
Uwagi dla os6b typelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypetniad na komputerze.

2.Przedwypelnieniem wniosku naleLy zapoznat sig zzasadami przeprowadzania konkursu,

by unikn46 bl gd6w formalnych dyskwalifikuj 4cych wnio s ek.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.

4, Dlugo5ci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemySlany projekt mohna opisad kr6tko, a jednocze$nie wyczerpr.j4"o.

5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byi realistyczne.Budhet opr6cz kwot musi zawieta( spos6b

ich wyliczenia.

doskonalenie PhYwania dla
,,Ptywam od naj mlodszYch lat" - nauka

dzieci.
Tytul wniosku:

02.01.2019 r.Termin rozpoczgcia:

20.12.2019 r.Termin zakoficzenia:

Rada Dzielnicy Witomino - Le6niczowkaPartner L - Wnioskodawca:

Szkola Podstawowant 12 w GdYni

Uczniowski Klub Sportowy,,Si6demka" Gdynia

Upowszechnianie aktywnoSci frzycznej, usportowienie dzieci, populatyzacja sportu,

to bardzo istotne i stuteczne elementy procesu edukacji i wychowania mlodego

z nal sKu[guLrrLeJrLJ wrl oyvr

istotna jest kwestia zaPobs'

wvnadk6w nad wod4. S

pokolenia. W pierwszych latach Zycia kaldego dziecka ksztaNtui4 sig jego cechy

psychomot ofyczne, afozpoczqcie szkolnej edukacji jest okresem, w kt6rym procesy

i"'14 r"r"goinie intensywne. Potwierdzajqto wyniki badan prezentowane w wielu

naukowycli publikacjach. Wychowanie frzyczne realtzowane w ramach

obowi4zko*y;h zaiE6 szkolnych, nie jest w stanie zaspokoid wszystkich potrzeb

ruchowych dzieci i iozwiiat w pelni ich r6znorodnych sportowych zainteresowaf'

Zajgcia w ramach projettu powszechnej nauki plywania to przede wszystkim

propozycja skorzysiani a z mo1liwoSci nabycia podstawowych umiejqtnoSci

ply**iu, ale rowniez mozliwosd rozwijania i podnoszenia sprawnosci frzycznq'

,i"tg"un:"do systematycznego uprawrania sportu w czasie wolnym od nauki oraz

zachgcanie i wAra/iie'do pr:owadzenia zdrowego i aktywnego stylu Zycia'Dzieci

bardzo chgtnie tczestnicz4-w zaigciach prowadzonych na.basenie,bezwzglgdu na

porio- umiejgtnosci i ,piu*nol ci fr.zylznei. Warlo podkreSli6, 2e plywanie iest

postrzeganejako'ponmjbardziejwszechstronnytbezpieczny,doskonale
na sp-r'awnoSd 

" *rryriki.h ukladow anatomicznych czlowieka

csigdopodnoszeniaog6lnejwydolnoSciorganizmu.Maliplywacy
f.oorOynu.;g ruchow4, s4 bardziei sprawni' w.ykazui4 wigksz4 odwag4

od nieptrywu;a.yrf, ,^#il;iil;. 'C*i"r"niu w wodzie i plywanie to rowniez ieden

z najskutec tni"irty"ispos^r',a.' zanohies.ania i korygo waniawad postawy' R6wnie

Diagnoza
problemu, ktory
rna zostai
rozwi4zany lub

opis pottzebl'
lokalne.i
spolecznoSci,
ktclra zostanie

zaspokojona
dziEki realizacii
pLzedsigwzigcia.



skutkiem s4 utonigcia, jest posiadanie umiejgtnoSci plywania, a takle SwiadomoSi
zagroheh, na jakie narahone sq osoby korzystajqce z otwartych akwen6w, na co

attorzy projektu zwracajq szczeg6Inquwagg, podczas jego reahzacii.
Gl6wne cele projektu:
. up o ws ze chni ani e aktywno S c i frzy cznej dzie ci r rrilo dziezy,
. nabycie przez dzieci podstawowych umiejgtnoSci plywania,
o profilaktyka przeciwdzialania i korygowanie wad postawy,

