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Назва
проекту Територія розваг

Тип
проекту

□ великий □ малий

Мета
проекту

Покращення умов для збереження і зміцнення здоров'я учнів під 
час перерв та на уроках шляхом створення комфортної ігрової 
зони, організації змістовного дозвілля учасників освітнього 
процесу.

Завдання
проекту

Створення ігрової зони на території закладу 
Забезпечення потреб учнів у комфортному відпочинку 
Створення умов для організації змістовного дозвілля

Стислий
опис

проекту

Облаштування території на шкільному подвір’ї з просторою 
альтанкою, ігровими елементами, панелями та гойдалками, яка 
так необхідна нашим учням, у зв’язку з відсутністю дитячого 
майданчика та оновленого спортивного стадіону.

Очікувані
результат

и

Сучасна ігрова зона та додаткове місце на території школи для 
організації дозвілля та урізноманітнення освітнього процесу.

Ключові
заходи
проекту

-складання кошторису 
-придбання та встановлення альтанки
- придбання та монтаж ігрового спорядження 
-придбання та монтаж малих архітектурних форм
- урочисте відкриття ігрової зони «Територія розваг»
- складання графіка роботи альтанки
- організація дозвілля під час перерв
- проведення заходів для учнів ГПД
- проведення уроків на свіжому повітрі
- проведення ранкових зустрічей
- проведення тематичних заходів
- організація «корисних» та тематичних перерв, з можливістю 
грати дітям в настільні ігри та комунікувати 
-проведення старшокласниками веселих перерв для учнів 
початкової школи



- проведення тематичних заходів за участю шкільного 
парламенту для учнів середньої школи
- організація турнірів з настільних ігор
-можливість відвідування території мешканцями мікрорайону

Період
реалізації
проекту

01.06.2021-31.10.2021

Приблизн 
а вартість 
проекту, 
тис. грн.

292045грн

Учасники
реалізації
проекту

Педагогічний, батьківський та учнівський колективи, технічні
працівники школи

Коментарі
У школі діти проводять багато часу. Тому ми хочемо, щоб на 

перервах учні нашого закладу мали можливість активно 
відпочивати, покращувати своє самопочуття, імунітет,настрій.

Наявність
презентац

ії

https ://docs. google. com/presentation/d/l t)UOEeP8NRsfrhSzssvZm
OOaXFlFiPGZd/edit#slide=id.p 1

Наявність
фото

https: //drive. google. com/dri ve/mv-drive

Наявність
відеомате

ріалів

https://drive.google.eom/file/d/l Go- 
iciN8RraMJ9xoZ tmM9 6Wv7Iat3i/view?usp=sharing

https://drive.google.eom/file/d/l


Кошторис проекту 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів» 

закладу «Вінницький ліцей №7 ім. Олександра Сухомовського»

№
п/п Найменування

витрат
Одиниця
виміру

Кількість,
од.

Вартість за 
одиницю, 

грн

Всього,
грн

1 Альтанка 7мх4мхЗм шт. 1 105000грн 105000грн
2 Бетон м3 8,5 1330грн 11305грн
3 Комплект

«стіл+2лави»
шт. 3 4000грн 12000грн

4 Карусель «Спінер» 
1,6x1,6x0,8

шт. 1 13350грн 13350грн

5 Карусель 
«Трансформери» 
1,6x1,6x0,8

шт. 1 16100грн 16100грн

6 Гойдалка-балансир з
відбійниками
2,2x0,45x0,6

шт. 2

6 450грн 12 900грн
7 Ігрова панель

«Хрестики-нулики»
0,9x0,92x1,25

шт. 1 11000грн 11000грн

8 Ігрова панель 
«Математика-1» 
0,9x0,92x1,4

шт. 1 13800грн 13800грн

9 Огорожа 2,0x0,7 шт. 12 2000грн 24000грн
10 Арка 2x2,5 шт. 1 13150грн 13150грн
11 Урна металева 

04,х04,х0,7
шт. 2 2050грн 4100грн

12 Інформаційний щит з 
навісом

шт. 2 5700грн 11400грн

13 Доставка ігрового 
обладнання

8000грн 8000грн

14 Монтаж ігрового 
обладнання

35940грн 35940грн

ВСЬОГО: 292045грн
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