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

MOKINIŲ INICIATYVOS PROJEKTO PARAIŠKA
(2022-02-02)

1.

Bendra informacija apie iniciatyvos projektą ir pareiškėją

1.1. Projekto pavadinimas: „Lauko klasė progimnazijoje“

1.2. Pareiškėjas (mokykloje besimokančių mokinių grupės, sudarytos iš 2–5 asmenų)
Goda Daukšytė
7e, goda.dauksyte@minijos.lt
Raminta Jakaitė
7e, raminta.jakaite@minijos.lt
Sofija Kvietkauskaitė
7e, sofija.kvietkauskaite@minijos.lt
Mantas Grauslys
7e, mantas.grauslys@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: Lauko klasės įrengimas
Tikslinė grupė: 1-8 kl.
Sprendžiama problema: Atšilus orams dauguma vaikų neišsėdi klasėse, labai karšta jose.
Lauko klasėje galėtų vesti pamokas visų dalykų mokytojai.

2.2. Projekto rezultatai, jų nauda mokyklos bendruomenei:
a) mokiniai daugiau laiko praleis gryname ore,
b) bus vedamos įvairių dalykų pamokos netradicinėje erdvėje,
c) prailgintos grupės mokiniai turės sandarią vietą pasidėti daiktus ir atlikti namų darbus.
2.3. Numatomos projekto veiklos, veiklų kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai
Numatomos projekto veiklos:
1. Lauko pavėsinės nupirkimas.
2. Stalų ir kėdžių nupirkimas.
3. Lauko pavėsinės pagrindo paruošimas.
4. Lauko pavėsinės sumontavimas.
3. Preliminari iniciatyvos projekto sąmata
Išlaidų pavadinimas
1. Lauko pavėsinė

Planuojama
išlaidų suma
Eur
989 € (1 vnt.)

Išlaidų pagrindimas
https://www.siltnamiaijums.lt/pavesines/index.php/

2. Mokyklinis stalas (6 vnt.)
3.Kėdės (31 vnt.)
4.Pagrindo paruošimas
Iš viso

449,4 Eur
(74,90 *6)
775 Eur
(25*31)
286,6 Eur
2500
Eur

http://medrika.lt/lt/mokykliniai-stalai-202/reguliuojamoaukio-stalas-120x60-cm-1358
https://www.baldurojus.lt/product/213

4. Iniciatyvos projekto paraiškos priedai
Eil.
Nr.

Priedo pavadinimas(preliminarią projekto sąmatą pagrindžiantys dokumentai,
vizualizacijos, brėžiniai, schemos, rekomendacijos, ar kita informacija, papildanti
projekto aprašymą)

Priedo lapų
skaičius

1.

Lauko pavėsinės pavyzdys ir techniniai duomenys

1

2.

Mokyklinio stalo ir kėdės pavyzdys

1

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:
Goda Daukšytė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Raminta Jakaitė

Sofija Kvietkauskaitė
(vardas ir pavardė)

Mantas Grauslys

(parašas)

(vardas ir pavardė)

1 priedas:

Pavyzdys, vieta ir matmenys

2 priedas: mokyklinio stalo ir kėdės pavyzdys

