SZANOWNI RODZICE, MIESZKAŃCY DZIELNICY WŁOCHY
W związku z tym, że mój pomysł

„Szkolne podwórko dla Uczniaka”- doposażenie podwórka

w trampolinę i gry z masy termoplastycznej dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej nr 359 im. Zawiszaków
Proporca Victoria ul. Promienista 12 A, został pozytywnie oceniony i będzie poddany pod głosowanie mieszkańców,
bardzo proszę o poparcie i oddawanie głosów.

Głosowanie na pomysły trwa od 6 do 23 września 2019r.
Głosować można przez internet na stronie: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl lub papierowo w Urzędzie
Dzielnicy.
UWAGA! Można głosować w jednej wybranej dzielnicy i na projekty ogólnomiejskie. Głosować mogą też osoby
małoletnie. Osoby powyżej 13 roku życia mogą głosować samodzielnie. Dzieci poniżej 13 roku życia głosują za
pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego.

Dziękuję i liczę na WASZE poparcie. Zróbmy to razem dla naszych dzieci.
Z poważaniem,
Martyna Korzeniowska
Szczegółowe informacje o projekcie: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17538?user=
Opis: Doposażenie podwórka dla najmłodszych uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej nr 359 im. Zawiszaków
Proporca Victoria. Cel: podniesienie atrakcyjności oferty aktywnego spędzania czasu dla najmłodszych uczniów
i uczennic szkoły podstawowej. Zapewnienie bezpiecznego sposobu spędzania czasu na świeżym powietrzu dla
najmłodszych, w trakcie godzin szkolnych oraz wzrost sprawności fizycznej dzieci.
Doposażenie terenu przy placu zabaw w atrakcyjne dla dzieci urządzenia- trampolinę i gry z masy termoplastycznej
tak aby z przyjemnością spędzały czas na powietrzu. Dodatkowo dzięki możliwości skorzystania z gier edukacyjnych
dzieci mogą poznać rówieśników, zintegrować się w grupie oraz połączyć zabawę z nauką i logicznym myśleniem.
Koszty:
przygotowanie terenu, transport i montaż 5000,00 zł.
zakup urządzenia z atestem- trampolina wymiary ok. 1,75 x 2,25 m, strefa bezpieczeństwa 5,25 x 5,75 m, głębokość
posadowienia 0,4 m. koszt: 9000,00 zł.
gry z masy termoplastycznej: koło fortuny alfabet średnica 400 cm. 3500 zł.; zegar ośmiorniczka 2490 zł. (średnica
250 cm.);gra w klasy dni tygodnia 1190zł. (wymiary 1 x 2,4 m)
Łączny koszt: 21 180 zł.
Uzasadnienie realizacji projektu
Pozytywny wpływ na rozwój dzieci, elastyczność i koordynację ruchową, zabawa i nauka. Zachęcenie do spędzania
czasu na świeżym powietrzu. Zakup gier z masy termoplastycznej i trampolina będą wykorzystywane w następnych
latach również przez kolejne roczniki młodych uczniaków do spędzania czasu na świeżym powietrzu, realizacji lekcji
WF-u oraz działań z zakresu lata w mieście.

