
КАРТКА ПРОЕКТУ
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

Назва проекту Арт-простір ««ACTIVE SCHOOL»»

Тип проекту великий □ малий

Мета проекту

Створення освітнього простору з метою розвитку 
лідерських якостей учасників освітнього процесу, 
виховання сучасного громадянина, його 
підготовки до життя й діяльності в 
демократичному суспільстві, формування 
активної громадянської позиції учнівської молоді. 
Облаштований простір для роботи учнівського 
самоврядування створить можливість для вибору 
різноманітних форм діяльності, забезпечить 
сприятливу емоційну атмосферу, буде мотивувати 
та налаштовувати на продуктивну роботу.

Завдання проекту

Створення центру активності учасників 
освітнього процесу; використання простору 
упродовж усього дня не лише учнями, а й 
батьками та учителями (педагогіка партнерства: 
учень-батьки-учителі); створення сприятливих 
умов для позитивної реалізації творчого 
потенціалу учнівської молоді.

Стислий опис проекту

Учнівське самоврядування в закладі є дієвим. 
Члени Ради Президента є ініціаторами та 
організаторами великої кількості шкільних 
заходів, вони беруть активну участь у міських 
заходах та є переможцями міських конкурсів та 
проектів учнівського самоврядування. Це 
дозволяє учням розвивати такі соціальні якості як 
толерантність, критичність і конструктивність 
мислення, навички командної взаємодії, спонукає 
до осмислення власної ролі у життєдіяльності 
колективу. Створюючи арт-простір для роботи 
учнівського самоврядування, ми прагнемо втілити 
в життя мрію про дитячу самостійність, про 
можливість повної самореалізації, залучення 
учнівської молоді до участі у роботі шкільного 
самоврядування. Облаштоване приміщення буде 
відповідати сучасним вимогам та стане 
своєрідним ар-простором для розвитку лідерських 
здібностей учнів.

Очікувані результати Постійнодіючий арт-простір учнівського 
самоврядування, який дасть можливість



достатньо швидко обмінюватись інформацією між 
лідерами учнівських колективів, тим самим 
залучати більшу кількість учнів до роботи 
учнівського самоврядування. Завдяки злагодженій 
роботі члени Ради Президента отримають 
можливість швидко доносити ідеї своїх проектів 
до лідерів учнівських колективів. Це допоможе 
зробити освітній процес більш прогресивним та 
інноваційним. Робота арт-простору створить 
можливість проведення інтерактивних занять для 
лідерів учнівських колективів, розширених 
засідань Ради Президента, зустрічей Ради 
Президента з адміністрацією закладу та батьками.

Ключові заходи 
проекту

Підготовка кімнати для виконання ремонтних 
робіт; заміна вікна та дверей, виконання 
ремонтних робіт; придбання меблів та необхідної 
техніки; декор та облаштування кімнати; урочисте 
відкриття арт-простору.

Період реалізації 
проекту

Червень-вересень 2019 року

Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

100 000 грн.

Учасники реалізації 
проекту

Учні, батьки, учителі закладу

Коментарі -

Наявність презентації Так

Наявність фото Так
Наявність

відеоматеріалів
Немає

Автор (автори) проекту: Чайковський Ілля Максимович,

Дєвкін Євгеній Валерійович 

Координатор проекту: Кудина Наталія Вікторівна

Директор закладу Г алина Розторгуєва



Кошторис проекту 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

№
п/п Найменування

витрат
Одиниця
виміру

Кількість,
од.

Вартість за 
одиницю, 

грн

Всього,
грн

1 Заміна віконних 
блоків

Шт.. 1 4000 4000

2 Заміна дверей Шт.. 1 6000 6000
3 Заміна покриття 

на підлозі -  
лінолеум або 
ламінат

15000

4 Ремонт
електропроводки

2000 2000

5 Придбання ламп шт 1 3200 6400
6 Виконання 

ремонтних робіт -  
капітальний 
ремонт стін та 
стелі

15000

7 Диван шт 1 22000 22000
8 Стіл шт 1 5000 5000
9 Тумбочка під 

умивальник
шт 1 2500 2500

10 Магнітна та 
коркові дошки

шт 3 2500 2000

11 Полички шт 4 1400 5600
12 Фото рамки шт 10 100 1000
13 Жалюзі шт 1 3000 3000
14 Телевізор шт 1 17000 15000

ВСЬОГО: 100000

Автор (автори) проекту: Чайковський Ілля Максимович,

Дєвкін Євгеній Валерійович 

Координатор проекту: Кудина Наталія Вікторівна

Директор закладу Г алина Розторгуєва