. zapobieganie zjawiskom patologii spolecznych, poprzez skierowan4 do uczni6w
ofertg uczestnictwa w dodatkowych zajgciach sportowych,
. efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowei (plywalnie),
o edukacja w zakresie bezpiecznego korzystaniaz akwen6w wodnych'
Projekt jest propozycj4 dla najmlodszych mieszkaric6w dzielnicy, zwlaszcza

uczni6w klas 1-3 szkoly podstawowel oraz dzieci z oddzial6w przedszkolnych

Szkoly Podstawowej nr 12 w Gdyni. Projekt zostanie podsumowany poprzez

Plywackie Zawody Mikolajkowe, kt6re zostanq zorganizowane dla wszystkich

uczestnik6w akcji. Tutaj kaldy uczestnik przedsigwzigcia weZmie udzial w
zawodachna dystansie i w formie zgodnej ze zdobytymi w czasie trwania projektu

umieietnoSciami.
Gl6wnie uczniowie Szkoly Podstawowej m 12 w
mieszkaric6w dzielnicy Witomino -LeSniczSwka oraz

grupach ptrywackich - maksymalnie 15 os6b w grupie.

uczestnik6w- ok. 180 os6b.

Gdyni, ale takae dzieci
miasta Gdyni. Zajgcia w

P rzewi dyw ana lEczna ilo 5 c

Projekt realizowany bgdzie w dw6ch etapach.

Terminy zajgl nie bgd4 kolidowaly z zaigciami szkolnymi, aby uczestnik m6gl

wziqcudzial w planowanej iloSci zaig(,.

Proj ekt zal<lada or ganizacj g sp otkari tematyc znych'
priekazywanabgdzie wiedza teoretycznaipraktyczna, ze szczeg6lnym zwr6ceniem

uwagi na aspekty zdrowotne ibezpieczefistwo uczestnik6w, zwNaszcza umiejqtnoSd

odpowiedniego zachowania sig w wodzie i nad wod4'

ETAP I.
Frzewiduje sig objgcie projektem wszystkie dzieci z oddzial6w przedszkolnych

i klas I-rfi Szt<oly-podstawowej nr 12 w Gdyni. Zajgcia dla uczestnik6w projektu

ok. 180 dzieci, odbywai sig bgb4 razw tygodniu, czas trwania jednostki lekcyjnej
e, z wyl1czeniem
letnie) oraz dnr
okresie Swigtami

Podczas zajg6 dzieci zapoznane zostanq z:

- zasadami bezpiecznego korzystania z plywalni, zasadami higieny w trakcie

korzystania z PlYw alni,
- r.orrvsriu-i au rilo*ra, jakie niesie ^ ;""l3Jjl[??"x5r:iekszenie 

kondvcji

, metodami samoocenY umiejqtnoSci

rzbietowY, klasYcznY),

- technik4 PlYwania w Pletwach,
- technik4 starl6w oruinu*rot6w do naiszybszych styli plywackich,

- grami i zabawami z elementami nurkowania' 
----^! -^--^i-. +o^trrn'rz, crncn*rcnFpz;;;y;-;"io*i. klas III szkoly podstawowej poznaj4: techniki stosowane

w ratownictwie wodnYm, s

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.



podfgcznego
pomocy.
ETAP II.

sprzgtu ratowniczego, samo-ratownictwo, podstawy pierwszej

Organizacja imprezy w postaci plywackich zawod6w mikolajkowych

dla uczestnik6w projektu oraz innych dzieci z terenu Witomina-LeSnicz6wki
(uczni6w szkoly podstawowej), kt6ra bqdzie doskonalym podsumowaniem

zdobytych umiejgtnoSci plywackich, a jednoczeSnie znakomitym zakofczeniem

projektu. Przewidywany start w kategoriach wiekowych, z podziaNem na plei.

