Про проведення щорічного загальноміського конкурсу на отримання
грантів Київського міського голови у галузі освіти у 2018 році
04 квітня 2018 року у Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. Мазепи,
13) відбудеться засідання конкурсної комісії з визначення переможців
щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського
міського голови у галузі освіти із заслуховуванням публічного захисту –
презентації проекту.
З 01 березня по 06 квітня 2018 року – проведення щорічного
загальноміського конкурсу проектів на отримання грантів Київського міського
голови за напрямами «Здорова дитина», «Чуйне серце», «Заклад з ідеєю»,
«Перспектива освіти».
14
березня 2018 року завершено прийом заявок на участь у конкурсі.
Заявки від учасників конкурсу передано на розгляд конкурсній комісії з
визначення переможців щорічного загальноміського конкурсу;
На отримання грантів Київського міського голови подано 38 заявок за
такими напрямами:
-

«Здорова дитина» - 7 заявок.
«Перспектива освіти» - 9 заявок.
«Заклад з ідеєю» - 13 заявок.
«Чуйне серце» - 9 заявок.

20 березня 2018 року відбулося перше засідання конкурсної комісії. У
засіданні взяли участь члени конкурсної комісії. Запропоновано здійснити
відбір від 2 до 5 конкурсних робіт на заслуховування публічного захисту –
презентацію проекту за напрямами «Здорова дитина», «Перспектива освіти»,
«Заклад з ідеєю», «Чуйне серце». З 23 по 30 березня відбулися засідання членів
конкурсної комісії за зазначеними напрямами.
За результатами оцінювання на участь у публічному захисті – презентації
рекомендовано 14 проектів. Зокрема, за напрямами:
грант «Здорова дитина» (всього 3) для навчальних закладів:
Проект. Спортивний майданчик майбутнього. Дошкільний навчальний
заклад № 777 (ясла-садок загального типу). Автор проекту: Нагорна Наталія
Миколаївна, директор.
Проект. Радість руху. Комунальний дошкільний навчальний заклад №
361 «Софія» (вальдорфська). Автор проекту: Пісна Віта Іванівна, директор.
для педагогічних працівників:
Проект. Рух для життя. Автор проекту: Поліщук Ірина Володимирівна,
вихователь-методист дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 12
Деснянського району м. Києва.
грант «Перспектива освіти» (всього 3) для педагогічних працівників:

Проект. Здорова дитина – перспектива здорової нації. Автор проекту:
Балась Максим Сергійович, вчитель фізичної культури спеціалізованої школи ІІІІ ступенів № 265 з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного
циклу Дніпровського району.
Проект. Маленькі дослідники. Автор проекту: Довбенко Ганна
Миколаївна, директор дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 12
Деснянського району
Проект. Лабораторія пізнання світу. Автор проекту: Іванова Олена
Іванівна, директор школи І-ІІІ ступенів № 27 Шевченківського району
грант «Заклад з ідеєю» (всього 4) для навчального закладу:
Проект. Перерву гаджетам. Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступеня «Гімназія № 34 «Либідь» імені Віктора Максименка» Подільського
району м. Києва.Автор проекту: Багінська Алевтина Тадеушівна, директор
Проект. SCHOOL MEDIA Центр 285. Школа І-ІІІ № 285 Оболонського
району м. Києва. Автор проекту: Скрипачук Олег Олександрович, директор
Проект. Проект «Пісочна анімація». Позашкільний навчальний заклад
«Центр технічної і художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна»
м. Києва». Автор проекту: Семончук Леся Ігорівна, заступник директора
Проект. Простір студії дитячої авторської пісні. Центр позашкільної
освіти Дарницького району Автор проекту: Липовик Іван Степанович, керівник
гуртка авторської пісні
грант «Чуйне серце» (всього 4) для навчальних закладів:
Проект. Слюзерен кімната – мультисенсорний розвиток дитини.
Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу спеціальний для дітей з
порушенням зору № 49. Автор проекту: Малиновська Оксана Леонідівна,
вихователь-методист
Проект. Інклюзивна театральна студія «Зоряне сяйво». Середня
загальноосвітня школа № 281 Святошинського району. Автори проекту:
Арсенюк Світлана Адамівна, лікар; Скориков Артем Борисович, асистент
вчителя.
для педагогічних працівників:
Проект. Фізична культура для всіх. Автор проекту: Калько Наталія Анатоліївна,
директор дошкільного навчального закладу № 726 комбінованого типу із групами
загального розвитку, з спеціальними групами для дітей з порушеннями опорно-рухового
апарату.
Проект. Інтерактивний простір – або хмарна освітня платформа для учнів
з особливими освітніми потребами. Автор проекту: Плугова Тетяна
Олександрівна, директор школи І-ІІІ ступенів № 289 Дарницького району

ІНФОРМАЦІЙНО. Гранти Київського міського голови – це цільові
кошти, що надаються на конкурсній основі навчальному закладу,
педагогічному працівникові навчального закладу для реалізації заявленого
проекту у галузі освіти. Гранти Київського міського голови надаються на
впровадження нових освітніх проектів.
З метою стимулювання та заохочення суб’єктів освітньої діяльності до
використання інноваційних підходів розвитку освіти в місті Києві у 2016 році
вперше запроваджено щорічний загальноміський конкурс на отримання грантів
Київського міського голови у галузі освіти за напрямами: «Здорова дитина»,
«Перспектива освіти», «Заклад з ідеєю», «Чуйне серце».
- Грант Київського міського голови "Здорова дитина" призначається
дошкільному навчальному закладу міста Києва та педагогічному працівнику
дошкільного навчального закладу за оздоровчо-фізкультурну роботу.
- Грант Київського міського голови "Чуйне серце" призначається
навчальному закладу (серед дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів міста Києва) та педагогічному працівнику дошкільного та
загальноосвітнього навчального закладу за інноваційний підхід до організації
роботи з дітьми з особливими потребами та втілення ідей рівноправності,
толерантності, індивідуальності при задоволенні індивідуальних запитів кожної
дитини.
- Грант Київського міського голови "Заклад з ідеєю" призначається
дошкільному, загальноосвітньому, позашкільному та професійно-технічному
навчальним закладам міста Києва комунальної форми власності на підтримку
творчої активності педагогічних колективів за інноваційний підхід до
управлінської діяльності, розробки та впровадження цілісної інноваційної
концепції розвитку навчального закладу.
- Грант Київського міського голови "Перспектива освіти" призначається
вчителям та вихователям за інноваційний підхід до освітніх напрямів у
навчальних закладах міста Києва.

