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Назва проекту “Fresh House”
Тип проекту великий

М ета проекту

Облаш тування простору на пришкільній території 
для організації навчання та відпочинку учнів на 
свіжому повітрі.

Завдання проекту

s  Створити умови для розвитку учнів гімназії, 
їх комфортний відпочинок; 
s  створення зони для діяльності в урочний і 
позаурочний час на пришкільній території;
^  згуртувати, відкривати нове,розвивати увагу,

пам ’ять і мислення учнів;

Стислий опис 
проекту

Проект “Fresh Ноизе”складається з двох альтанок на 
приш кільній території. Розміщені одна від одної на 
відстані 5м перед малою школою. Розмір кожної 
Д:Ш :В 8м:4м:2м. У кожній з яких стоять лавки і 
столик. Одна альтанка призначається учням 
початкової школи і оснащ ена в більш “дитячому” 
стилі,а інша- стримано-класичному.Пандус 
передбачений для обох альтанок.

Очікувані
результати

Реалізація проекту забезпечить партнерство учнів і 
вчителів, розвиток учнів, їхній активний відпочинок, 
зменшення психологічної напруги учасників 
освітнього процесу,покращення успішності, прояви 
креативності і творчості.

Ключові заходи 
проекту

Побудова двох альтанок, оснащення їх найпростішими 
меблями для проведення наступних заходів:
- Квест-урок для учнів початкової школи;
- майстер-клас для учнів 8-9 класів;
- проведення батьківських зборів по класах; 
-проведення об’єднаного уроку основ здоров’я з 6і 7 
класами;
- бібліотечний урок на свіжому повітрі для учнів 5



класу;
- тренінг для учнів старшої школи практичним 
психологом.

Період реалізації 
проекту

Червень- серпень

Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

293 440грн.

Учасники реалізації 
проекту

Учні 8 та 6 класів, підрядні організації, колектив 
школи

Коментарі
М аємо на меті покращити перебування учнів у 
гімназії, підвищити мотивацію до навчання та 
спілкування.

Наявність
презентації

Так

Наявність фото Так

Наявність
відеоматеріалів

Ні

Автори проекту: Реган Катерина та Ш евченко Ксенія

Директор гімназії Т.М .Чернишгімназії



Кошторис проекту 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

Комунальний заклад "Стадницька гімназія Вінницького району
Вінницької області"

___________________ Альтанка розміром 8*4 _______________ _
№
п/п Найменування

витрат
Одиниця

виміру
Кількість, од. Вартість за 

одиницю, 
грн

Всього,
грн

1 Щ ебінь
фракцією 20-40 з 
доставкою до 
школи

м.куб 12(об'єм під 
однією
альтанкою)*2= 
24 м.куб

320 грн. 7680 грн

2 Відсів 3 
доставкою до 
школи

м. куб 6 (об'єм під 
однією
альтанкою) *2= 
12 м.куб

250 грн. 3000 грн.

3 Цемент 25 кг 6 шт 80 грн 480 грн
4 Тротуарна 

плитка 40 мм
м. кв. 60 (площа під

однією
альтанкою)*2
(кількість
альтанок)=120
м.кв.

200 грн. 24 000 грн

5 Поребрик м. пог. 32*2=64 100 грн 6400 грн
6 Деревяні

елементи
альтанки

м. куб 2,8 *2=5,6 3600 20 880 грн

7 Терасна дошка 
підлоги

м.кв 32*2 =64 1800 115200

8 М еталочерепиця м.кв 84*2=168 200 33600

9 Дошка шкільна шт 2 2000 4000
10 Вирівнювання

земляного
профілю
механізованим
способом

м. кв. 60 (площа під
однією
альтанкою)*2
(кількість
альтанок)=120
м.кв.

25 3000 грн



11 Улаштування 
щебеневого 
покриття 
товщиною 200 
мм

м.кв. 60 (площа під
однією
альтанкою)*2
(кількість
альтанок)=120
м.кв.

25 грн. 3000 грн

12 Улаштування
суміші
цементно-
відсіввного
складу

м.кв. 60 (площа під
однією
альтанкою)* 2
(кількість
альтанок)=120
м.кв.

15 грн 1800 грн.

13 Улаштування
плитки

м. кв 60*2=120 1 80 грн 21 600 грн

14 Улаштування
поребрика

м.пог. 32*2=64 50 грн 3200 грн

15 М онтаж
деревяних
елементів
альтанки

1
альтанка

2 6000 12000

16 М онтаж
металочерепиці

м.кв 168 160 26880

17 Підш ивання
металу
деревяними
дошками

м.кв 168 40 6720

ВСЬОГО: 293440
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