
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nalely wypelnia6 na kornputerze,
2.Przedwypelnieniem wnioskunaleiy zapoznat sig z zasadami przeprowadzaniakonkursu,

by unikn4i btgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.

3, Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlonew zasadach przeprowadzamakonkursu.

4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt moana opisai kr6tko, a jednoczesnie wyczerpuj4co.
^S. 

f*oty uJgte w budzecie mvsz4byd realistyczne.Budhet opt6czkwot musi zawieral spos6b

moitesz ptywa6" - nauka i doskonalenie
nia dla dzieci.

Tytul wniosku:

02.01.2018 r.Termin rozpoczgcia:

21.12.2018 r.Termin zakofczenia:

Rada Dzielnicy Witomino - LeSniczowkaPartner 1 - Wnioskodawca:

Zesp6l Szkol nr 7 w GdYniPartner 2

Uc""io*ski Klub Sportowy ',Si6demka" 
GdyniaPartner 3

owienie dzieci, popularyzacj a sportu,

tct hqrdzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania mlodego

k6wnadwod4, czegry

Diagnoza
problernu, kt6rY

ma zostac
rozu'iQzan)' lub
opis potrzebY

lokatnci
spolecznoSci,
kt6ra zostante

zaspokoiona
dzigki realizacji
przed si gwzi gcia.



zdarzemom. kt6rych skutkiem s4 utonigcia, jest posiadanie umiejgtnoSci plywania,
a lak|e Swiadomoric zagroZen, na jakie naraZone s4 osoby korzystaj4ce z otwartych
akwen6w, na co autorzy plojektu zwracajq szczegolna, uwagg, podczas jego
rcahzacjr.
Gl6wne cele projektu:
. upowszechnianie aktywnoSci ftzycznej dzieci i rnlodzie?y,
. nabycie przez dzieci podstawowych umiejgtnoSci plywania,
o profilaktyka przeciwdzialanta i korygowanie wad postawy,

" zapobieganie zjawiskom patologii spolecznych, poptzez skierowana do uczni6w
ofertg uczestnictwa w dodatkowych zajgciach spotlowych,
. efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowei (plywalnie),

" edukacja w zakresie bezprecznego korzystania z akwen6w wodnych.
Projekt jest propozycj4 dla najmlodszych mieszkafrc6w dzielnicy, zwlaszcza
uczni6w klas 1-3 szkoly podstawowej oraz dzieci z oddziil.ow przedszkolnych
Zespolu Szk6l nr 7 w Gdyni. Projekt zostanie podsumowany poprzez Plywackie
Zawody Mikolajkowe, kt6re zostanq, zorganizowane dla wszystkich uczestnik6w
akcji. Tutaj kazdy uczestnik przedsigwzigcia weZmie udzial. w zawodach

na dystansie i w formie zgodnej ze zdobytymi w czasie trwania projektu
urrieietnoSciami.

Grupa
odbiorc6w.

Gi6wnie uczniowie Szkoly Podstawowej ff 12

mieszkaric6w dzielnicy Witomino -LeSnicz6wka
w grupach plywackich - maksymalnie 15 os6b w
ilo6i uczestnik6w - ok. 580 osob.

w Gdyni, ale tak2e dzieci
oraz miasta Gdyni. ZajEcia
grupie. Przewidywana l4czna

Opis
planowanego
do realizacji
projektLt.

Projekt realizowany bqdzie w dw6ch etapach.

Terminy zajg( nre bgd4 kolidowaly z zajEciami szkolnymi, aby uczestnik m6gl

wzrqc udzial w planowanej iloSci zajg(,.

P roj ekt zaklada or gantzacj g sp o tkari t ematy c zny ch.

PrzekazywanabEdzie wrcdzateoretyczna i praktyczn1 ze szczeg6lnym zwr6ceniem

uwagi na aspekty zdrowotne ibezpreczefrstwo uczestnik6w, zwlaszcza umiejqtnoSi

odpowiedniego zachowania sig w wodzie i nad wod4'

ETAP I.
przewiduje sig objEcie projektem wszystkie dzieci z oddzial6w przedszkolnych

i r<las I-II] Szkoty Podstawowej nr 12 przy Zespole Szk6l nr 7 w Gdyni. Zajqcia dla

uczestnik6w projektu ok. 530 dzieci, odbywai sig b9d4 razw tygodniu, czas trwania

jednostki lekcyjnej ok. 45 minut. Przewiduje siE teahzacje projektu ptzez 35

iygodni, , *y[4"i"niern przerw szkolnych (przerwy Swr4teczne, ferie zimowe,

wikac.le letnie) oraz dni wolnych od zaig(, szkolnych w zwi4zkrt z przypadaiqcymr

w tymokresie swigtami panstwowyrni ustawowo przyjgtymi za wolne.

