
 

WOJEWODA OPOLSKI     
                                                      Opole,  18 września 2013 r.  

 

 
 

Na podstawie § 9 ust.6 Rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 110 poz. 915, zm. Dz. U. 2010 Nr 

187 poz. 1253), 
  

 Wojewoda Opolski ogłasza II dodatkowy nabór wniosków na rok 2013 
w ramach 

  
Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących 

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół 
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia 

„Radosna szkoła”. 
  

Program zakłada wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły 
podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w zakresie tworzenia 
odpowiednich warunków aktywności ruchowej najmłodszych uczniów w związku z 

obniżeniem wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego. 
  
Przedmiotem dofinansowania w ramach programu może być zakup pomocy dydaktycznych 

lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, utworzenie 
albo modernizacja szkolnych placów zabaw bądź zwrot kosztów utworzenia bądź 

modernizacji szkolnych placów zabaw. 
  

Jednocześnie informuję, że w/w wnioski mogą składać wyłącznie szkoły (za pośrednictwem 
organów prowadzących wskazanych w § 3 ust. 1 Rozporządzenia), które dotychczas nie 

otrzymały dofinansowania w ramach programu. 
  

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do 
tut. Urzędu)  w Kancelarii Ogólnej  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,                

ul. Piastowska 14,  parter pok. 57, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 
w kopercie z dopiskiem: „Program Radosna Szkoła - II nabór dodatkowy”,  

  
od dnia 20 września do dnia 4 października 2013 r. do godz. 15.30  

  
Szczegółowe informacje o programie, w tym między innymi formularze wniosków 

o dofinansowanie dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl 
w zakładce „Radosna szkoła”, a także na stronie internetowej Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego www.wzfe.opole.uw.gov.pl w zakładce „Radosna szkoła” 
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