Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті
Біля корпусу початкових класів Петропавлівської спеціалізованої школи № 2 немає
благодатних умов для перебування дітей групи подовженого дня на прогулянці, так як перед
школою знаходиться спортмайданчик і час прогулянки співпадає з проведенням уроків
фізичної культури у старших класах. За школою є альтанка, яка перебуває в аварійному стані.
Біля альтанки є місце, яке можна перебудувати в ігровий майданчик. Крім того на території
школи часто відпочивають з батьками наші дошкільнята. Ми хочемо відремонтувати альтанку
та обладнати безпечне місце відпочинку для початкових класів та дошкільнят, а також залучити
її в роботі пришкільного табору «Веселка».
2.
Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Мета нашого проекту: Відремонтувати альтанку, яка б захистила дітей від негоди , обладнати
навколо неї ігровий майданчик.
Завдання:
1. Залучити максимальну кількість мешканців до реалізації проекту.
2. Створити ігрові та спортивні елементи на ігровому майданчику, для комфортних умов відпочинку,
прогулянок, розвитку особистості дітей .
3. Постійно інформувати цільову аудиторію через ЗМІ та соціальні мережі.
4. Залучити у спільну спортивно-оздоровчу діяльність максимальну кількість дошкільнят, дітей
шкільного віку, жителів та гостей селища.
5.Створити всі умови для вираження позитивних емоцій дітей та дорослих, для спілкування дітей з
однолітками та дорослими.
6.Провести урочисте свято відкриття ігрового майданчику на території Петропавлівської
спеціалізованої школи № 2
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
Наш проект розраховано на:
учнів Петропавлівської спеціалізованої школи №2:
1) 100 учнів (6-10 років)
2) Вчителі школи: 20 ч.
Дошкільнят: 100 ч. (3-5 років)
Комфортні умови будуть створені для:
Батьків дітей селища
Мешканців та гостей смт. Петропавлівка
Адміністрації , вчителів та робітників Петропавлівської спеціалізованої школи № 2 І-ІІІ ступенів

4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
1.

Назва діяльності
Інформування мешканців
початок реалізації проекту

2.

Суботник:
прибирання
території 06.07.2018
майбутнього ігрового майданчику.

селища

Терміни
про постійно

Примітка
Ініціативна
група
«Оптимісти»
Інформаційні партнери
Ініціативна група, батьки
учнів, вчителі
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3.
4.

Демонтаж покрівлі альтанки.
Вивіз сміття, вирівняння території.

5.

6.

Придбання та доставка піску, цементу, 15.07. - 25.07.2018
фарби, шиферу, металопластикового листа
для покрівлі та цвяхів.
Монтаж покрівлі альтанки.
17.07. – 18.07.2018

7.

Заказ та доставка ігрового обладнання.

8.

Придбання та доставка дошок, монтаж 31.07. – 02.08.2018
лавочок.
Реставрація основи альтанки.
03.08. - 09.08.2018

9.

07.07 – 10.07.2018
10.07. - 17.07.2018

17.07.- 31.07.2018

12.

Демонтаж частини стіни шкільного 09.08. - 16.08.2018
приміщення для монтажу виходу на
майданчик. Придбання та монтаж дверей.
Придбання сітки, труб, прута для 16.08. - 18.08.2018
огородження.
Установка огорожі.
18.08. - 25.08.2018

13.

Збірка та установка обладнання.

14.

Суботник
(генеральне прибирання 28.08.2018
території ).
Фарбування альтанки та лавочок.
28.08. – 30.08.2018

10.

11.

15.

25.08. – 27.08.2018

16.

Підготовка до урочистого
ігрового майданчику.

17.

Інформування батьків та мешканців 30.08.- 31.08.2018
селища через ЗМІ про урочисте відкриття
майданчику.
Урочисте відкриття ігрового майданчику 02.09.2018
«ДИТЯЧІ МРІЇ».

18.

відкриття 31.08.2018

Батьки учнів
Батьки учнів, мешканці
селища
Ініціативна
група,
спонсори
Ініціативна
група,
спонсори ,батьки
Ініціативна група ,
спонсори
Батьки учнів, мешканці
селища, ініціативна група
Ініціативна
група,
спонсори, батьки
Ініціативна
група,
спонсори, батьки
Батьки учнів, мешканці
селища, ініціативна група
Ініціативна
група,
спонсори, батьки
Батьки учнів, мешканці
селища
Ініціативна група, батьки,
мешканці
Батьки учнів, мешканці
селища, ініціативна група
Батьки учнів, мешканці
селища,
ініціативна
група, учні школи
Ініціативна група
Школярі, дошкільнята,
батьки, мешканці та гості
селища

5. Очікувані результати
Кількісні результати:
- Благоустроєний ігровий майданчик 88 м2
- залучена цільова аудиторія в кількості 250 чоловік
- Проводяться якісні ігрові розваги та спортивні заняття для 250 учнів початкових класів та
дошкільнят
- Прогулянки та спортивні години для 60 учнів групи продовженого дня
- статті до газети «Время» 3 шт.
- фото репортажі 3 шт.
- суботник – 8 разів
Потрібно придбати:
- Пісок – 5 т
- Фарба - 10 л.
- Цемент-250 кг
- Металеві прути (10мм) – 25 м
Конкурс «Громада своими руками» реализуется в рамках
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-

Труба металева 50 мм- 20м
Сітка рабиця -2 рул.
Шифер хвилястий- 30 шт.
Дошка дубова (40мм) – 1 м3
Шиферні цвяхи-120 шт.
Металопластикові двері -1 шт.
Карусель металева- 1 шт.
Пісочниця -1 шт.
Спортивний комплекс «Дачник».

