjentem programu MEN "Radosna Szkoła". W ramach programu przyznana została nam dotacja w
wysokości 6 tysięcy złotych na utworzenie kącika zabaw dla uczniów klas 0 – 3. Pieniądze te zostaną
przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych oraz gier i przyrządów służących
uczniom do zabaw w trakcie przerw międzylekcyjnych oraz w ramach zajęć świetlicowych.
W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” organ prowadzący Prywatną Szkołę Podstawową Salwator w roku 2012 otrzymał wsparcie finansowe :
• 6 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie
możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci,
związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw powinny być wyposażone w przyrządy pozwalające
na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, i obejmować w szczególności duże, miękkie klocki, miękkie
piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy
umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową.
Powinny też być wyposażone w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę
(układanki czy kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Natomiast po
intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia, relaksu czy
indywidualnej pracy. Służyć temu powinien obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające
odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy).
• 55 tys. zł (przy 55 tys. naszego wkładu własnego) na urządzenie szkolnego placu zabaw. Ma on
umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować
napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie
zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi
różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania,
przeskoków, przeplotów czy zwisów). Dogodnym miejscem usytuowania szkolnego placu zabaw może być
sąsiedztwo boiska lub bieżni, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia zabaw i gier ruchowych.
Powinien być także wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty,
zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Plac zabaw urządzony przez szkołę
powinien być bezpieczny. Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod
urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne
zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.
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