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Код проекту

(заповнюється адміністратором Конкурсу)

LuPe517

Заявка
на участь громадських організацій у конкурсі міні-грантів «Місто своїми руками», який
проводиться в рамках реалізації Програми соціального партнерства компанії ТОВ ДТЕК для
міст присутності
1. Опис проблеми / потреба в проекті.
(Коротко, не більше 5 речень, опишіть теперішню ситуацію і проблему, яку Ви збираєтеся вирішити)
Починаючи з 90-х років 20 сторіччя до кабінету хімії в Петрівській ЗОШ № 1 не було жодних надходжень
лабораторного устаткування та наочних посібників (учнівські лабораторні столи, витяжна шафа і
демонстраційний стіл вчителя вийшли з ладу, наочні посібники – Періодична система хімічних елементів,
таблиця розчинності, витискувальний ряд металів - вже відслужили необхідний термін). Для проведення
сучасного уроку хімії та науково-дослідної роботи вкрай потрібне нове оснащення кабінету (відсутність
витяжної шафи в кабінеті унеможливлює виконувати лабораторні досліди, практичні роботи, займатися
дослідною роботою в Малій академії наук).

2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Головна мета - забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та
реалізації завдань, визначених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
освітніми галузями та специфікою викладання предмета.
Завдання проекту:
1.
Залучити до участі у проекті максимальну кількість мешканців селища
2.
Реконструювати кабінет хімії.
3.
Постійно інформувати мешканців селища про перебіг реалізації проекту.
4.
Урочисте відкриття проекту.

3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
(Наведіть дуже конкретну кількісну та якісну інформацію)
Область розробленого проекту охоплює:
 Учнів – 210;
 Батьків – 198;
 Адміністрацію школи – 5;
 Педагогів – 42;
У реалізації вищевказаного заходу зацікавлені всі учасники навчально-виховного процесу КЗ «Петрівська ЗОШ
№1» , учні, їх батьки, педагогічний колектив, громадськість селища.

4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
1.

2

Назва діяльності
Інформування громади про результати
конкурсу та початок робіт
Демонтування старих учнівських столів

Терміни
11.07.2016

Примітка
Ініціативна група

11-12.07.2016

батьки, робітники школи,
учні.
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3.
4

Інформування громади про перебіг робіт.
Демонтування старих учнівських стільців

постійно
11-12.07.2016

5
6
7
8
9

Зняття старих шпалер
Демонтування шкільної дошки
Замовлення та купівля шпалер до кабінету
Замовлення та купівля фарби для плінтусу
Замовлення та купівля фарби для парт та
стільців
Замовлення та купівля фарби для дверей
Замовлення та купівля фарби для стелі
Замовлення та купівля учнівських столів
Замовлення та купівля учнівських стільців
Монтаж столів та стільців
Замовлення та купівля роздвижної дошки
Замовлення та купівля витяжної шафи
Монтаж витяжної шафи
Монтаж дошки до стіни
Замовлення та купівля
лабораторного
столу для демонстрацій хімічних дослідів
Установка демонстраційного столу
Замовлення та купівля комплекту таблиць
для кабінету хімії
Монтаж таблиць до стін

13-15.07.2016
13.07.2016
11-25.07.2016
11-25.07.2016
11-25.07.2016

Ініціативна група,
батьки, робітники школи,
учні.
батьки, учні.
робітники школи
батьки
батьки
батьки

11-25.07.2016
11-25.07.2016
11-25.07.2016
11-25.07.2016
26-29.07.2016
26.07-09.08.2016
26.07-09.08.2016
10-12.08.2016
10-12.08.2016
26.07-09.08.2016

батьки
батьки
Ініціативна група
Ініціативна група
батьки, робітники школи
Ініціативна група
Ініціативна група
робітники школи
робітники школи
Ініціативна група

