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КАРТКА ПРОЄКТУ
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
Назва проекту
Тип проекту

Мета проекту

Завдання проекту

Військово-спортивний клуб
«Школа патріотичного гарту»
^ великий
□ малий
Основною метою є створення військовоспортивного клубу на базі закладу, відновлення
роботи шкільного стрілецького тиру, розширення
спортивної
інфраструктури
мікрорайону,
популяризація фізичної культури та спорту серед
учнівської молоді та мешканців мікрорайону.
- Організувати роботу військово-спортивного
клубу «Школа патріотичного гарту»
для
проведення цілеспрямованих занять з
формування в дітей та учнівської молоді
патріотичної
свідомості,
національної
гідності,
готовності
до
виконання
громадянського
обов’язку,
розвитку
почуття особистої відповідальності щодо
захисту Вітчизни;
- провести капітальний ремонт приміщення
шкільного стрілецького тиру відповідно до
сучасних вимог;
- створити умови, сприятливі для збереження
та зміцнення фізичного здоров’я дітей
засобами фізичної культури та спорту;
- надати можливість учням оволодівати
прийомами стрільби з пневматичної зброї з
дотриманням правил безпеки в навчальній і

Стислий опис проекту

практичній діяльності;
- підвищити рівень мотивації в учнівської
молоді до вивчення предмету «Захист
України», відвідування гуртків військовопатріотичного
спрямування
«Захисник
Вітчизни» та «Сокіл «Джура».
Вимогою сьогодення та одним із ключових
заходів є підготовка до захисту України, а для
цього
потрібна
відповідна
підготовча
матеріально-технічна база в освітніх закладах,
зокрема тир. Стрілецький тир є лише у восьми
ЗЗСО міста Вінниці. У ході підготовки проекту
було
здійснено
опитування
учнівстаршокласників,
яке
показало,
що
71%
вважають доцільним в умовах сьогодення
організувати
клуб
військово-патріотичного
спрямування та відновити роботу тиру.
Наш проект передбачає створення військовоспортивного клубу «Школа патріотичного гарту»,
що слугуватиме центром для фізичного розвитку
учнівської
молоді,
забезпечить
надання
високоякісних освітніх послуг та підвищить
рівень занять із предмету «Захист України»,
гуртків
військово-патріотичного
напрямку
«Захисник Вітчизни» та «Сокіл «Джура». Учні
матимуть можливість якісно готуватися до
змагань з кульової стрільби та військовопатріотичної гри «Сокіл «Джура». Оскільки
устаткування тиру працівникам закладу вдалося
зберегти, то основним завданням проекту є
перетворення приміщення старого занедбаного
тиру в багатофункціональний простір, який би
вирізнявся сучасністю та практичністю.
У подальшому це буде сучасна тренувальна
стрілецька база, а також приміщення може
використовуватися як захисна споруда цивільного
захисту, призначена для укриття населення від
впливу небезпечних факторів, що виникають
внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або
терористичних актів.
Ми переконані, що наявність військовоспортивного клубу «Школа патріотичного гарту»
в нашому закладі є вимогою сьогодення та одним
із ключових заходів на виконання державної

Очікувані результати

Ключові заходи
проекту

політики
щодо
посилення
національнопатріотичного
виховання
підростаючого
покоління.
Після реалізації проекту учні отримають низку
нових можливостей:
- відвідувати заняття військово-спортивного
клубу «Школа патріотичного гарту»;
- якісно готуватися до участі в міських,
обласних і Всеукраїнських змаганнях та
іграх військово-спортивного спрямування;
- розвивати свої спортивні, стрілецькі й
військові здібності та навички;
- зменшити витрати часу на проїзд та
заощадити кошти родинам учнів, що
займаються
в
гуртках
військовоспортивного спрямування, оскільки наша
школа віддалена від міських підліткових
центрів, клубів, позашкільних закладів.
Школа матиме можливість:
- залучити більшу кількість учнів до занять у
гуртках
військово-спортивного
спрямування;
- покращити
матеріально-технічну
базу
шкільного стрілецького тиру;
- надавати високоякісні освітні послуги із
предмету «Захист України»;
- підвищити рівень проведення занять
гуртків
військово-патріотичного
спрямування «Захисник Вітчизни» та
«Сокіл «Джура».
- Скласти дефектний акт на проведення
ремонтно-будівельних
робіт
щодо
облаштування
приміщення
військовоспортивного клубу «Школа патріотичного
гарту»;
- укласти угоду з будівельною організацією,
яка буде проводити капітальний ремонт
приміщення стрілецького тиру;
- здійснити капітальний ремонт тиру;
- облаштувати відремонтоване приміщення
відповідно до вимог;
- зробити презентацію-відкриття військовоспортивного клубу «Школа патріотичного
гарту»;

Період реалізації
проекту
Приблизна вартість
проекту, тис. грн.

організувати
промоакцію
учнівського врядування;
провести набір учнів 8-11-х
занять у клубі.

силами
класів для

червень - листопад 2021 року
299893,10 грн.
-

Учасники реалізації
проекту

Коментарі

Наявність презентації
Наявність фото
Наявність
відеоматеріалів

Президентська рада закладу;
адміністрація закладу;
учителі
фізичної культури,
предмету
«Захист України»;
- керівники
гуртків
спортивного
та
військово-патріотичного напрямків;
- батьківська громада;
- експерти в галузі проведення ремонтнобудівельних робіт.
Під час підготовки проекту було складено
попередню проектно-кошторисну документацію:
пояснювальну записку, дефектний акт, локальний
кошторис на будівельні роботи, підсумкову
відомість ресурсів до локального кошторису,
зведений кошторис.
+

+

Автор проекту: Голумбйовський Богдан Вадимович, учень 9-Б класу

Кошторис проекту
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20
Вінницької міської ради»
№
з/п

Найменування витрат

Одиниця
виміру

Кількість,
од.

Вартість

за

Всього,
грн

одиницю,

1.

2.

грн
Капітальний ремонт
приміщення стрілецького
тиру КЗ «ЗШ І-ІІІ
ступенів №20 ВМР»

-

-

-

287 643,10

Проєктно-вишу кувальні
роботи та авторський
нагляд

-

-

-

12 250,00

ВСЬОГО:

299 893,10

