
КАРТКА ПРОЄКТУ  
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів» 

закладу КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 ВМР»
____________________________________ Дата: ________________

Назва проекту СооШоосІ: територія правильного харчування
Тип проекту □ великий □ малий
Мета проекту Підвищити рівень культури харчування та етикету 

учнів закладу шляхом створення сучасного 
простору у шкільній їдальні

Завдання проекту 1. Запровадження освітнього середовища у 
їдальні;
2. Зміна зовнішнього вигляду їдальні (розподіл на 
зони та оновлення дизайну);
3. Проведення заходів з формування навичок 
ЗСЖ, здорового харчування.

Стислий опис проекту

За допомогою сучасного середовища у їдальні 
відкриється можливість створення простору, який 
легко трансформується. Буде виділено шість зон:
1. Зона харчування для дітей з особливими 
потребами;
2. Зона для учнів початкової школи «Смачні 
сніданки» та «Смачні обіди», зона для учнів 
старшої школи «Корисна їжа»;
3. Зона «Веселий перекус»;
4. Зона мультипрофільного харчування;
5. Шведський стіл «Українська кухня»;
6. Інформаційна зона (стенди зі змінною 
інформацією про кухні країн світу та куточок 
обміну рецептами).
Зони будуть розділені «зеленими просторами», 
рослини (салат, м ’ята, квіти) для яких діти 
виростять разом із вчителями біології.

Очікувані результати 1. Підвищено рівень культури харчування 
учнів;
2. Створено сучасний простір для дітей, де у 
подальшому проводяться шкільні ярмарки, 
тематичні дні («День Вареників», «День
Гамбургерів») та майстер-класи із сервірування 
столу.

Ключові заходи 
проекту

1. Зміни загального вигляду обідньої зали;
2. Закупівля та розстановка меблів;
3. Планування відвідування їдальні та подальших 
заходів:
- вересень «Я люблю корисне» (презентація 
здорової та корисної їжі), «Вас вітає Вітамінка» 
(реклама);
- жовтень «День Вареників» (майстерка); майстер-



класи із сервірування столу (святкове, 
повсякденне (сніданок, обід, вечеря, чаювання)). 
Презентація результатів учням та вчителям.

Період реалізації 
проекту

Червень 2021 - жовтень 2021

Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

300 0000 грн.

Учасники реалізації Учнівський колектив, адміністрація закладу,
проекту педагоги, батьки

Коментарі -

Наявність презентації +

Наявність фото +

Наявність
відеоматеріалів

-

Автор (автори) проекту: Крижанівська А.В. 

Директор ^  ^  02-



Кошторис проекту 
«СооШоос!: територія правильного харчування» 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів» 

комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16
Вінницької міської ради»

№
п/п

Види робіт Найменування витрат Одиниця
виміру

Кількість,
од.

Вартість
за
одиницю,
грн.

Всього,
грн

1. Придбання Стіл для їдальні Шт. 40 2043 81720
матеріалів Стілець для столу Шт. 164 1044 171216

Стілець для барної 
«стійки»

Шт. 10 1056 10560

Стільниця для барної 
«стійки»

Шт. 2 2687 5374

Двері Шт. 2 5159 10318
Комплект посуду 
«Українська кухня»:

- Тарілка десерт Шт. 12 95 1140

- Салатник Шт. 4 85 340

- Тарілка велика 
(блюдо)

Шт. 3 245 735

- Глечик Шт. 1 245 245

- Чашка Шт. 12 80 960

- Супниця 3 
кришкою

Шт. 3 375 1125

- Чайник- 
заварник

Шт. 2 225 450

- Блюдо з 
кришкою

Шт. 1 265 265

- Чашка з 
блюдцем

Шт. 12 41 492



Всього: 5752

Столовий набір 
«Дитячий»

Шт. 5 500 2500

Стелаж для
розмежування
просторів

Шт. 8 1570 12560

Всього 300000

Дата:23.03.2021
Автор проекту: Крижанівська А.В.

Зоя РомановаДиректор