Якісні результати:
1.Благоустроєна альтанка та ігровий майданчик;
2.Придбано необхідні будівельні матеріали та обладнання для ігрового майданчика ;
3.Організовані суботники за участю мешканців селища Петропавлівка;
4.Побудовано ігровий майданчик;
5.Місцеве населення проінформоване про проведення проекту «ДИТЯЧІ МРІЇ» через відео, фото
репортажі та написання статей у газетах «Время»;
6.До виконання проекту залучені батьки (100 чоловік) , громадські групи, спонсори;
7.Створені безпечні умови для повноцінного відпочинку та спілкування дітей з однолітками та
дорослими;
8.Покращився емоційний стан дітей та їх батьків;
9.Покращилась результативність та ефективність спільної фізкультурно-виховної роботи та
організація досугу дітей .
6. Довгостроковий вплив проекту. Ігровий майданчик має довгостроковий та груповий вплив. У
спільну спортивно-виховну діяльність будуть залучатися мешканці декількох поколінь, що
впливатиме на емоційний та фізичний розвиток мешканців, та формування комунікативних навичок .
Відповідальність за обслуговування, ремонт та прибирання території ігрового майданчика бере на себе
Петропавлівська СШ № 2.
7. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
ФГ «Суворова» - матеріальна допомога та підтримка в реалізації проекту.
Петрівська селищна рада в особі голови Балабай О.І. – матеріальна допомога та консультації.
ЧП «Кахурашвілі» - допомога в реалізації проекту.
Газета «Время» - інформування та підтримка в реалізації проекту.
8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Інформування громадськості об успіхах проекту планується через розміщення в ЗМІ, у
соціальних мережах, на сайтах: Петропавлівської школи № 2 та Петропавлівської селищної
ради:
1.
2.
3.
4.

http://www.petrivka-school2.edukit.lg.ua – офіційна сторінка Петропавлівської СШ № 2
http://petrovka.lg.ua – офіційна сторінка Петропавлівської селищної ради
Газета «Время» - газета Станично-Луганського району
https://www.facebook.com/tkac.ruslan - соціальна мережа в інтернеті

9. Бюджет, в грн.
№
Назва видатків

Розрахунки
видаткам

по

даним Загальна Запитувана Внесок з Власний
сума,
сума, грн.. інших
внесок,
грн
джерел,грн грн
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1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

11
12
13

14

15

Розміщення
інформації на
телебаченні, в
газетах, в соціальних
мережах
Прибирання
території
майбутнього ігрового
майданчику
Демонтаж покрівлі
альтанки
Вивіз сміття,
вирівняння території
Придбання
та
доставка піску
Придбання
та
доставка
цементу,
фарби,
шиферу,
металопластикового
листа та цвяхів

20 * 5грн= 100грн

100

0

0

100

6ч.*50грн=300грн

300

0

0

300

2ч.*100грн=200грн

200

0

0

200

Бензин
10л*32грн=320грн
5т*600= 3000грн

320

0

0

320

3000

0

3000

0

1250

1250

0

0

Цемент
5 міш.*250грн=1250грн
Фарба
3б.*150грн=450грн
Шифер
25шт.*100грн=2500грн
Металопластиковий лист
для
покрівлі
1лист*300грн=300грн
Цвяхи
100шт.*1грн=100грн
покрівлі 3ч*200грн=600грн

2500

450
2500

300
100
600

300

0

100
0

600

40750

40750

0

0

320

0

320

0

2500

2500

0

0

200

0

0

200

2ч*100грн=200грн

200

0

0

200

2ч*200грн=200грн

200

0

0

200

3000
0

0
0

0
200

0

0

4040

Монтаж
альтанки
Заказ
ігрового Карусель
металева
обладнання
1шт.*14600грн=14600грн
Пісочниця
1шт.*2150грн=2150грн
Спортивний
комплекс
1шт.*24000грн=24000грн
Доставка
ігрового Бензин
обладнання
10л*32грн=320грн
Придбання
та Дошка
дубова
доставка дошок для 1м3*2500грн=2500грн
ремонту лавочок
Монтаж лавочок
2ч*100грн=200грн
Реставрація основи
альтанки
Демонтаж частини
стіни
шкільного
приміщення
для
монтажу виходу на
майданчик
Придбання, доставка
та монтаж дверей

450

Двері
3000
1шт.*3000грн=3000грн
200
2ч*100грн=200грн
Придбання
та Металеві
прути 4040
доставка сітки, труб, 25м*40грн=2000грн
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прута
огородження
майданчику
16
17

18

19
20
21
22

23

Всього

для Металеві
труби
30м*40грн=1200грн
Сітка
рабиця
2рул.*420грн=840грн
Установка огорожі
3ч*100грн=300грн
Збірка та установка 5ч*100грн=500грн
обладнання ігрового
майданчика
Суботник(генеральне 4ч*50грн=200грн
прибирання
території)
Фарбування альтанки 4ч*50грн=200грн
та лавочок
Інформування
батьків та мешканців
селища через ЗМІ
про
урочисте
відкриття
Урочисте відкриття
ігрового майданчику
«ДИТЯЧІ МРІЇ»

20шт.*5грн= 100грн

300
500

0
0

0
0

300
500

200

0

0

200

200

0

0

200

0

0

0

0

100

0

0

90

50000

3870

8050

100

Кульки 20*3грн=60грн
90
Кольорова стрічка 3м
*3грн=9 грн
Кольоровий папір 3п.*7
грн=21грн
61920
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