Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі громади) у місті
Самборі на 201_ рік та список мешканців міста Самбора, які підтримують
цю пропозицію (проект)

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )

МБШйШШі пункти, зазначені

^

є обов ’язковими для заповненняІ

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):
Закупівля обладнаяня для підключення до мережі Інтернет та будівнщтво
локальної мережі у Симбірській гімназії
2.* Пріоритетні напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак
„х”, який вказує пріоритет):
• Культура
• Спорт
• облаштування прибудинкових
територій міста

• інше - х
• благоустрій

Проект буде реалізовано на території міста Самбора (впишіть назву
житлового масиву/мікрорайону):
вул. Січових Стрільців. 10. будівля Самбірської гімназії
3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку:
вул. Січових Стрільців. 10. м. Самбір, 81400. Львівська область

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
В Самбірській гімназії створено ініціативну групу у склад якої входять учителі,
гімназисти, члени Піклувальної ради та громадяни, які проживають у даному
мікрорайоні. З метою забезпечення умов для отримання якісної освіти, доступу
до інформаційних ресурсів, широке впровадження сучасних інформаційних
технологій та мультимедійних засобів, безперебійного доступу до мережі
Інтернет ініціативна група вважає, що необхідно здійснити заходи для

будівництва локальної мережі Інтернет та підключення до неї. Під час
реалізації проекту буде замінено роутер. кабельну мережу,маршрутизатори,
Встановлено додаткові антени для роботи ЛУі-Рі та додаткові точки доступу.
5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на
суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту):
Самбірська гімназія збудована 1892-1894 р. і здійснює свою освітянську
діяльність більше 120 р. На сьогодні у гімназії навчаються 402 учні, які є
постійними переможцями олімпіад, конкурсів, завжди отримують високі
результати на ЗНО. Мережа Інтернет в гімназії була підключена давно, тому
вона працює недостатньо якісно, низька швидкість, немає покриття по всіх
класах-кабінетах, \¥і-Рі працює лише в окремих точках закладу, не
підключено бібліотеку та інші важливі кабінети.
Сучасний освітній заклад повинен бути центром інновацій: навчаьних,
виховних, розвивальних, соціальних, інформаційних, тощо. Освітня
програма Самбірської гімназії спрямована на формування загальної
культури особистості учнів, формування вмінь та життєвих
компетентностей для освоєння майбутніх освітніх програм, адаптацію
вихованців у суспільстві. Це забезпечить виховання свідомого українського
патріота як всебічно розвинену особистість та конкурентно спроможного
громадянина. Виконати це завдання якісно можна лише за допомогою
сучасних інформаційних технологій, що дасть можливість адаптуватися до
умов інформаційного суспільства через якісну мережу інтернет.
6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців
міста Самбора у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад,
годин роботи об ’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців,
які зможуть і які не зможуть користуватись результатами реалізації даного
проекту)
Громадсько активна школа є однією з найефективніших моделей інноваційного
розвитку міста, яка не просто надає освітні послуги учням, а й розвиває
громаду, залучає батьків та громадськість міста до розв’язання освітніх,
соціальних, фінансових проблем, які існують як у гімназії, так і в громаді. Саме
навчальний заклад, а саме гімназія, має стати ініціатором розвитку місцевої
громади, сучасним освітнім та інформаційним прикладом для громади міста.
Результат реалізації даного проекту стосується усіх учасників навчальновиховного процесу з 08.30-17.00, а також у нічний час. Це 402 учні та 64
працівники закладу.
Завдання проекту:
— підключення 2кабінетів інформаційних технологій;

доступ та передача інформації для адміністративної діяльності;
активна сторінка закладу у соціальних мережах;
зв’язок з батьками (електронний щоденник);
електронна бібліотека;
активне використання у навчально-виховному процесі сучасних
інформаційних технологій та мультимедійних засобів;
можливість проведення відео нагляду для безпеки учасників навчальновиховного процесу та збереження майна.
Гімназія - центр усіх важливих подій,пріоритетних програм розвитку
міста вцілому.Розширення послуг на базі гімназії стимулює до створення
всіх необхідних умов для того, щоб вона стала сучасним інформаційноресурсним центром. Педагогічний та учнівський колективи гімназії
матимуть доступ до нових умов, що відкриває можливості варіативності
навчальної діяльності, її індивідуалізації та дифреніації, істотно
підвищить якість навчально-виховного процесу.

Обгрунтування необхідності реалізації проекту, а також його
бенефіціари (основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно
стосується; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання
повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше
життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть користуватися
результатами реалізації завдання)
Мета проету:
— Розвиток знань та навичок ефективного використання ресурсів мережі
в отриманні та передачі інформації;
— Якісне використання сайту та офіційної сторінки Самбірської гімназії
в соціальних мережах;
Використання нових форм проведення занять (віртуальна екскурсія,
дистанційі олімпіади, веб-квести;
Впровадження в практику нових перспективних педагогічних
технологій, що сприяють розвитку криичного мислення учнів,
формування творчого підходу до процесу навчання як у вчителя так і в
учнів
Розширення форм і видів контролю навчальної діяльності;
Адаптація до умов інформаційного суспільства.
Висока якість підготовки учнів відповідно потребам суспільства.

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх
орієнтовна вартість)
Складові завдання
1.Антивандальна шафа Рогрозі
2.Мікротік КВ7500x3
3.Кабель вн 4*2*0,'48(0,5)м.
4.0-Ьіпк Б 0 8 -1 100-24
5.1 Іатчпанель гі-45 24 порта
6.Конектор ц -45
7.Розетка НА 2 порта ВД-45,6 САТ,
зовнішня
8. Точка доступу Сар ас
9. Короб монтажний 15*10
10. Короб монтажний 30*25
Дюбель
Підключення до мережі Інтернет( кабель 200м)
РАЗОМ:

Орієнтовна вартість
(брутто), грн
3516.00
2116.25
14625.00
12000.00
1750.00
250.00
2754.00
8752,50
3375.00
2843.75
2343.75
5250.00
59576.25

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до
територіальної громади міста Самбора, мають право голосу та
підтримують цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), що
додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за
винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у
паперовій формі).

10.* 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):
• висл<

) свою згоду на використання моєї електронної адреси
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 Самбірської
міської ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є
недоступною для громадськості.
11.Інші додатки (якщо стосується):
12.а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші, суттєві для заявника проекту, які
саме? ...................................................... .........................................................
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