Podczas zajqf dzieci zapoznane zostan4 z:

- zasadaii bezpiecznego korzystania z pLywalm, zasadami higieny w trakcie

korzystania z PlYwalni,
- koizylcia.i dtu zdr:owia,jakie niesie ze sob4 plywanie (zwigkszenie kondycji

fizy cznej, korygowanie wad po stawy, wzro st poj emno Sci pluc)'

- gra-i"i zabiwami oswajaj4cymi z wod*, metodami samooceny umiejgtnoSci

piywackich uczestnik6w Proj ektu,

- iech'ikami plywackimi ( styl dowolny, grzbietowy, klasyczny),

ybszy ch stYli PlYwackich,
ia.
tawowei poznaiQ: techniki stosowane



w ratownictwie wodnym, sposoby holowania, ewakuacji nalqd, sposoby stosowania
podrEcznego sprzgtu ratowniczego, samo-ratownictwo, podstawy pierwszej
pomocy.
ETAP II.
Organtzacla trnprbzy w postaci plywackich zawod6w mikolajkowych
dla uczestnik6w projektu oraz innych dzieci z terenu Witomina-LeSnicz6wki
(uczni6w szkoly podstawowej), kt6ra bgdzie doskonalym podsumowaniem
zdobytych umiejgtnoSci plywackich, a jednoczeSnie znakomitym zakoriczeniem
pro.iektu. Plzewidywany start w kategoriach wiekowych, z podzialem na plei.
,\a.ilepsi otrzymaj4 pami4tkowe medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali
medale uczestnictwa.
Podczas zawod6w przedstawione zostan4 cele projektu, efekt oraz partnerzy

wsp6tpracuj Ecy przy jego realizacjt. IJczestnicy podziel4 sig swoimi uwagami
i spostlzezeniami, zademonstluj4 swoje osi4gnigcia. Przewiduje sig pokaz technik
plywackich przez czlonk6w UKS ,,Si6demka" Gdynia, element6w ratownictwa
medycznego i ratownictwa wodnego.
i[,.^,KI-ADANE RE ZULTATY'
[. Zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego - zajEcia na plywalni maj4 byi
ir"rlerestrj4cE alternatyw4 dla dzieci, zwLaszcza tych kt6re maj4 ograniczony dostqp

do wartoSciowych forrn wypoczynku. DziEki plywaniu mog4 spo2ytkowal czas

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

dzielnicy. Dzigki projektowi bgd4 chgtnie podejmowa6 og6lnodostEpne formy
aktywnoSci fizycznej, bieganie, iazda na lowefze, gry i zabawy na Swiezym

powietrzu.
2" F, rofi laktyka uzaleinierfl. Przeciwdzialanie uzaleZnieniom od nikotyny, alkoholu

i internetu wSr6d dzieci poprzez organizowanie atrakcyjnych form spgdzania czasu.

.3 "i3ropagowanie nowoczesnej formy wypoczynku zdrow otne go popfzez zajqcia

z plywania. ZachEcenie calych rodzin, do aktywnego spqdzania czasu wolnego

porrzez korzystanie z kryty ch plywalni miasta Gdyni.

4.Xntegracla wsp6ldzialanie w zespole, grupie. UmiejgtnoSc otganizowania sobie

alr-cywnego czasu wolnego. Akceptacja siebie i innych. Wdra1anie do poczucia

odccrwiedzialnoSci za zdrowie wlasne i innych, zdobycie i utrwalenie wiedzy jak

bezpi.ecznie zachov,rywai sig nad wod4'

S"{Jswiadomienie dzieciom znaczenia akfywnego wypoczynku- ptzelamanie

niechgci i biernosci, zainteresowanie jej moZliwo6ciami, jakie daiq zaigcia

na basenie.
r5,. Aspekt wychowawczy - UrniejqtnoS6 zachowania sig w sytuacjach zagro^enia

zvcia lub zirowia ,*o1.go lub innych, nabycie podstawowych umiejqtnoSci

rirLorvania Zycialtdzkiego, a takZe zaszczepienie w najmlodszych chqci aktywnego

rq proczynku w wodzie.
7 " Zainteresowanie dzieci innymi, po2ytecznymi formami wypoczynku'

y:c zajgciach szkolnych - odci4gnigcie mlodych od komputera i telewtzjr, kt6te

\v nadmiarze, powoduj4 szkody zdrowotne dla os6b wchodz4cych w dorosloS6

8" Aktywiz acia popiz., tpo.i - najleps i do aktywnoSci

r:r-r,ihowej, to olganizo*uni. ciekaweJ Wykorzystanie

nowoczesn ej bazy materialnej daje w t wolci' znacznie

u afral.-cyJ nl a zal Q cla.

9. Lloskonalenie umieigtno5ci plywackich
..viqkszej grupie os6b rozwijai umiejqtnoSci

u dzieci - Realizacja Projektu
olvwackie.

