Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų mokinių
iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos
aprašo
1 priedas

MOKINIŲ INICIATYVOS PROJEKTO PARAIŠKA
(2022-02-21)

1.

Bendra informacija apie iniciatyvos projektą ir pareiškėją

1.1. Projekto pavadinimas: „Judrusis žaidimas pertraukų metu - stalo tenisas“

1.2. Pareiškėjas (mokykloje besimokančių mokinių grupės, sudarytos iš 2–5 asmenų)
Toma Gečaitė
6b, toma.gecaite@minijos.lt
Urtė Girgždytė
6b, urte.girgzdyte@minijos.lt
Eimantas Jucius
6b, eimantas.jucius@minijos.lt
1.3. Mentorius:
Jūratė Grimalienė (istorija)
jurate.grimaliene@minijos.lt
2. Iniciatyvos projekto aprašymas (santrauka)
2.1. Projekto tikslas, tikslinė grupė, sprendžiama problema (ne daugiau kaip pusė lapo)
Tikslas: siekti, kad pertraukos būtų linksmesnės, judresnės ir vaikai susidraugautų vieni su
kitais.
Tikslinė grupė: 5 – 8 klasių mokiniai.
Sprendžiama problema: mažiau mokinių bėgiotų koridoriais, apsaugotų nuo galimų
nelaimingų atsitikimų ir nuobodumo. Tai puikus aktyvus laisvalaikio leidimo būdas. Taip pat
populiarėtų stalo teniso sporto šaka tarp vaikų.
2.2. Projekto rezultatai, jų nauda mokyklos bendruomenei:
a) mokiniai mažiau naudotųsi telefonais, o daugiau bendrautų tarpusavyje,
b) būtų galima organizuoti komandinius žaidimus ar turnyrus tarp klasių,
c) skatinama savanorystė, mokomasi atsakomybės, nes būsima 7b palaikys šioje vietoje tvarką.
2.3. Numatomos projekto veiklos, veiklų kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai
Numatomos projekto veiklos:
1. Stalo teniso nupirkimas (1 vnt.).
2. Stalo teniso žaidimų rinkinio 5 vnt. nupirkimas.

3. Preliminari iniciatyvos projekto sąmata
Išlaidų pavadinimas
1. Stalo tenisas

Planuojama
išlaidų suma
Eur
299 € (1 vnt.)

Išlaidų pagrindimas
https://www.zaidimustalai.lt/teniso-stalas-sponeta-s112e-zalias-4mm-melaminas-lauko.html

2. Stalo teniso rinkinys

Iš viso

8,49 €
(5 vnt.)

https://mobile.pigu.lt/lt/sportas-laisvalaikisturizmas/sprto-prekes/stalo-tenisas/stalo-teniso-raketesdeklai-ir-rinkiniai/stalo-teniso-rinkinys-meteorzephyr?id=31659887

341,45 €

4. Iniciatyvos projekto paraiškos priedai
Eil.
Nr.
1.

Priedo pavadinimas(preliminarią projekto sąmatą pagrindžiantys dokumentai,
vizualizacijos, brėžiniai, schemos, rekomendacijos, ar kita informacija, papildanti
projekto aprašymą)
Stalo teniso ir rinkinio pavyzdžiai

Priedo lapų
skaičius

3

5. Tvirtinu:
5.1. Šioje iniciatyvos projekto paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra
teisinga.
5.2. Sutinku, kad informacija apie iniciatyvos projektą būtų skelbiama viešoje erdvėje.
Mokiniai:

(parašas)

Toma Gečaitė

(vardas ir pavardė)

Urtė Girgždytė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Eimantas Jucius
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Priedas Nr.1

