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ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок коштів
Громадського бюджету м.Миколаєва
• 2018 році

Дата надходження
Включено до реєстру поданих проектів за №
П.І.П/б та підпис особи, що реєструє

1. Назва проекту: «Бажаємо вчитися по-новому. Технологія навчання учнів початкової
школи «Розумники» (Smart Kids)»
2. Вид проекту:
□ великий

□ малий

Проект буде реалізовано на території м.Миколаєва .
Центральний район, мікрорайон «Північний»
3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
54046, м.Миколаїв, вул.Архітектора Старова, 6-Г
МЗОШ №64
4. Опис проекту
Педагогічний експеримент розпочато згідно Наказу Міністерства освіти і науки №564 від
8.05.2014р.
Використання в початковій школі освітніх електронних ресурсів на комп’ютерних пристроях
різного форм-фактору з метою покращення та підтримки навчально-виховного процессу.
Нові методи та засоби навчання допомагають заощадити час на занятті та ефективно
закріпити знання учня на практиці.
5. Обгрунтування бенефіціарів проекту
Учні першого класу.
6. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Забезпечення рівного доступу до освітньо-інформаційних ресурсів та комп’ютерних
технологій кожному школяру в Україні.
7. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту____________ ________________________________
Складові завдання
Орієнтовна вартість, грн
1.Пристрій вчителя Impression Х 70.04,1 шт.
13057,00
2. Пристрій учня Impression 110ES, Palace Hill, 25 шт.
370125,00
3. Інтерактивний дисплей Prestigio Multiboard, 1 шт.
189504,00
4. Мережеве обладнання Cisco, 1 шт.
1579,00
5.
6.
Разом: 574265,00

8. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до
територіальної громади міста Миколаєва та підтримують цю пропозицію (проект)
(окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж
форму, за винятком позначення наступної сторінки
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 nandree@ukr.net для
зазначених вище цілей
Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси
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)
11. Інші додатки (якщо необхідно):
а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо) .....» ...........................
12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).
Контактні дані

Ім’я та Прізвище**
1. Наталія Андреева

** Будь-ласка, вкажіть особу,
Миколаївської міської ради.
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Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я,
Наталя
Моклівна, даю згоду на обробку моїх персональних даних, вказаних в пункті 7 цього
бланка-заяви виконавчими органами Миколаївської міської ради.
19.11.2017р.

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 коштів, визначених на його реалізацію.

19.11.2017р.
дата

Наталія Василівна Андреева
П.І.П/б автора

