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П.І.П/6 та підпис особи, що реєструє

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
1. Назва проекту (не більше 20слів):

«Сучасний Освітній Простір запорука Нової Української Школи»
2. Вид проекту:

• великий

□

малин

Проект буде реалізовано на території м. Миколаєва (впишіть назву району/мікрорайону)'.

Корабельний район...................................................................................
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІИ ступенів № 29 Миколаївської міської ради вул.
Г. Сагайдачного, 124...............................................................
4. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований;

запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен
містити вказівки на суб ’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту - не більше
50 слів)

Стрімкий розвиток сучасних технологій вимагає від ніколи постійного
оновлення. Мова йде не тільки про оновлення підходів до навчання та
виховання, але і про облаштування освітнього середовища. Ми прагнемо
посучасному облаштувати освітній простір школи, що дасть змогу реалізувати
сучасні підходи до навчання , виховання та розвитку учнів.
5.

Обґрунтування

бенефіціарів

проекту

(основні групи мешканців, які зможуть

користуватися результатами проекту)

Основні групи мешканців: понад 350 учнів, 35 працівників школи, 500 батьків
та мешканці мікрорайону.
6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Дані нашого опитування виявили чітку залежність мотивації до пізнання
нового, та якісного засвоєння знань, від рівня психологічного комфорту учнів,
та їхнього емоційно-ціннісного ставлення до навчального закладу. Тому
виникає необхідність створення сприятливих умов для пізнання і всебічного
розкриття талантів дітей.

Розуміючи важливість створювання сприятливого емоційно-навчальновідпочинкове середовища у школі ми вирішили облаштувати для учнів локацій
у приміщеннях школи і на шкільному подвір’і. Це саме те необхідне
інтерактивне середовище, якого так не вистачає сучасному начальному закладу.
Отже, обладнавши приміщення всім необхідним, ми зможемо зробити
навчально-виховний процес учнів і в урочний, і в позаурочний час посучасному яскравим, цікавим, наповненим і змістовним.

7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна

вартість).(Копггорис проекту, у разі необхідності, має містити орієнтовну вартість розробки
проектно-кошторисної документації).
Орієнтовна вартість, грн

Складові завдання
Спортивна локація

1
1
1
1

7400
6300
7600
9100
2000

7400,0
6300,0
7600,0
9100,0
2000,0

Бігова доріжка EnergyFIT EF-5501B
Орбітрек Hop-Sport HS-55E Elite iConsole
Boss creative
Велотренажер Hop-Sport HS-2080 Spark
Килимок спорт-комфорт Mega Foam (S-2163-viol)
Степ-платформа для аэробики Zelart Fl-3593

2
1
2
1
10
3

11599
16500
5300
5888
120
2700

23 198,0
16 500,0
10 600,0
5 888,0
1 200,0
8 100,0

Крісло-мішок
Диванчики яскравих кольорів
Столи із сегментів “ Квіточка”
Мольберт студійний серії АРТ-41А СОСНА (серія ліра)
Стіл для пісочної анімації АіТ&РІау
Стілець «Фантазія» (Ь=300 мм)

10
5
15
10
2
15

1500
10000
384
267
4394
316

15 000,0
50 000,0
5 760,0
2 670,0
8 788,0
4 740,0

Маятник - Твістер InterAtletika SL 114
Повітряний ходок InterAtletika SL 115
Орбітрек InterAtletika SL 116
Тренажер степер -розгинання стегна InterAtletika SL 136.1
Монтаж
Релаксійна локація

Разом:

184 844,0

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до
територіальної громади міста Миколаєва та підтримують цю пропозицію (проект)
(окрім його авторів), що додасться. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж

форму,за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у
паперовійформї).
9. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому
числі для авторів інших пропозицій , мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси anna.svlkina@gmail.com
для зазначених вище цілей
Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси — ....... ..................

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.
Примітка:

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для виконавчих органів
Миколаївської міської ради) зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є

недоступною для громадськості.
10. Дані про інформаційний ресурс, на якому буде здійснюватися обговорення проекту
з громадськістю в соціальних мережах або на інших платформах в мережі Інтернет (за
наявності).....................................................................................................................................................

https://www.facebook.com/school.29nik/
http://school29.edukit.mk.ua/
11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощ о)..................................

СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ
12.Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).
Підпис***

Контактні дані

Ім’я та Прізвище**

1. Анна Силкіна

2. Лариса Грицюк

** Будь-ласка, вкажіть особу,
Миколаївської міської ради.
Стать:
Ц чол. 0 ” жін.
Вік:

П іб-18

□ 19-31

Рід
занять:

| | Студент

уповноважену надавати інформацію представникам

£^31-40

□ 41-50

(7І Працюю І ІБезробітний

□ 51-60

П понадбО

| | Пенсіонер Ц Підприємець

Згода на обробку персональних даних:

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, Силкіна Анна
Василівн . даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього
бланка-заяви виконавчими органами Миколаївської міської ради.

ІА и

____________

Іогг^
дата

підпис

13. Я погоджуюсь, що:
- усі пункти бланка-заяви є обов’язковими для заповнення;
- заповнений бланк (за виключенням п. 12) буде опубліковано на офіційному сайті
Громадського бюджету м Миколаєва;
- можливе уточнення проекту, якщо його реалізація суперечитиме Законам України чи
сума реалізації перевищить максимальний обсяг Аштів, визначених на його реалізацію.
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