1. Опис проекту :
Проект «Шкільне подвір’я років прекрасних» буде реалізований у
2021 році у Приморському районі на базі закладу КЗ «Маріупольська
музична школа № 1» .
Проект передбачає: 1. Реконструкція ганка з заміною вікон; 2. Заміна
даху ганку та кріплення відливів; 3. Реконструкція фундаменту; 4.
Заміна сходинок; 5. Часткова реконструкція паркану; 6. Заміна воріт; 7.
Заміна дорожнього покриття; 8. Пофарбування паркану з ремонтною
роботою;
Подвір’я школи - є обличчям будівлі і його оновлення - необхідність,
адже щодня учні, батьки та новоприйняті діти звертають увагу в першу
чергу на вхід та ганок. На базі школи проходять концерти для учнів
ЗОШ, конференції КСН «Кришталевий», на перервах між уроками діти
школи проводять час на ганку та подвір’ї.
Нашому комунальному закладу цього року виповнилось 45 років,
останнє оновлення входу та ганку було у 2000 році.
Оновлення подвір’я стане початком проведення заходів просто на дворі
школи : концерти, вікторини, робота з маленькими дітьми, проведення
фотосесій з випускниками а також дозвілля батьків які очікують дітей з
уроків.
Мета проекту: Створення сучасного вигляду подвір’я школи,
комфортне та безпечне пересування по двору школи через оновлення
асфальтного покриття, сучасний та практичний ганок на якому буде
проводиться концерти для мешканців Приморського району.
Задача проекту:
- Реконструкція ганка;
- Реконструкція фундаменту;
- Заміна сходинок входу до школи;
- Реконструкція, оновлення та ремонт паркану для безпеки та гарного
вигляду входу до школи;
- Заміна дорожнього покриття задля безпеки дітей та дорослих;
Реалізація проекту забезпечить рішення наступних задач:
1. Забезпечення учням, викладачам, батькам безпечний вхід до школи;
2. Привабливий зовнішній вигляд ;
3. Можливість проводити більше концертів у весняно-літній період для
мешканців Приморського району;
4. Приємне дозвілля для батьків наших учнів ;
5. Для пошуків натхнення нашим юним художникам буде можливість
безпечного та практичного виходу на планер.
Термін реалізації проекту: 2021 р.

Фінансова допомога: для реалізації проекту «Шкільне подвір’я років
прекрасних» КЗ «Маріупольська музична школа № 1» необхідне
матеріальне
забезпечення
у
розмірі:
199,100.
2. Опис організації
Повна назва, тип, форма власності: Комунальний заклад
«Маріупольська музична школа №1 Маріупольської міської ради» ;
Юридична адреса: 87517, Донецька область, місто Маріуполь ,
Приморський район, вул. Чорноморська, 27 , тел. 37-10-15, 380983816223
– директор Соловйова І.Д.
Ідентифікаційний код: № 03360176 ;
Електронна адреса: e-mail: mrplmusicschool1@gmail.com.
Будівля за адресою Чорноморська, 27 побудована в 1961 році за типовим
проектом як дитячий садок і функціонував за призначенням до 1998 року.
З 1 вересня 1999 року в цьому приміщені почала працювати музична школа
№ 1.
Загальна площа приміщення складає 1286,7 кв.2, земельна ділянка складає
загальною площею 0,4046 га.
Режим роботи – шестиденний з 8:00 до 20:00 ;
Проектна потужність Комунального закладу:
Проектна наповнюваність – 600 учнів , поточна – 429 учнів.
Викладачів – 62 людини;
Школа має навчальну програму за елементарним та базовим підрівнем;
Елементарний підрівень: 1-4 клас (Діти з 6-8 років );
Базовий підрівень : 5-8 клас ( Діти з 10-15 років);
Групи додаткових освітніх послуг в яких навчаються діти 4-5 років;
Учні проходять такі предмети : спеціальність за фахом інструмента,
сольфеджіо, музична література, хоровий спів, оркестр, уроки хореографії,
образотворчого мистецтва;
Занять проходять за розкладом протягом тижня.
3. Постанова проблеми:
Великий потік дітей та батьків різного віку та соціального статусу
знаходяться у школі протягом тижня весь навчальний рік, тому дуже
важливо реконструювати та оновити дорожне покриття задля безпеки

дітей, оновлення зовнішнього вигляду задля підняття престижу такого
типу освіти та проведення відкритих заходів на свіжому повітрі для
мешканців Приморського району батьків та дітей.
4. Досягнення поставлених цілей та план заходів :
Виконувати роботи по даному проекту буде Підрядник. Між ним і КЗ
«Маріупольська музична школа № 1» буде укладено договір на
виконання робіт.
5. Оцінка результатів :
ДАНИМ ПРОЕКТОМ ПЕРЕДБАЧЕНО:
Зробивши оновлення ганку та подвір’я ми зможемо проводити концерти на
свіжому повітрі, учні будуть забезпечені якісним, безпечним та комфортним
шляхом до школи, ми отримаємо новий, сучасний вигляд нашого навчального
закладу.
1. Реконструкція ганка з заміною вікон;
2. Заміна даху ганку та кріплення відливів;
3. Реконструкція фундаменту;
4. Заміна сходинок;
5. Часткова реконструкція паркану;
6. Заміна воріт;
7. Заміна дорожнього покриття;
8. Пофарбування паркану з ремонтною роботою;
6.Подальший розвиток проекту :
У майбутньому ми плануємо після проведення проводити уроки образтворчого
мистецтва на дворі школи, проведення концертів на ганку, фотосесії
випускників, переможців конкурсів, стипендіатів на фоні школи,
організовувати дозвілля батьків учнів та приваблення нових талановитих учнів.
7.Бюджет, коментарі до бюджету:
Використовуючи кошти громадського бюджету, буде здійснено благоустрій
подвір’я школи, реконструкція ганка, реконструкція фундаменту, заміна
сходинок до школи, часткова реконструкція паркану, заміна дорожнього
покриття.

