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)
Проблемою Ладижинського НВК №1 є те, що дитячі спортивні майданчики, які знаходяться на
території навчального закладу і являються єдиними для жителів всієї старої частини міста (2500 осіб) не
відповідають сучасним вимогам, потребують реконструкції та будівництва нових спортивних споруд
для занять загальною фізичною підготовкою, використання для потреб дитячо-юнацького та масового
спорту.
Такі майданчики, з недостатньою кількістю спортивного обладнання, морально та фізично застарілі, не
дають можливості на належному рівні повноцінно організовувати фізкультурно- оздоровчий процес,
формувати у дітей свідомість займатися фізкультурою та спортом. Наявні проблеми безпеки
життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, можливого травматизму через
невідповідність спортивних споруд та спортивних майданчиків сучасним вимогам, висока зношеність
спортивних споруд негативно впливає на розвиток дітей. Тому і виникла необхідність забезпечити
дітям, учням школи, жителям старої частини міста та всім бажаючим займатися спортом умови для
різноманітної активної рухової діяльності, що задовольнить їх потреби в рухах, в оволодінні різними
фізичними вправами. Наша ініціативна група, адміністрація та педагоги школи, дружній колектив дітей
та батьків мріє про створення спортивного майданчика, тому що він є центром організації різноманітної
рухової діяльності дітей на свіжому повітрі, який вирішить найбільш актуальну і важливу проблему
формування зростаючого організму, розвитку моторики і оздоровлення дітей, пропаганди здорового
способу життя.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Головною метою проекту є активізація просвітницької роботи в галузі фізкультури та спорту;
поліпшення емоційно-чуттєвого фону населення міста; пропаганда здорового способу життя шляхом
будівництва спортивних споруд, дитячих та спортивних майданчиків відповідно до санітарних вимог,
створення належних умов для організації дозвілля дітей та молоді, занять фізичною культурою та
спортом; впровадження положень концепції нової української школи.
Завдання проекту:
1. Зміцнення матеріально – технічної бази Ладижинського НВК №1
2. Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.
3. Попередження травматизму у закладах освіти міста.
4. Відповідність спортивних споруд санітарним нормам.
5. Створення інноваційних комплексів для дозвілля дітей, занять фізичною культурою та спортом.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
(Наведіть дуже конкретну кількісну та якісну інформацію)
Проект поширюється на дітей шкільного віку від 6 до 17 років - 260 осіб, їх батьків - 400 осіб,
працівників Ладижинського НВК №1 - 60 осіб, та різновікової категорії жителів старої частини міста.
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№
Назва діяльності
1
Інформування громади про початок
проекту
2
Підготовка та планування території під
спортивний майданчик
- Скошення трави
- Підготовка ґрунту
3
Замовлення та придбання обладнання
- Дитячий спортивний комплекс C25
- Вуличний тренажер T05
- Вуличний тренажер T04

Терміни
11.07.2018-14.07.2018

Примітка
Ініціативна група –
батьки

Ініціативна група –
15.07.2018 -31.07.2018 батьки
15.07.2018-31.08. 2018 Ініціативна група –
батьки
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3

4
5

6
7
8
9
10

11

Транспортування спортивного обладнання
до місця призначення
Придбання будівельного матеріалу
- Піску
- Цементу
- Щебеню
Монтаж спортивного обладнання на
території майданчику
Установка спортивного обладнання на
майданчику
Прибирання майданчику від будівельного
сміття
Художнє оформлення території:
- Фарбування існуючого обладнання
Публікація матеріалів про перебіг
реалізації проекту:
- На сторінках місцевих видань,
- Сайті Ладижинського НВК №1, відділу
освіти, міської ради м. Ладижин
- Радіо «Лада», радіо «Тодор»
Урочисте відкриття дитячого спортивного
майданчика .
- Придбання кульок
- Відео зйомка
- Монтаж відеофайлів

01.09.2018- 10.09.2018 Ініціативна група –
батьки
Ініціативна група –
батьки
01.09.2018- 10.09.2018
Ініціативна група –
батьки
16.09.2018- 30.09.2018 Ініціативна група –
батьки
01.10.2018- 05.10.2018 Ініціативна група –
батьки
05.10.2018- 15.10.2018 Ініціативна група –
батьки
10.09.2018-16.09.2018

16.10.2018- 22.10.2018 Ініціативна група –
батьки

24.10.2018

Ініціативна група,
батьки,
адміністрація
школи.

