Експертна оцінка проекту
«Капітальний ремонт асфальтного покриття
шкільного подвір’я гімназії № 2 імені А.П. Бахути
Новокаховської міської ради»
Даний проект охоплює центральний мікрорайон міста, який включено в генеральний
план Нової Каховки в ареолі його історичної частини. Будівля гімназії № 2 імені А.П. Бахути
– ровесниця міста розташована на одній із центральних вулиць Історичній (Леніна), дає
можливість уявити архітектуру молодого міста, яке виникло під час будівництва Каховської
ГЕС. Заклад освіти відвідує 726 учнів, колектив налічує 82 працівників. Шкільне подвір’я
гімназії, вимощення навколо будівлі потребують капітального ремонту. Реалізація даного
проекту дозволить зберегти один з найстаріших закладів міста, ліквідує загрозу руйнування
будівлі гімназії, дозволить безпечне перебування учнів, батьків, працівників на подвір’ї.
Асфальтне покриття дасть можливість проведення різноманітних заходів на свіжому повітрі.
Очікувані результати:
1. Покращення естетичного вигляду шкільного подвір’я.
2. Збереження будівлі закладу освіти від руйнування.
3. Створення учнів для перебування дітей на свіжому повітрі під час освітнього процесу.
4. Залучення батьків до участі в освітньому процесі.
5. Підвищення іміджу закладу освіти.
Мета проекту – вирішення проблеми подальшого руйнування вимощення навколо
будівлі закладу. Реалізація даного проекту є актуальною, оскільки Концепція НУШ
передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало безпечному перебуванню
учнів на території будь-якого закладу загальної середньої освіти.
Проект має соціально-економічну спрямованість.
Соціальні показники:
1. Буде створено простір на свіжому повітрі для надання безпечних освітніх послуг;
2. Створення безпечних та комфортних умов в позаурочний час на відкритому просторі
разом з батьками.
Здоров’язбережувальні показники: створення сучасного шкільного подвір’я для
розвитку здоров’язбережувальних технологій усіх учасників освітнього процесу;
пропагування проведення освітнього процесу та позаурочної діяльності на свіжому повітрі.
Важливим мотиваційним чинником для пізнавальної діяльності учнів можуть стати
заняття на шкільному подвір’ї. Зміна обстановки, позитивна психологічна реакція на
елементи ландшафту сприятимуть пізнавальній діяльності учнів.
Освітнє середовище закладу освіти може стати мотиватором учнів до активного і
здорового життя.
Реалізація проекту буде поштовхом для впровадження і наслідування в покращенні
умов перебування дітей в закладах освіти. Такі проекти заохочують громадян, мешканців
територій створювати освітні простори на свіжому повітрі особливо в умовах
протиепідемічних заходів.

