
 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
 
 
 

Uwaga: 

Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe. 

 
1. Tytuł zadania 

(Należy wpisać pełny tytuł zadania. Tytuł zadania powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował 

faktyczne zadanie, które ma być realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok.) 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 – pawilon dla grup przedszkolnych. 
 
 

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

(Należy określić obszar, na którym  realizowany będzie projekt podając dane umożliwiające przestrzenną 
lokalizację  projektu.) 

Szczecin –Warszewo, ul. Złotowska 86 
 

 
3. Opis zadania 

(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją 

zadania.) 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 na Warszewie polegająca na wybudowaniu dodatkowego pawilonu 
przeznaczonego dla najmłodszych uczniów. W pawilonie odbywałyby się zajęcia dla grup zerowych;  
w budynku, oprócz sal zajęciowych powinny znaleźć się szatnie, toalety, mała stołówka i świetlica.  
Budynek mógłby powstać na terenie należącym do szkoły, w miejscu, gdzie miał stanąć basen. Przy nim 
powinien powstać dodatkowy plac zabaw dla młodszych dzieci. 

 

Bryła budynku, stylistyka powinna być podobna do obecnej szkoły, można by wykorzystać istniejące 
rozwiązania projektowe.  

 
 

4. Uzasadnienie zadania 

(Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje,  

a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie 

mieszkańców.) 

Pomimo, że obecna szkoła jest nowa, oddana do użytku dwa lata temu, już teraz dosłownie „pęka w 

szwach”. Uczy się z niej około 850 uczniów, przy czym największą grupę stanowią grupy przedszkolne 

i klasy 1-3. W bieżącym roku szkolnym jest sześć grup „zero”, po pięć klas pierwszych i drugich oraz sześć 

klas trzecich. Dzieci uczą się na dwie zmiany, do świetlicy zapisanych jest blisko 400 uczniów. Ze względu 

na przepełnienie klasy nie posiadają swojej sali, dzielą ją z inną klasą, co uniemożliwia to np. pozostawienie  

w szkole podręczników. Na potrzeby szatni dla klas pierwszych zaadaptowano szkolne korytarze, co 

zmniejsza komfort i bezpieczeństwo najmłodszych.  

 

Warszewo to bardzo dynamicznie rozwijająca się dzielnica. Budynek SP 7, pierwszej od 25 lat szkoły 

wybudowanej w Szczecinie do podstaw, miał być na miarę XXI wieku, aby sprostać wymaganiom 

nowoczesnej edukacji. A tymczasem szkoła ta staje się kolejną „masówką”, przepełnienie daje się we znaki 

wszystkim: nauczycielom, rodzicom, a przede wszystkim najmłodszym uczniom.  

 

Stworzenie kompleksu dla grup przedszkolnych sprawiłoby, że dzieci miałyby lepsze warunki do 

zdobywania pierwszych szkolnych doświadczeń. Ma to szczególne znaczenie przy obniżeniu wieku 

obowiązku szkolnego – do klas zerowych trafiają dzieci de facto 4,5 letnie (rocznikowe pięciolatki), a więc 

w wieku, kiedy potrzeba bezpieczeństwa, zabawy i radosnego uczenia się jest bardzo silna.  
 

 
5. Beneficjenci zadania 

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.) 

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ich rodzice i nauczyciele, a przez to cała społeczność dzielnicy 

Warszewo. 

 
6. Szacunkowe koszty zadania 

(Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty.) 



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Budowa pawilonu szkolnego wraz z wyposażeniem i placem 

zabaw 

  
3 mln 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Łącznie: 3  miliony zł 
 

7. Kontakt do autorów propozycji zadania 

 

Imię  i nazwisko, adres zamieszkania Kontakt (e-mail, telefon) 

  

 
 

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 
 

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić) 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) w celu: 
 

przeprowadzenia   konsultacji   społecznych   w   ramach   Szczecińskiego   Budżetu   Obywatelskiego, w   tym 

zamieszczenie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl 
 

badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin 

 
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych 

dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok. 

http://www.konsultuj.szczecin.pl/