iVajtepsi otrzymap pami4tkowe medale, dyplomy i nagrody fzeczowe, pozostali

medale uczestnictwa.
Podczas zawodow przedstawione zostan4 cele projektu, efekt oraz partnerzy

wsp6lpracuj 4cy przy iego realizacii. lJczestnicy podziel4 sig swoimi uwagami

i sposirzezeniami, zademonstruj4 swoje osi4gnigcia. Przewiduje sig pokaz technik

ptrywackich przez czlonk6w UKS ,,Si6demka" Gdynia, element6w ratownictwa

medycznego i ratownictwa wodnego.

Z AI<N, AD ANE RE ZUL T ATY.
1. Zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego - zajqcia na plywalni maj4 byd

interesuj4c4 alternatyw4 dla dzieci, zwlaszcza tych kt6re maj4 ograniczony dostgp

do wartolciowych form wypoczynku. Dzigki plywaniu mog4 spo2ytkowaf czas

w spos6b aktywny i ciekawy. Dzieci odkryj4 sportowo - rekreacyjne walory

dzieinicy. Dzigki projektowi b9d4 chqtnie podejmowai og6lnodostqpne formy

aktywnoSci fizycziei, bieganie, iazda na rowerze, gly i zabav'ry na SwieZym

powietrzu.
^2. 

p ro fi la kty ka uzaleLnieri. P rze c iwdzi al anie uzalehnieni om o d nikotyny, alkoho lu

i internetu wSr6d dziecipoprzezorganizowanie atrakcyjnych form spgdzania czasu'

3.Propagowanie rro*o.r.rnej formy wypoczynku zdrowotnego poplzez zaiEcia

do aktywnego spqdzania czasu wolnego

iasta Gdyni.
grupie. UmiejgtnoSt organizowania sobie

siebie i innych. Wdralanie do poczucia

nnych, zdobycie i utrwalenie wiedzy jak

S.USwiadomienie dzieciom znaczenia aktywnego wypocrynku- przelamanie

niechgci i biernosci, zainteresowanie jej mo2liwosciami, jakie daiq zaigcia

na basenie.
6. Aspekt wychowawczy - Umiej zagrozenra

zy"iu'lua zdrowia ,*oj.go lub miejgtno6ci

Jto*urriu 2ycialudzki"go,-atakz" aktywnego

wypoczynku w wodzie.

7. Zainteresowanie dzieci innymi'

iejgtno5ci ptywackich u dzieci - Realizacja projektu pozwoli

roiwiiaf um i ei etn oSci olvwackie'

10. Walor zdrowotnY - zaJQaa

.',o^.rtna oaiacvch orofilaktYkg



schorzell.
ll. Zajgcia basenowe majQ byd formq nagrody - nagroda za postawg i sumienn4
pracA w szkole, w szczeg6lnoSci w ramach wychowania frzycznego i szeroko

poj gtej aktywnoSci fizycznej.

Harmonogram
realizacji
projektu.

I. Lekcje nauki i doskonalenia ptywania.
L ZajEcia raz w tygodniu dla 18 grup plywackich przez caly rok kalendarzowy
2019, zgodnie z opisem planowanego do realizacii przedsigwzigcia.
ll, Zawody ptywackie.
l. Oryanizacja Plywackich Zawod6w Mikotajkowych - 7 lub 8 grudnia 2019r.
w sodz. 10.00-16.00 na krytei plywalni Szkoly Podstawowei nr 12 w Gdyni

Skr6cony opis
przedsigwzigcia

Nauka i doskonalenie plywania dla wszystkich dzieci z oddzialow przedszkolnych

oraz klas I-III SP Nr 12 w roku 2019. Jako podsumowanie projektu zorganrzowane
zostana Mikolaikowe Zawody Plywackie w grudniu 2019r.

