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КАРТКА ПРОЄКТУ
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
комунального закладу «ЗШ І-ІІІ ступенів Xt 21 Вінницької міської рада»
Дата: З і .03.2020 р.

Назва проекту
Тип проекту
Мета проекту

Завдання проекту

Стислий опис проекту

і|

Очікувані результати

«Сучасним дітям - сучасна спортивна зала»
о великий
Підвищення інтересу учнів школи до занять
фізкультурою та спортом, збільшення кількості
учасників спортивних гуртків та секцій шляхом
оновлення простору спортивної зали.
1. Покращити умови для проведення уроків
фізичної культури.
2. Збільшити кількість учнів, які займатимуться у
спортивних гуртках, секціях.
3. Підвищити рівень задоволеності учнів якістю
уроків фізичної культури.
Підлога спортивної зали нашої школи є непридатною
для занять фізичною культурою. Її незадовільний стан
є причиною травмувань учнів під час уроків, занять
гуртків, спортивних змагань. Тому ми пропонуємо
здійснити капітальний ремонт підлоги спортивної зали
школи за рахунок бюджету конкурсу та провести
косметичний ремонт приміщення за рахунок
додаткових джерел фінансування. Розв’язання цієї
проблеми є пріоритетним завданням для нашого
закладу освіти, тому що стосується усіх учнів. Безпечна
і сучасна шкільна спортивна зала - це запорука здоров'я
дітей та їхніх спортивних перемог!
1. Підвищення рівня задоволеності учнів уроками
фізичної культури.

Ключові заходи
проєкту

Період реалізації
проєкту
Приблизна вартість
проєкту, тис. грн.
Учасники реалізації
проєкту
Коментарі
Наявність презентації

;

Наявність фото
Наявність
відеоматеріалів

2. Збільшення кількості дітей у спортивних секціях
та гуртках.
3. Створення безпечних умов для занять фізичною
культурою та спортом у спортивній залі школи.
4. Покращення рівня комфортності у закладі освіти.
1.
Реконструкція підлоги спортивної зали школи
та
здійснення
косметичного
ремонту
приміщення.
2.
Флешмоб «Перший старт» за участі
наймолодших учасників спортивних гуртків
та секцій, (вересень 2021 р.)
3.
Проведення спартакіади між дворовими
командами мікрорайону з футболу, волейболу,
баскетболу, силової гімнастики, (вересеньлистопад 2021 р.)
4.
Спортивна гра «Сімейні перегони. Здорова
нація» (жовтень).
5.
Конкурс
«Спортивні
рекорди школи»
(листопад 2021 р.).
6.
Прес-конференція за участі лідерів
учнівського самоврядування, мешканців
мікрорайону, журналістів газети «Вінницька
газета», телебачення «ВІТА» для поширення
Інформації про проект та етапи його
реалізації (листопад 2021 р.)
Червень-листопад 2021 року
299 919 грн.
Учнівське самоврядування, педагоги, батьки
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Автори проекту: Покотило Антоніна, учениця 10-А класу, Доманський
учень 9-А класу.
\

\

.Директор

А.С. Космина

І

Кошторис проекту
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
комунального закладу «ЗШ І-Ш ступенів № 21 Вінницької міської ради»
№
п/п

1.

2.

Найменування
витрат

Одиниця
виміру

Капітальний
ремонт ПІДЛОГИ
спортивної
зали
Фарба

кв. м

252

1 банка
(2,8 кг)

4

Кількість,
од.

Вартість за
одиницю,
грн

Всього,
грн
298919
грн,

250

ВСЬОГО:

1000
299919

Додаткові витрати
(за рахунок інших джерел фінансування)
№
п/п

2.

Найменування
витрат

Одиниця
виміру

Фарба

1 банка
(2,8 кг)

Кількість,
од.
ЗО

Вартість за
одиницю,
грн
250

ВСЬОГО:

Автори проекту: Покотило Антоніна, учениця 10-А класу,
Доманський Володимир, учень 9-А класу.
Директор

*іг

7500
7500

Дата 31.03.2020 р.
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Всього,
грн

А.С. Космина

