puslapis

MARIJAMPOLES MARJJONV GIMNAZIJA
(Pareitkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir irangos isigijimas
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
'Sporto bazes stiprinimas Marijonq gimnazijoje

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2017 m. gegute - 2017 m. rugsejis. Planuojama [sigyti: krepginio lentas, lanlcus ir tinklelius, krepginio ir tinklinio
kamuoliq, vetimeliq kamuoliams, tinklinio tinkly, stalo teniso stalus bei sporto sales [garsinimo [rangy it gvieslente.
lsigyjamos [rangos naudojimo laikotarpis ilgalaikis, iki 10 meta, inventoriaus — iki 3 meta.

2.3. Projekto tikslas
Ultikrinti mokiniq fizinio aktyvumo ir kfino kulturos ugdymo proceso kokybc bei didinti mokiniq tevq, tmoniq su
negalia uttimtumo ir sveikatos stiprinimo veiklos prieinamumq.
2.4. Projekto uidaviniai
1. [sigyti sporto inventoriq.
2. [sigyti lino kultiiros ugdymo procesui ir sporto renginiams reikalingq [rangq.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Projektu "Sporto bazes stiprinimas Marijonq gimanzijoje" siekiama pagerinti turimg skurdliqgimnazijos sporting
materialing baze, sukurti palankias salygas [vairiai fizinio aktyvumo veiklai. Nauju inventoriumi sustiprinta gimnazijos
materialine baze, suteiks galimybg [traukti daugiau vaikq, jq tevq bei trnoniq su negalia [ sporto utsiemimus, skatins jq
fizint ir kilrybin[ aktyvumg, saviraigkk ir savirealizacijg. Projekto metu tikslingai panaudojant [sigytq sportin[ inventoriq,
atsiras daugiau galimybiq taikyti [vairias fizinio aktyvumo formas ir metodus, pageres vaikq motyvacija sportuoti Vino
kulturos ugdymo procese ir popamokineje veikloje, pakils perspektyviq sportui vaikq meistrigkumas.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekto rezultatais gales naudotis gimnazijos mokiniai - 431 (209 mergaites, 222 berniukai), tevai, tmones su negalia.
Sportinese rungtyse varlysis gimnazijos mokiniai, jq tevai ir tmones su negalia (asociacija Marijampoles !crag° tmoniq
su negalia sporto klubas "Siekis" (2016 m. birielio 1 d. pasiragyta bendradarbiavimo sutartis). Apie projekto rezultatus
vieginsime eimna7iios internetineie svetaineie.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda (gyvendinus projektq
[gyvendinus projekta, bus [sigytas 1 kompl. sportinio inventoriaus (standartine krepginio lenta su lanku ir tinkleliu,
gonine krepginio lenta su lanku ir tinkleliu, krepginio, tinklinio kamuoliai, vetimeliai kamuoliams, sales tinklinio stovas
su tinklu, vikrumo lazda su pagrindu, stalo teniso stalas), 1 kompl. sporto irangos (gvieslente, sporto sales garsinimo
[ranga). Taip padides mokiniq fizinis aktyvumas, turiningas utimtumas, pagerts vaikq motyvacija sportuoti kilno
kulturos ugdymo procese ir popamokineje veikloje. Bus sudarytos lygios galimybes sporto veikloje dalyvauti skirtingo
amtiaus, [vairiaus fizinio parengtumo ir fizines negalios dalyviams. Padides [vairiq fizinio aktyvumo forma ir metodq
panaudojimo galimybes. Pakankamai atnaujinus gimnazijos sporting materialing baze, atsiras platesnes galimybes
bendradarbiauti organizuojant [vairius sporto renginius bei dalintis gerajg patirtimi su kitomis bendruomenemis.

2.8. Projekto tgstinumas
Gimnazijos mokiniq, jq tevq ir Imoniq su negalia vartybos ir kiti sportiniai renginiai bus vykdomos ir ateityje.
Pastato eksploatacini iglaikymq, projekto rezultatq naudojima u±tikrins Marijampoles marijonq gimnazija, kuri yra
iglaikoma i§ valstybes ir savivaldybes biudtetq bei steigejo - Lietuvos marijonq provincijos skiriamq legq. Finansavimq
utikrins steigejas - Lietuvos marijonq provincija. Po projekto gimanzija ir toliau vykdys [statuose numatytaveiklq, bus
organizuojama sportine vaikq ir suaugusiqjq veikla, dirbs tinkamos kvalifikacijos darbuotojai, uttikrindami tinkamg
projekto rezultatq naudojima.

Viso projekto suma (Eur):

12.496,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

10.621,60

