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Formularz zgłoszeniowy projektów

do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartćw
Nazwa projektu: "Dbamy o zdrowie naszych dzieci - zakup i montaż szafek

szkolnych w SP 3 Lubartów"
Lokalizacja projektu: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie ul. l go Maja 66

(adres, nr działki)

Podstawowe dane zgłaszającego projekt:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:
Nr telefonu:

Opis projektu: (czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia i działania, które będą podjęte do jego realizacji, cele
projektu, adresaci projektu itp.)

Celem projektu jest zakup i montaż szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3
w Lubartowie. W roku szkolnym 2018/19 w naszej szkole w 43 oddziałach uczy się 1245
uczniów. Uczniowie, nie mają możliwości pozostawiania ciężkich przyborów szkolnych, czy
książek w szkole, ale codziennie muszą zabierać je do domu, po to, żeby nawet bez
wypakowywania z plecaka, kolejnego dnia ponownie zanieść wszystko do szkoły.

Dzięki zamontowanym szafkom uczniowie mogliby znaczną część obecnej zawartości
plecaków przechowywać wyłącznie w szkole.

Zakup szafek to jednorazowa inwestycja, nie wymaga dodatkowych nakładów podczas
użytkowania, a jedynie bieżącej konserwacji wynikającej ze standardowego zużywania.
Chcemy zakupić szafki, które będą spełniały zarówno wymogi bezpieczeństwa, ale także
będą trwałe i posłużą na wiele lat. Chcemy, aby zakupione szafki wykonane były odpornych
materiałów, malowane proszkowo, a także w odpowiedni sposób zabezpieczone przed
korozją,

Każdy uczeń będzie miał szafkę przypisaną imiennie tylko do siebie. Aby zapobiec sytuacji
zagubienia klucza chcemy, aby wszystkie drzwiczki szafek zamykane były na zamek
kodowy np. czterocyfrowy kod szyfrowy.

Nasza szkoła realizuje plan profilaktyczno wychowawczy na wielu płaszczyznach:
edukacyjnej, pro zdrowotnej i społecznej. Każdego dnia dyrekcja oraz grono pedagogiczne
dba o zdrowie dzieci i ich zdrowe nawyki żywieniowe.

Środki pozyskane w ramach realizacji niniejszego projektu pozwolą na zaspokojenie
najważniejszej obecnie potrzeby wspierającej zdrowy rozwój naszych dzieci.

Koszt zakupu i montażu szafek dla uczniów naszej szkoły zgodnie z założeniami
opisanymi powyżej wg pozyskanej wstępnej oferty wynosi 200 613 PLN

Na cenę składa się:
l . Zakup 200 modułów szafek o wymiarach 1800x900x450 (każdy moduł zawiera 6

szafek) - cena jednego modułu zgodnie z pozyskaną ofertą wynosi 981,54 zł brutto.
2. Transport i montaż szafek - zgodnie z pozyskaną ofertą 4 305 zł brutto

Podsumowanie kosztów projektu:
200 x 981,54 PLN = 196 308 PLN

4305 PLN

, KWOTA ŁĄCZNA: 200613 PLN
- -----------~------------------------------------
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Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu.faki problem rozwiqźe, komu będzie służył, dlaczego należy go zrealizować itp}

Zakup szafek jest niezbędny dla zapewnienia zdrowia dzieci, które codziennie muszą nosić
ze sobą w ciężkich plecakach: książki, przybory szkolne: przybory na plastykę, technikę czy
wychowanie fizyczne. Duża część z tych rzeczy mogłaby codziennie być pozostawiana w
szkole i zabierana przez dzieci przed lekcjami w dniu kolejnym. Oznacza to, że dzieci
zabierałby do domu wyłącznie te książki, które są niezbędne z uwagi na pracę domową, czy
przygotowanie do sprawdzianu, co zdecydowanie obniżyłoby obecną wagę plecaka.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego waga plecaka nie powinna
przekraczać 10-15 proc. masy ciała ucznia (www.gis.gov.pl). Oznacza to, że przeciętny
uczeń szkoły podstawowej, ważący ok. 35 kg powinien nosić plecak nie cięższy niż 3,5-4kg,
faktycznie jednak jest to 2 razy więcej tj 8, a nawet 10 kg.

Codzienne noszenie ciężkich plecaków przewyższa niejednokrotnie fizyczne możliwości
uczniów (szczególnie klas IV i V). Są to jeszcze małe dzieci, które każdego dnia muszą
wziąć na swoje plecy ciężar, który dla niejednego dorosłego człowieka stanowiłby duży
problem. Niepokojące jest to szczególnie w przypadku uczniów, którzy mieszkają w
znacznej odległości od szkoły (np. w okolicach ul. Wierzbowej).

"Etap rozwoju w jakim są w tej chwili te dzieci sprawia, że ich organizmy są wrażliwe na
wszelkiego rodzaju przeciążenia. To jest bardzo szybki wzrost, kiedy układ nośny jest
delikatny, w przyszłości może to zaowocowaćróżnymi skutkami zdrowotnymi. Po pierwsze
nieprawidłowa postawa, a co za tym idzie nieprawidłowy rozwój innych organów i innych
funkcji. W ten sposób możemy doczekać się po dwudziestu kilku latach młodego dorosłego
człowieka, który niestety będzie wymagał leczenia, opieki medycznej, jego sprawność będzie
ograniczona" /Marek Jarosz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu/

Dzięki zamontowanym szafkom zapobiegarny'problemom z kręgosłupem. a w także innym
problemom zdrowotnym, które są z tym związane.

W ten sposób chcemy zadbać o zdrowie naszych dzieci, uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w
Lubartowie - młodych obywateli naszego miasta, którzy są jego przyszłością.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztory szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:

l. Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierających projekt.

Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.

Data i podpis zgłaszającego projekt: or. Af./JJJ'f
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Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibą w

Lubartowie, ul. Jana Pawła II 12.
._--
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