GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO
Data utworzenia: 2021-03-18 21:05:48

1. Dane Wnioskodawcy
Imię, Nazwisko:xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxx, numer lokalu: xxxxxxxxx
Dzielnica zamieszkania: SIKORNIK
Kod pocztowy, miejscowość: xx-xxx xxxxxxxxx

Dane wnioskodawcy do kontaktu w procedurze weryfikacji wniosków
Numer telefonu: xxxxxxxxx
Adres e-mail: xxxxxxxxx

2. Typ projektu
PROJEKT DZIELNICOWY

3. Nazwa dzielnicy, na terenie której ma być realizowany
Dzielnica: SIKORNIK

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Pracownia jezykowa

5. Opis projektu
Projekt zakłada wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w pracownię językową, która
będzie zawierała: Stanowiska ze słuchawkami służące lepszej nauce języka obcego, audiobooki w języku angielskim,
hiszpańskim, niemieckim oraz francuskim. W ramach realizacji projektu planuje się: wyremontowanie sali, pomoce wizualne
sprzyjający nauce języka obcego, zagospodarowanie przestrzeni, która będzie przeznaczona również do nauki przez zabawę,
ponieważ zajęcia w pracowni będą miały również młodsi uczniowie i przedszkolne dzieci. W ramach projektu planuje się
prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci z przedszkoli oraz organizację Dni Europejskich dla społeczności Osiedla Sikornik.
Orientacyjny kosztorys projektu: - projekt pracowni – 1000 zł - wymiana podłóg i remont ścian – ok. 50 000 zł - zakup stolików
wraz ze stanowiskami do odsłuchu (24 stanowiska) 30 000 zł - komputer wraz z monitorem dla osoby prowadzącej zajęcia –
3000 zł - tablica multimedialna wraz z projektorem oraz dodatkowym zestawem nagłaśniającym ok 15 000 zł - 2 kamery
internetowe rejestrujące przebieg zajęć – ok .2000 zł -pomoce dydaktyczne, programy multimedialne oraz audiobooki w
językach obcych (niemiecki, angielskim, hiszpański, francuskim) – 7000 zł - organizacja Dni Europejskich dla społeczności
lokalnej 7000 zł Orientacyjny koszt przedsięwzięcia:115 000 zł

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 23 kładą szczególnie nacisk na edukację językową uczniów. Chcemy to robić już
od najmłodszych lat. Począwszy od tego roku szkolnego dzieci w ramach zajęć kreatywnych, mają zajęcia językowe z języka
hiszpańskiego, ponadto w szkole prowadzone są klasy dwujęzyczne. Mając na względzie fakt, że umiejętności językowe są
bardzo ważne, chcemy zachęcić uczniów naszej szkoły oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie
osiedla do nauki języków obcych. Stworzona w tym celu profesjonalna pracownia językowa, będzie miejscem, w którym
uczniowie nie tylko będą uczyli się języka obcego, za pomocą najnowocześniejszych środków dydaktycznych, ale w którym
będą otoczeni kulturą europejską. Aby takie miejsce było atrakcyjne dla dzieci/uczniów, konieczne jest przede wszystkim
wyremontowanie sali lekcyjnej, w zakresie remontów zaplanowano wymianę posadzki oraz odświeżenie ścian, udekorowanie
ścian atrakcyjnymi pomocami dydaktycznymi. Stoły w cyfrowym laboratorium językowym będą ułożone w kształcie litery C,
każde stanowisko będzie wyposażone w słuchawki. W środku sali będzie przeznaczona przestrzeń do prowadzenia zajęć
językowych dla najmłodszych. Będzie ona wydzielona w formie kolorowej wykładziny PCV, na której będą nadrukowane
obcojęzyczne zwroty. Na wyposażeniu pracowni będzie również tablica multimedialna wraz z profesjonalnymi głośnikami i
projektorem, kamery (do rejestrowania zajęć prowadzonych w formie hybrydowej) oraz audiobooki z tekstami obcojęzycznymi,
które będą mogły być słuchane podczas lekcji, zajęć dodatkowych i warsztatów. Jesteśmy przekonani, że dzięki pracowni
dzieci chętniej i efektywniej będą uczyły się języków obcych i sama nauka stanie się dla nich łatwiejsza i przyjemniejsza.
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Utworzenie pracowni będzie się wiązało również z serią warsztatów prowadzonych dla przedszkoli znajdujących się na osiedlu
promujących naukę wielu języków obcych. Ponadto chcemy również zintegrować społeczność lokalną poprzez organizowanie
Dni Europejskich, będą miały one formę spotkań, podczas których będziemy przedstawiać kulturę danego kraju, uczyć
podstawowych zwrotów językowych, zapraszać ciekawych gości. Planujemy zorganizowanie czterech dni europejskich
poświęconych Anglii, Hiszpanii, Niemcom oraz Francji.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji
Pracownia językowa zostanie zrealizowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16) przy ul.
Sikornik 1

8. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1):
1. Administratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice oraz Gliwickie
Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, reprezentowane przez dyrektora.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - abi@gcop.gliwice.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz jej
ewaluacji.
4. Podstawa prawna: - przesłanki wynikające z art. 6 ust. 1 lit. c) wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze
oraz 6 ust. 1 lit. a) zgoda osoby, której dane dotyczą (telefon i adres poczty elektronicznej) - Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); - art. 5a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); - §2 załącznika do uchwały nr
II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2020 r., poz. 3464).
5. Dane osobowe mogą być przekazywane miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych
lub innym podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Prezydenta Miasta taki obowiązek.
6. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu wskazanego w punkcie 3, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień: wystąpienia z żądaniem dostępu do
swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie weryfikacji uprawnienia do złożenia wniosku
oraz oceny jego formalnej i merytorycznej zawartości.
10. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
[ x ] - Akceptuję zapisy dotyczące informacji o przetwarzaniu danych osobowych