Lp

J(oszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba j ednostek, cena

iednostkowa)

Z tego wklad finansowy
bud2etu rady

dzielnicy''
Koszt calkowity (brutto)

II.

I. Nauka plywania.
Nauka plywania -
wynagrodzenie
prowadz4cych.
(18 grup x 33 tygodnie x
40 zl (v'rynagrodzenie dla
pfowadzqcego jedn4
lekcjg plywania).

Zawody Plywackie:
- Medale dla wszystkich
uczestnik6w
- Nagrody rzeczowe za
miejsca I-III w kahdej
konkurencii

23160,00 zl

500,00 zl

740,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

23760,00 zl

500,00 zl

740,00 zl

Razem 25000.00 zl 0.00 zl 25000.00 zl
)) Nie wigcej ni2 louotawynikajqca z $ I usl. 2 zasad
p rzep rowadzania konkursu.
2) Nje iesl oblisaloryinv.

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

I. Wolontariusze - rodzice dzieci UKS ,,Si6demka" Gdynia, nauczyciele SP nr 12 w
Gdyni orczrcdni dzielnicy Witomino - LeSnicz6wka, kt6rzy wesprq organizacig
zawod6w plywackich

4 radnychx 6 godzinx 50 zL: 1200,00 zN

10 rodzic6w x 6 godzinx 50 zt: 3000,00 zl
6 nauczycieli x 6 godzinx 50 zl: 1800,00 z1

II. Wolontariusze - absolwenci szkoly, kt6rzy bgd4 wspierah organizacjg zawod6w
plywackich

10 os6b x 6 godzinx 50 ztr: 3000,00 zl
III. Wo lo ntariu sze - opiekuno wie p o dczas zaj gd plywackich (przyprowa dzeme,
odprowadzenie, opiek a nad uczniami przed i po zakoric zenru zaiEc

22 osob x 35 godzin x 50 zl: 38500 zt
IV. Proiekt i dvstrvbucia plakat6w informui4cych o projekcie



8 godz. x 2 osoby x 50 zl: 800,00 zl
V. Dokumentacja projektu

3 osoby x 10 godzin x50 zl: 1500,00 zl

Dlarealizacji projektu wnioskodawcabEdzie wykorzystywalbezplatnie obiekty

Szkoly Podstawowej m 12 w Gdyni. NagloSnienie,zabezpieczenie medyczne i
zapewnieniebezpieczeflstwa w postaci zapewnienia odpowiedniej iloSci ratownik6w

na basenie bEdzie tak2e nieodplatnie zagwatantowane ptzez szkolg.

@rtnerwnioskukonkursowego,,Plywamodnajmlodszychlat-nauka
i doskonalenie ptywania dla dzieci" jestem gotriw do realizacji deklarowanych powyiej zadafr

z cal4 starannoSciq i zaanga2owaniem przestrzegaj4c zasad okreslonych w ustawach: prawie

zam6wier[ publicznych, finansach publicznych orarz o dzialalnoSci porytku publicznego

i o wolontariacie.
@osekzramieniaradydzielnicy(Partnera1)orazfunkcja
(przewodniozacy lub wi ceprzewod niczqcy r ady dzieln i cy)

Podpis(y)

Marek Szymariski - Przewodniczqcy Zarz4du Dzielnicy Witomino -

LeSnicz6wka

I'fi Z[,\\'O Ti} ICZ.\L Y Z,\ KZ4I.'t]
DZI EI,I iCY

nndnic'icnei wninqek z ramierria Parlnera 2
v Podnis(v)

Dorota Skulska-wittbrodt - Dyrektor Szkoty Podstawowej nr l2 w Gdyni

Masdalena Nastrabasz - Janczarska - Prezes UKS ,, Si6demka" Gdynia

Potwierdze nie zNolenia wnio sku :

2018

podpis

ObowiqzkowY zal4cznik:
U.h*au rady"dzielnicy-o przyst4pieniu do konkursu' W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokoS6 musi by6 okreSlona w uchwale'


