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КАРТКА ПРОЕКТУ
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

Назва проекту «Актова зала -  креативний арт-простір»

Тип проекту й  великий □ малий

Мета проекту 

Завдання проекту

Створення креативного арт-простору як платформи 
розвитку усіх типів обдарованостей дітей та місця 
проведення загальношкільних заходів.
1 Іереформатування актової зали в LOFT SPACE -  місця 
виявлення, розвитку і презентації творчих, лідерських та 
інтелектуальних здібностей учнів. Створення платформи 
школи партнерства у триаді: батьки -  учні -  вчителі. 
Проектування яскравого сучасного приміщення із 
врахуванням дизайнерських смаків учнів школи.

Стислий опис проекту

Ш кільна актова зала потребує модернізації відповідно до 
потреб сучасних учнів, тому створення сучасного та 
креативного арт-простору для розвитку усіх типів 
обдарованостей дітей та місця проведення 
загальношкільних заходів в комфортних, сучасних та 
креативних умовах вимога часу. LOFT SPACE сприятиме 
розвитку креативного, творчого та критичного мислення 
учасників освітнього процесу; впровадженню 
інноваційних виховних форм роботи у форматі НОВОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
Арт-простір поділений на платформи самоствердження та 
комфорту:
1 ПЛАТФОРМА. «Відкритий учнівський простір -  Open 
students space» популяризує читання у форматі 
BOOKCROSSING.

2. ПЛАТФОРМА. «Усе має свій початок -  Everything has 
its beginning» - зона лідерства та активної життєвої 
позиції.
3.ПЛАТФОРМА. «Бажай. Усвідомлюй. Мотивуй -  Wish. 
Realize. Motivate» - зона ініціатив щодо позитивних змін у 
житті шкільної громади.
4.ПЛАТФОРМА. «Елядацька зона -  Spectator area» - зона 
у форматі концертної зали та конференцзали

Очікувані результати
Популяризація читання серед учнівської молоді. 
Налагодження партнерських стосунків між усіма
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учасниками освітнього процесу. Виховання учня 27 школи 
як особистості-иатріота-новатора.

Ключові заходи проекту

1. Креативно-інтелектуальний простір (Літературно- 
мистецький простір).
2. Заняття Школи Лідерської Майстерності.
3. Платформа вільних думок (Зона мотивації та 
психологічного комфорту).
4. Конференцзал. відкриті тематичні виховні заходи усіх 
рівнів.

Період реалізації проекту
3 10.06.2019 по 30.12.2019

Приблизна вартість 
проекту, тис. грн.

99970,00 грн.

Учасники реалізації 
проекту

Учні школи, педагогічний колектив та батьки.

Коментарі
Даний проект був схвалений більшістю учнів закладу

Наявність презентації
Так

Наявність фото Додатки
Наявність відеоматеріалів Додатки



Кошторис проекту 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

№
п/п Найменування

витрат
Одиниця

виміру
Кількість, од. Вартість за 

одиницю, грн
Всього,

грн

1 Оформлення та 
дизайн стін 1

М ‘

3 стіни -  
172 м2 25000,00

2 Пуфи розмір М шт. 4 345,00
1380,00

л
3 Пуфи розмір Б шт. 4 265,00

1060,00
4 Пуфи розмір І. шт. 4 455,00

1820,00
5 Доставка пуфів - - "

500,00
6 Стільці шт. 140 424,00

59360,00
7 Ящики шт. 60 40,00

2400,00
8 Фарба для ящиків 2.8 л 14 банок 150,00

2100,00
9 Фарба для стін 2,8 л 41 банок 150,00

6150,00

10 Валик для 
фарбування

шт. 4 50,00
200,00

ВСЬОГО: 99970,00

Авто
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