Програма впровадження та ефективної реалізації конкурсів міні-грантів «Місто своїми руками» для громадських організацій та ініціативних груп
громадян в містах присутності Компанії ДТЕК

Код проекту
(заповнюється адміністратором
Конкурсу)
1. Опис проблеми / потреба в проекті.
(Коротко, не більше 5 речень, опишіть теперішню ситуацію і проблему, яку Ви збираєтеся вирішити)
Навчальний процес необхідно організувати так, щоб, с одного боку, успішно реалізовувалися
навчальні і виховні завдання, а з іншої – не наносилася шкода здоров’ю учнів, забезпечувався
нормальний процес росту і розвитку організму, розширення його адаптивних можливостей. Школа
повинна розробити навчальну програму таким чином, щоб створювалися умови для розкриття
внутрішнього потенціалу кожної дитини, враховувалися його схильності, щоб дитина могла успішно
адаптуватися в сьогоднішньому реальному світі: на створення умов для виховання дітей з високими
моральними, естетичними і духовними якостями; на створення умов для вирішення проблем
здорового способу життя учня і його здоров’я.
Спортивно-розвиваюче середовище повинно мати не тільки традиційне навчальне, але і ігрове
середовище, шкільні рекреації і спортивний зал надають можливість для рухової активності.
Актуальність даного проекта полягає в тому, що саме таке спортивно-розвиваюче середовище
дозволить створити комфортні умови для залучення учнів молодших класів, групи продовженого дня
та дошкільної групи НВК до занять фізкультурою та спортом.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Мета: Створення спортивно-розвиваючого середовища з метою забезпечення кращої психофізичної
адаптації та повноцінного фізичного розвитку молодших школярів у Великокостромській ЗШ І-ІІІ
ступенів відповідно до Закону «Про освіту» від 28.09.2018 р., Указу Президента України від 9 лютого
2016 року №42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період
до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».
Завдання :
1. Збереження фізичного, психічного і соціалізації здоров’я дітей.
2. Встановлення контакту учителя з учнями.
3. Вирішення проблеми адаптації молодших школярів.
4.Формування адекватної поведінки .
6.Підвищення інтересу до фізкультури і спорту
7.Залучити до реалізації проекту учнівський, педагогічний, обслуговуючий та батьківський колективи
Великокостромської ЗШ , молодь та жителів с. Велика Костромка , депутатський корпус
Зеленодольської міської ради, підприємців та аграріїв села.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
(Наведіть дуже конкретну кількісну та якісну інформацію)
1.Учні Великокостромської ЗШ – 120 осіб;
2.Педагогічний колектив – 10 осіб;
3.Обслуговуючий персонал – 5 осіб;
4. Батьківський колектив Великокостромської ЗШ – 40 осіб;
5. Молодь та жителі села, які піклуються про здоров’я і розвиток підростаючого покоління – 200
осіб.
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
1

2

Назва діяльності
Терміни
Створення ініціативної групи по реалізації ІІ тиждень квітня
проекту, інформація учасників про план
роботи по реалізації проекту
Проведення спільних відкритих зборів Травень 2018 року
батьків, учнів школи, колективу школи та

Примітка
Ініціативна група
Адміністрація школи
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3
4
5
6

7
8
9
10

молоді села для визначення розподілу
робіт з реалізації проекту
Підготовчі роботи по реалізації проекту
Укладання договорів з постачальниками
Закупівля будівельних, спортивного
інвентарю та інших матеріалів
Реконструкція освітлювальної мережі,
виготовлення конструкції для проектора,
встановлення проектора, екрана,
підключення освітлення.
Ремонтні роботи в приміщенні
Встановлення спортивного обладнання
Прибирання приміщення
Урочисте
відкриття
спортивнорозвивального середовища для учнів
початкових класів «Здоров’ятко».

ІІ-ІІІ тиждень липня
ІІІ, IV тиждень липня
І, ІІ тижні серпня

Ініціативна група
Ініціативна група
Ініціативна група

ІІІ-ІУ тиждень серпня

Ініціативна група

І-ІІІ тиждень вересня
І – ІІ тиждень жовтня
ІІІ тиждень жовтня
жовтень – листопад
2018

