Narva Soldino Gümnaasium
Projektitegevus
Aruanne
2015 a. perioodi eest
1.Käesolev olukord
Käesoleval ajal on projektitöö gümnaasiumis järgnevas olukorras:
1.1.Lõpetatud projektid-5 tk.
Üldsumma -12 172,00 (100%) euro
Toetussumma-11 928,00 (98%) euro
Omafinantseerimissumma-244,00 (2%) euro
Tunnused:
• Projekti tegevused on läbi viidud
• Projekti eesmärgid on saavutatud
• Aruanne on fondi poolt aktsepteeritud
• Projekti finantstoetuse lõpposa on fondi poolt kantud Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakonna sihtarvele üle
• On olemas fondi kinnitus lepingu lõpetamise kohta
Registri nr.
1-21/lp
Lõpetatud
projektid
1-21/lp-50

1-21/lp-51

1-21/lp-53

1-21/lp-54

Projekti nimi

Keskkonna objektide ja
protsesside vaatlemine
loodusliku
mitmekesisuse
märkamiseltunnustamisel. Narva
Soldino Gümnaasiumi
põhikooli õpilased
Karjääri teenuste
süsteemi arendamine,
pilootkool

Fond, programm

Projekti
üldsumma

Aeg

Keskkonnainvesteeringute ÜldsummaKeskus
2827,00 euro
toetus2583,00 euro

25.08.2014
08.12.2014

INNOVE SA

Üldsumma1 980 euro
toetus2 980 euro
2014-2015 -1000
euro

15.09.2011
01.11.2014

Üldsumma23 615,00 euro
toetus23 615,00 euro
2015-2995 euro

01.07.2013
28.06.2015

Üldsumma5 075,81 euro
toetus-

01.01.2015
28.12.2015

Comenius projekt
SA Archimedes
Multilateral school
HKK
partnerships
„Declaration for a
better Europe – Young
People on their Way to
European Citizenship“
Riigieelarvelise eraldise Kaitseministeerium
sihtotstarbelise
kasutamine

1-21/lp-55

Riigikaitse
õppeekskursioonide ja
õppevahendite kulude
katmine
Tervisepäevad-2014

5 075,81 euro

Narva Linnavalitsuse
Arstiteenistus

Üldsumma275,00 euro
toetus275,00 euro

1.2. Fondide poolt mittetoetatud projektid- Ei ole
Tunnused:
• Projekt on koostatud ja vormistatud vastavalt fondi nõuetele
• Projekt on tähtaegselt esitatud fondisse
• On saadud fondi kiri finantstoetuse andmisest keeldumise kohta

1.3.Fondidesse esitatud projektid- Ei ole

Tunnused:
• Projekt on koostatud ja vormistatud vastavalt fondi nõuetele
• Projekt on tähtaegselt esitatud fondisse
• Projekt on fondi finantstoetuse ootamas

1.4.Töös olevad projektid- Ei ole
Tunnused:
• Käib ettevalmistustöö
• Korraldatakse projekti tegevusi
Kokku on 5 projekti

Summad
Lõpetatud projektid-5 tk:
Üldsumma-12 172 (100 %) euro
Toetussumma-11 928 (98 %) euro
Omafinantseerimissumma- 244,00 (2 %) euro

Summad aastate lõikes
Lõpetatud projektid-5 tk
Aasta

Üldsumma

Toetus

2015

12 172,00

11 928,00

Omafinantseerimine
244

01.10.2012
01.12.2012

Lõpetatud
projektid
5 projekti
Kokku

12 172euro
(100 %)

11 928 euro
(98 %)

244,00 euro
(2 %)

2.Gümnaasiumi projektitegevuse arengu suunad
• Gümnaasiumi projektitegevuse rohkem kaasata gümnaasiumi erinevate struktuuride
esindajaid – pedagooge, õpilasi, spetsialiste, õpilasomavalitsust, metoodilisi ühinguid.
• Arendada projektitegevuse koostööd Narva Linnavalitsusega, Kultuuriosakonnaga ja
Narva Linnavalitsuse teiste ametite ja teenistustega.
• Arendada koostööd teiste riiklike ja ühiskondlike organisatsioonidega ning linna,
maakonna ja riigi ärimeestega.
• Arendada gümnaasiumi koostööd koolide-partneritega vabariiklikul ja rahvusvahelisel
tasandil, otsida uusi partnereid.
• Planeerida gümnaasiumi projektitegevust ja korraldada vastavalt gümnaasiumi
kinnitatud arengukavale ja õppekavale.
• Valmistada ette projektitegevus, mis on suunatud õppeprotsessi toetamiseks,
täiendavate rahavahendite otsimisele gümnaasiumi materiaalse ja tehnilise baasi
parendamiseks
• Projektitegevuse saavutused avaldada gümnaasiumi veebileheküljel.
• Pidada gümnaasiumi projektide registrit, õigeaegselt tehes selles vajalikud
muudatused.
Koostas: projektijuht Jelena Vassiljeva
18.06.2015.