5. Очікувані результати
Кількісні результати:
На території Ладижинського НВК №1 облаштовано спортивний майданчик 50 м. кв. де створені умови
для повноцінного фізичного розвитку 240 дітлахів, 460 членів учительського та батьківського
колективу. Залучено 50 осіб для реалізації проекту. Облаштовано спортивний майданчик і придбано
сучасне спортивне обладнання: дитячий спортивний комплекс C25 (склад комплексу: сітка рукоход 2
шт; сходи 1 шт; стінка скелелаза 1 шт; перекладина 3 шт; бруси 1 компл; шведська стінка 1 компл;
дошка для преса 1 шт; кільця гімнастичні 1 компл;), вуличний тренажер T04 (призначений для занять
фізкультурою на свіжому повітрі як дорослих так і дітей після 12 років. Може одночасно займатися 1-2
людини. Дозволяє тренувати сідничні м'язи, м'язи стегна, литкові м'язи), вуличний тренажер T05
(Дозволяє тренувати м'язи грудей і плеча (трицепс) використовуючи вагу свого тіла).
Якісні результати:
Облаштовано спортивний майданчик «Здорова дитина –здорова нація» сучасним спортивним
обладнанням , де створено умови, які вирішують проблеми здорового способу життя, повноцінного
фізичного розвитку дітей , виховання почуття дружби, згуртованості, колективізму, бажання
зміцнювати своє здоров'я, займатися фізкультурою і спортом, використовуючи , спортивні
комплекси.
Поліпшено умови для організації спортивно - виховних заходів, для зміцнення здоров’я дітей,
формування здорового способу життя через сучасне спортивне обладнання.
Активізовано та залучено до реалізації проекту педагогічний колектив, батьків, жителів міста.
Започатковано щорічне спортивне свято, яке приурочене дню відкриття майданчика.
6. Довгостроковий вплив проекту.
Проект розрахований на тривале використання спортивного обладнання та фізичного розвитку дітей.
Поточний нагляд та косметичний ремонт буде здійснюватися силами батьків та робітників навчального
закладу. Надалі буде вдосконалюватися спортивний майданчик, збільшуючи кількість сучасного
дитячого спортивного обладнання, створюючи сприятливі умови для підтримки здорового способу
життя та покращення фізичного стану дітей.
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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)
В проекті бере участь колектив Ладижинського НВК №1, батьківський комітет, підготовка та
встановлення обладнання, ГО «За чисте довкілля», Ладижинське лісництво, Басаличівське лісництво.
8. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Проведення батьківських зборів на початку проекту, постійне висвітлення інформації на сайті
навчального закладу http://sch1.mledu.vn.ua/, міської ради міста Ладижин http://www.ladrada.gov.ua/, в
місцевій пресі та радіо . Урочисте відкриття спортивного майданчику із залученням зацікавлених осіб,
соціальних партнерів, депутатів, що дасть додатковий стимул для подальшої роботи в цьому напрямку.
9. Бюджет, в грн
Розрахунки по
даним
видаткам

Загальна
сума, грн.

4 чол. 200
4 чол 200

800
800

1 х 28700

28700

28700

1 х 16200

16200

16200

1 х 8500

8500

8500

1600

1600

1600

1 т. х 400
0,5 т. х 1000
100 кг. х 4.5

500
600
500

500
600
500

10 чол. х 150

1 500

1500

Установка
спортивного
обладнання на майданчику.

10 чол. х 150

1 500

1500

Прибирання
майданчику
будівельного сміття

5 чол. х 100

500

500

Різнокольрова
фарба
20 літрів х 50

1000

1000

100
150

100
150

100
150

-

-

100 х 5
1000

500
1000
64450

№

Назва видатків

1

Підготовка
та
планування
території:
- Скошування трави
- Розрівнення та розробка
ґрунту.
Придбання
спортивного
обладнання:
- Дитячий
спортивний
комплекс C25.
- Вуличний тренажер T05.
- Вуличний тренажер T04.

2

3

4

5
6
7
8

9

10

11

Транспортування
спортивного
обладнання до пункту призначення
Придбання
будівельного
матеріалу:
- Пісок
- Щебінь
- Цемент
Монтаж спортивного обладнання
на місці призначення

Запитувана
сума, грн.

Внесок з
інших
джерел

Власний
внесок

800
800

від

Художне оформлення спортивного
майданчика
- Фарбування
існуючого
обладнання
Публікація матеріалів про перебіг
реалізації проекту:
- Радіо
- На сторінках місцевих
видань
- Сайті навчального закладу
Урочисте відкриття спортивного
майданчика:
- Повітряні кульки
- Відео-зйомка
Всього:

55000
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500
1000
1500

7950
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