I 0Jr. lVaf or zdrow oW :-4JQt'le ne loStenrg to doskonala fortna



wspomagaj4cych profilaktykg zdrowotn4 w zakresie wad krggoslupa i innych
schorzef,.
11. Zajgcia basenowe maj4 byd form4 nagrody - nagroda za postawE i sumienn4
pracA w szkole, w szczeg6lnoSci w ramach wychowanra frzycznego i szeroko

ietei aktvwnoSci fiz
l" Lekcje nauki i dosl<onalenia plywania.
1" Zajgcia raz w tygodniu dla 1l grup plywackich ptzez caly rok kalendarzowy
2018 r., zgodnie z opisem planowanego do realizacjr przedsigwzigcia.
IL Zawody ptywackie.
1. Organizacja Piywackich Zawod6w Mikolajkowych - 8 lub 9 grudnia 2018r.
r,v godz. 10.00-16.00 na krytej plywalni Zespolu Szkol m 7 w Gdyni

Koszty z,wt4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalk Lriacj4
(liczba jerlr rostck, cena

nostl<owa

Nauka plyuania.
Nauka plywania -
wynagrodzenie
prowadz4cS ctr.
(17 grup x 3,5 t-vgodni x
39 zL (v'rynagrodzenie dla
prowadzqcego jedn4
lekcjg plywania).

Zawody Plywackie:
- Medale dla wszystkich
uczestnik6w
- Dyplomy za miejsca I-
III w kazdej konkurencji
- Biuro zawod6w, koszty
zwiEzane z or ganizacj4 i
przygotowaniem
zawod6w, w t-ym

ubezpieczenie
zawodnik6'uv.

Razem

I. W-trtontariusze -rodzice dzieci UKS .,SiOdemka" Gdynia, nauczyciele ZS nr 7

Gclyni orazradni dzielnicy Witomino - L einicz6wka, kt6rzy wespr4 ot ganrzacJ Q

zawod6w PlYwackich
4 radnych x 6 godzinx 50 zL: 1'200,00 zl'

10 rodzic6w x 6 godzinx 50 zl: 3000'00 zl

6 nauczycieli x 6 godzinx 50 zl: 1800'00 zl

II" Wolontariusze - abso"lwen ci szkoNy,ktorzy bEd4 wspierali otganrzaqE zawodow

pl1'u'ackich
10 os6b x 6

Harmonogram
realizac-ii
projektu.

Ztego z

wnioskowanych w,
konkursie Srodl<6w' /

Z tego wklad finansowy
budzetu rady

dzielnicy''
Koszt calkowity (brutto)

23205,00 zl

800,00 zl

400,00 zl

595.00 zl

23205,00 zl

800,00 zl

400,00 zl.

595.00 zl

25000,00 zl25000.00 zl

-11 

Nk *igu1 ,i2 ln*to *ynikaiqca z $ I trsl. 2 zasad

przeprowadzania kon kursu

Inne uwagi
naJ4ce
znaczenie
przy ocenie
budZetu.

odzinx 50 zl: 3000,00 zl



IIn. Wolontariusze - opiekunowie podczas zalg( plywackich (przyprowadzenie,
odirrowadzenie, opieka nad uczniami przed i po zakoriczenir zajEc

17 os6b x 35 godzin x 50 zl: 29750 zl
IV, F,rojekt i dystrybucja plakat6w informuj4cych o projekcie

B godz. x 2 osob1, x 50 zl: 800,00 zl
V. Dokurnentacja projektu

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

Dla reahzacji projektu wnioskoda-wca bEdzie wykorzystywalbezplalnie obiekty
Zespclu Szkol nr '7 w Gdyni. lrlagloSniente, zaltezpreczenre medyczne i zapewnienie
bezpieezenstwa w postaci zapewnienia odpowiedniej iloSci ratownik6w na basenie
bqclzie takze nieodplatnie zagwarantowane przez szkolg.

Oswiadczam, ze lat<o partner rvniosku konkursowego ,rI Ty moZesz plywad,' - nauka
i doskonalenie plyrvania dla dzieci, jestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej zadair
z cal4 starannorictq i zaangaZowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie
zam6wieti pub;rcznych, finansach publi,cznych oraz o dzialalno5ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie"
lmig i nazr,visko osoby pc,dpirr-r1ace.j u,niosel< z raurienia rady dzieinicl' (Partnera I) oraz f'unkc.ja

zewodniczacv lub v,ic,-'tl ;u:rvldniczacv raclv dzielnir:t')

Marek Szyrnariski - i'rz:r,r odnicz4cy Zarz4dut Dzielnicy' V/itomino -
LeSnicz6wka

lmig i nazwisko osqb,_!! 1!lsl'jqqcl\,/l1giekz ranricnia Partntla ?,

Dorota SkLrlska-Wit-L'odt Dyrektol Zespolu Szk6l nr 7 w Cdyni

lnriQ i naz-rvisko osoby pocllsllfqcej wrliose k z

ArkadiLrsz Slirzyrisl<i - Prczcs Lll(S ,. Siodenrlta" Cd1'nin

PRZEWOD\lCZ {.CY ZARZADU
DZ-IEL}- ICY

T

A

r
Skrzyfiski

Centrunt Aktywno6ci 0bywatelskiej

Obowi4zkowy zahlcznik:
Uchwala racly r1;:ie:iricy o przyst4pieniu do k-onkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego r.r"vsokoSi musi byi okrerilolra w uchwale'


