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Dokumentacja projektowo-kosztorysowa utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach 
Rządowego programu „Radosna Szkoła"

Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi w Uchwale Rady Ministrów nr 112 z dnia 7 
lipca 2009 r. w sprawie 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" oraz rozporządzeniem Rady Ministrów 
w sprawie form wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych ogólnokształcących szkół 
muzycznych I stopnia ( Dz. U. Nr 110, poz.915).
Założenia do programu zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: 
http://www.radosnaszkola.men.gov.pl

I Wytyczne do projektowania:

Opis terenu: Miejsce przeznaczone na plac zabaw usytuowane jest na boisku szkolnym ok. 200 m od 
budynku Szkoły. Teren przeznaczony na plac zabaw ma powierzchnię 500 m2.

Szkolny plac zabaw: pokrycie części placu nawierzchnią bezpieczną do ćwiczeń ruchowych około 240 
m2, piankową albo gumową w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152C, RAL: 2011- 
Tieforange zgodnie z PN. Strefa komunikacyjna (ścieżka) o powierzchni około 50 m2, o nawierzchni typu 
tartan (lub inna syntetyczna) w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE 540C, RAL: 5003- Saphirbłau 
zgodnie z PN. Strefa zieleni o powierzchni około 210 m2.

Wyposażenie: montaż urządzeń zabawowych, zastosowanie materiałów bezpiecznych.
Przykładowe elementy: zestaw zabawowy wielofunkcyjny przystosowany dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową, huśtawka wagowa duża, karuzela tarczowa, pajęczynka, bujak sprężynowy (2 razy) np. żółw, 
konik; ruchome stopnie, ruchomy trap, przepolotnica wspinaczkowa, urządzenie sprężynowe z zakresu 
dużej motoryki. Wybór ostatecznych elementów placu zabaw będzie podlegał uzgodnieniu z 
Zamawiającym.

Wyposażenie w dodatkowe elementy placu zabaw: tablica informacyjna „Szkolny plac zabaw 
wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOLĄ"; tablica z regulaminem korzystania z 
placu zabaw; tablice z instrukcjami obsługi urządzeń znajdujących się na placu zabaw, ławki po 2 sztuki, 
kosze na śmieci po 2 sztuki.

EL Informacje dodatkowe:
1. Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie.
2. Projekt placu zabaw powinien być poprzedzony koncepcją, która będzie uzgodniona i zaakceptowana 
przez Zamawiającego.
3. Zakres usługi projektowej obejmuje uzyskanie wszystkich materiałów przedprojektowych (np. mapy 
badania geologiczne [jeżeli będą potrzebne]) oraz wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń.
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