10-12.08.2016
15-29.08.2016

робітники школи
Ініціативна група

30-31.08.2016

робітники школи

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

5. Очікувані результати
Кількісні результати:
Для реалізації даного проекту роздруковано оголошень для інформування громади про результати
конкурсу та початок робіт – 20 примірників. Закуплено та встановлено 24 стільці та 12 учнівських
столів. Монтаж дошки та фарбування столів та стільців. Були зірвані старі та наклеїли нові шпалери,
зачищені та пофарбовані двері (3 шт). пофарбовано плінтус. Установлено: витяжна шафа, роздвижна
дошка, стіл для демонстрації хімічних дослідів, комплект таблиць до кабінету хімії.
Якісні результати:
Створено сучасний кабінет хімії, в якому можливе проведення навчально-виховного процесу в рамках
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, організації індивідуального та
диференційованого навчання; реалізації практично-дієвої і творчої складових змісту навчання;
забезпечення в старшій школі профільного і поглибленого навчання; організації роботи гуртків та
факультативів; проведення засідань шкільних методичних об'єднань; індивідуальної підготовки
вчителя до занять та підвищення його науково- методичного рівня
До участі у проекті залучено максимальну кількість мешканців селища. Демонтовано старі меблі.
Замовлено та закуплено: парти, стільці, фарба, само різи, роздвижна дошка, витяжна шафа, стіл для
демонстрації дослідів, комплект таблиць.
Реконструйовано кабінет хімії. Мешканців селища постійно інформували про початок та перебіг
реалізації проекту.
Проведено урочисте відкриття проекту.
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6. Довгостроковий вплив проекту.
Ми прагнемо створити сприятливі умови для організації навчально-виховного процесу,
внутрішнього психологічного комфорту та гармонії стану вихованців і навколишнього середовища. А
саме:
 Підвищення зацікавленості дітей школи до занять хімією, у гуртках, на факультативах;
 Збільшення кількості дітей та дорослих, які без шкоди здоров’ю, зможуть розвивати свої
розумові здібності та пізнавальний інтерес не тільки до хімічної науки, а також захисту
навколишнього середовища від хімічних, побутових забруднень;
 Скорочення злочинів та адміністративних правопорушень, які скоються учнями та підлітками в
селищі;
Петрівська ЗОШ №1 та районний відділ освіти зобов’язується утримувати та ремонтувати
реконструйований кабінет хімії.
7. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
(Вкажіть імена партнерів, їх контактні телефони, факс, e-mail і чітко опишіть їх участь в проекті)

КЗ «Петрівська ЗОШ №1» (Балабай О.І. – тел. 0957245457) Допомога у реалізації проекту.
8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
 Районна газета «Время»;
 Сайт Счастьенского городского совета (http://www.schastye.lg.ua/contact/information-requests)
 Виготовлення буклету «Історія успіху»;
 Інформація на сайті школи( www.petrivka–school1.edukit.lg.ua );
 Інформація на сайті селища (www.petrivka.org.ua );
 Батьківські збори;
 Свято, присвячене відкриттю кабінету хімії.
9. Бюджет, в грн.
№ Назва видатків

1.

2
3
4

5
6

Роздруківка
оголошень для
інформування
громади про
результати
конкурсу та
початок робіт
Демонтаж старих
шпалер
Демонтаж старих
учнівських парт
Демонтаж старих
учнівських
стільців
Демонтаж
шкільної дошки
Купівля шпалер

Розрахунки Загальна
По даним
сума
видаткам
0,5 грн х 20 10
оголошень
= 10 грн.

Запитувана
сума, грн

Внесок з
інших
джерел

Власний
внесок
10

350

350

350

12 шт по 25
грн
24 шт по 25
грн

300

300

600

600

100

100

100

20 рулонів

1200 грн

1200 грн
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7
8
9

10

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

21

Купівля фарби
(біла, коричнева)
Купівля клею для
шпалер
Купівля болтів та
гайок для
монтажу стільців
та парт
Купівля
учнівських
стільців
Купівля
учнівських столів
Купівля
роздвижної
дошки
Купівля витяжної
шафи
Купівля столу
демонстраційного
Купівля таблиць
для кабінету хімії
Наклеювання
шпалер
Фарбування
плінтусу, дверей
Побілка стелі
Монтаж витяжної
шафи
Монтаж
роздвижної
дошки
Монтаж стільців

22 Монтаж парт
23 Монтаж столу
демонстраційного
24 Монтаж таблиць
до стін
Разом:

по 60 грн
5шт по 70
грн
5 шт по 50
грн
1 кг болтів
88 грн,
1 кг гайок
18 грн
25 шт по
200 грн

350 грн

350 грн

250

250

106

106

5000 грн

5000 грн

12 шт по
500 грн
5100 грн

6000 грн

6000 грн

5100 грн

5100 грн

5000

5000

5000

5300

5300

5300

2500

2500

2500

700

700

700

300

300

300

700
500

700
500

700
500

500

500

500

24шт по 50
грн
12 шт по 50
3 елементи
по 200 грн
200 грн

1200

1200

600
600

600
600

200

200

37466

28900
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