Ініціативна група
Ініціативна група
Ініціативна група
Ініціативна група

5. Очікувані результати
Кількісні результати: буде проведено реконструкцію електромережі, встановлено нове освітлення
для сцени в кількості 6 світильників з енергоефективними лампами, стаціонарний проектор – 1 шт.
та екран – 1 шт., ноутбук – 1 шт., проведено ремонтні роботи в приміщенні, ремонт підлоги
(фарбування стін та підлоги),закупівля спортивного інвентарю (м’ячі, гантелі, ігрові набори),
монтаж та встановлення спортивного обладнання (дитячий спортивний куток «Атлет-220»,
баскетбольні кільця та ін.),роздруковано 10 оголошень для інформування громади про результати
конкурсу та початок робіт.
Якісні результати: Створення спортивно-розвиваючого середовища в школі дозволить дітям
відповідно до своїх інтересів та бажань займатися в один і той же час, не заважаючи один одному,
різними видами спортивної діяльності: гімнастичними вправами, рухливими іграми,
Оснащення спортивно-розвиваючого середовища допоможе дітям самостійно визначити вид і зміст
спортивної діяльності, намітити план дій, розподілити свій час і активно брати участь в діяльності,
використовуючи різний інвентар.
Запланований результат – це сприятливий хід періоду адаптації молодших школярів у школі.
6. Довгостроковий вплив проекту ( грн. проектна діяльність).
В результаті проекту підвищується можливість молодших школярів активно відпочивати в групі
продовженого дня, займатися спортом на уроках, проводити оздоровчі перерви. Спортивнорозвивальне середовище для учнів початкових класів «Здоров’ятко» розраховане на експлуатацію на
протязі 20 років.
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)
Батьківський колектив Великокостромської ЗШ – проводять ремонтні роботи приміщення;
Молодь та жителі села – допомагають у вирівнюванні та облаштуванні підлоги примиіщення.
Депутат – допомагаює у проведенні робіт, пов’язаних з освітленням приміщення.
8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
* районна газета «Апостолівські новини»
* розміщення оголошення на дошці оголошень
* інформація на сайті школи та села
* соціальні мережі
* батьківські збори
* виготовлення буклетів
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9. Бюджет, грн
№
Назви видатків
з/п
1

2

3

Роздруківка
оголошень
для
інформування
громади
про
результати
конкурсу
та
початок робіт
Будівельні
матеріали:
Ґрунтовка
Протигрибковий
засіб
Фарба
водоемульсійна
Паста колорувальна
Шпаклівка стартова
Шпаклівка фінішна
Піна монтажна
Вимикачі
Розетка
Плафони
Провід мідний
Сітка фасадна
Фарба кольорова
OSB (2,5мх1,25м)

Розрахунки Загальна
по даним сума, грн
видаткам
5 грн х 10
50

Запитувана, Внесок
з Власний
сума, рн. інших
внесок , грн
джерел, грн
50

13 грн х40
30 грн х20

520
600

520
600

900

900

100
150
150
480
60
30
1200
750
150
850
7700

100
150
150
480
60
30
1200
750
150
850
7700

1500

1500

440

440

750
340
100

750
340
100

100
300

100
300

6000

6000

5530

5530

22,5 грн х
40
25 грн х 4
6 грн х 25
6 грн х 25
120 грн х 4
30 грн х 2
30 грн х 1
200 грн х 6
15 грн х 50
15 грн х 10
170 грн х 5
350 грн х
22
Фарба
150 грн х
жовто-коричнева
10
Саморізи
0,44 грн х
1000
Плінтус
50 грн х 15
Фарба біла
170 грн х 2
Шурупи
для 0,20 грн х
монтажу плінтусів
500
Куток
5 грн х 20
Енергозберігаючі
50 грн х 6
лампи
Спортивне
обладнання:
Дитячий куточок з 6000 грн х1
рукоходом
«Bambino 5-240»
Спортивний
інвентар ( м’ячі,
набір для дитячого
боулінгу, гантелі,
обручі,
настільні
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4
5

ігри та ін.)
Лавочка
Динаміки

6

Ноутбук

7

Вікно
металопластикове
Будівельні роботи:
Підготовка стін до
фарбування
(розмивання,
шпаклювання,
вирівнювання)
Підготовка стелі до
фарбування
(розмивання,
шпаклювання,
вирівнювання)
Грунтування стін та
стелі
Фарбування стін та
стелі
Монтаж кріплення
спортивного
обладнання
Ремонт підлоги в
приміщенні
Реконструкція
мережі освітлення
(заміна
дроту,
вимикачів, розеток,
світильників)
Фарбування
підлоги
Транспортування
будівельних
та
інших матеріалів

8

Всього

600 грн х 3
750 грн х 2

1800
1500

10000 грн х 10000
1
13000 грн х 13000
1

100 кв.м х
10 грн.
100 кв.м х
10 грн.

3 шт. х 30м

1800
1500
10000
13000

1000

1000

1000

1000

1000 грн.

1000 грн.

1000 грн.

1000 грн.

1000 грн.

1000 грн.

1500 грн.

1500 грн.

1000 грн.

1000 грн.

500 грн.

500 грн.

500 грн.

500 грн.

63550

55000
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Очікувані результати:
До:

Після:
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