Program „RADOSNA SZKOŁA”
Zgodnie z założeniami znowelizowanej Ustawy o Reformie Oświaty od września
2009r. dzieci sześcioletnie będą mogły rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Przez pierwsze trzy
lata rodzice wszystkich dzieci kończących sześć lat w danym roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie
ich dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej, po tym terminie rozpoczęcie nauki w klasie
pierwszej będzie obowiązkiem sześciolatków. Wiadomo jednak, że szkoła nie posiada odpowiedniej
bazy materialnej dla zapewnienia warunków do nauki i zabawy dla dzieci w tym wieku.
Dlatego też w wyniku poszukiwania różnorodnych możliwości w lipcu 2009r. dyrekcja szkoły
opracowała wniosek w celu pozyskania środków z rządowego programu wspierania organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna Szkoła”. Wniosek
ten został oceniony najwyżej z placówek oświatowych Gminy Wilamowice i nasza placówka
otrzymała w ramach tego programu kwotę 12 tyś. złotych na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw
w szkole.
Ideą programu jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych zgodnie
z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci związanymi z aktywnością fizyczną. Pomoce
dydaktyczne i sprzęt zakupiony za uzyskane w ten sposób pieniądze pozwalają na zaspokajanie przez
dzieci potrzeby ruchu, spełniają funkcje edukacyjne i umożliwiają usprawnianie małej motoryki.
Większość sprzętu znajduje się w urządzonej w tym celu dodatkowej sali spełniającej funkcję
edukacyjną i rekreacyjną. Dodatkowym założeniem jest urządzenie w salach lekcyjnych wydzielonych
miejsc zabaw i uzupełnienie sprzętu audiowizualnego oraz doposażenie małej sali gimnastycznej
w sprzęt sportowo – rekreacyjny dostosowany do dzieci 6 – 10 letnich. Miejsca zabaw w szkole
umożliwią nie tylko realizację podstawy programowej, rozwój zdolności, zainteresowań
i kreatywności uczniów 6 – 7 letnich lecz przede wszystkim wpłyną na ich dobre samopoczucie
w szkole.
Już w chwili obecnej wszyscy uczniowie klas I – III chętnie uczestniczą w zajęciach
w doposażonych salach i miejscach zabaw. Miejsca te wykorzystywane są zarówno w trakcie
obowiązkowych jak i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
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