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Назва проекту Lockers -  особистий простір в рідній школі
Тип проекту ■ великий □ малий

Мета проекту

Облаштування комфортного особистого простору 
у закладі для здобувачів освіти на місці 
демонтованих панелей з ДСП шляхом 
встановлення індивідуальних шафок для 
зберігання особистих речей учнів.

Завдання проекту

• Підвищення рівня комфорту учнів під час 
перебування у школі;

• збереження здоров’я школярів, шляхом 
розвантаження шкільних портфелів;

• осучаснення інтер’єру шкільних коридорів;
• залучення учнів до прийняття рішень щодо 

розвитку закладу;
• розвиток творчого потенціалу учасників 

освітнього процесу;
• підвищення рівня безпеки зберігання 

особистих речей учнів: верхнього одягу, 
змінного взуття, спортивної форми, 
підручників, шкільного приладдя;

• створення сучасного вигляду приміщення;
• демонтаж панелей з ДСП для дотримання 

вимог пожежної безпеки.

Стислий опис проекту

Портфелі сучасних школярів дуже важкі. Адже 
щодня учні мають по 6-8 уроків, на які приносять 
підручники, зошити та інше шкільне приладдя, 
крім того, спортивну форму та одяг, а в холодну 
пору року до ваги портфеля додається ще й 
змінне взуття, парасолька.

Наш гардероб -  це відкриті вішалки, які 
розташовані одна від одної на невеликій відстані. 
Учні мають можливість там залишити лише 
верхній одяг, змінне взуття, а всі інші особисті 
речі протягом всього навчального дня змушені 
носити за собою. Залишені речі в гардеробі часто 
губляться, учні в тисняві випадково скидають 
верхній одяг на підлогу, і той забруднюються. На 
початку та після закінчення навчання учні



змушені стояти в черзі за своїм верхнім одягом.
Встановлення індивідуальних шафок дасть 

можливість уникнути черг, що особливо 
актуально в час пандемії, коли дотримання 
соціальної дистанції є надзвичайно важливим.

Але місця в гардеробі для встановлення 
індивідуальних шафок недостатньо. Тому ми 
згадали про те, що в коридорах школи відповідно 
до вимог пожежної безпеки потрібно провести 
демонтаж панелей з ДСП, як під час пожежі не 
горять, а плавляться, що може призвести до 
фатальних наслідків. Тому було прийнято 
рішення про демонтаж таких панелей, а на 
їхньому місці (з метою економії коштів на 
ремонт, у тому числі) встановити безпечні 
металеві шафки.

Після монтажу локерів учні школи візьмуть 
участь у конкурсі на найкраще облаштування 
особистого простору. Класні колективи, в свою 
чергу, розроблять зовнішній дизайн, шафок, які їм 
належатимуть (колір, герб класу).

Очікувані результати

• Підвищено рівень комфорту учнів підчас 
перебування у школі;

• проведено заходи щодо збереження здоров’я 
школярів, шляхом розвантаження шкільних 
портфелів;

• осучаснено інтер’єр шкільних коридорів;
• залучено учнів до прийняття рішень щодо 

розвитку закладу;
• створено умови для розвитку творчого 

потенціалу учасників освітнього процесу;
• підвищено рівень безпеки зберігання 

особистих речей учнів;
• демонтовано панелі з ДСП для дотримання 

вимог пожежної безпеки;
• встановлено індивідуальні шафки для 

зберігання особистих речей учнів: верхнього 
одягу, змінного взуття, спортивної форми, 
підручників, шкільного приладдя.

Ключові заходи 
проекту

• Демонтаж панелей з ДСП;
• закупівля індивідуальних шафок;
• встановлення індивідуальних шафок.
• проведення конкурсу на найкраще 

облаштування особистого простору



Період реалізації 
проекту

червень-жовтень, 2021

Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

291 312 тис. грн

Учасники реалізації 
проекту

Учасники освітнього процесу (учні, вчителі, 
батьки)

Коментарі

Наявність презентації Для захисту проекту

Наявність фото Так (вигляд нинішнього гардеробу)
Наявність

відеоматеріалів
Ні

Автор (автори) проекту: Нагорна Ольга, Волинець Дар’я, учениці 9-Б класу



Кошторис проекту 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

закладу «Загальноосвітня школа 1-І 11 ст. № З ІМ. м. Коцюбинського
Вінницької міської ради»

№
п/п Найменування

витрат
Одиниця

виміру
Кількість,

од.
Вартість за 
одиницю, 

грн

Всього,
грн

1 Закупівля 
індивідуальних 
шафок ШОМ 
20/300

шт. 24 12 138 291 312

ВСЬОГО: 291 312

Дата 30.03.2021

Автори проекту: Волинець Дар’я, Нагорна Ольга, учениці 9-Б класу


