КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІН СТУПЕНІВ № 33
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

Картка проекту учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
Назва проекту
Тип проекту
Мета проекту

, / Наш а школа - відкрита й доступна для всіх дітей
Й Великий
□ Малий
Створити комфортні та рівні умови перебування усіх дітей на
території навчального закладу, а особливо дітей з ООП. Учні
відповідної категорії не повинні відчувати свою особливість,
повинні мати доступ до всіх приміщень закладу, зручно почувати
себе та мати комфортний простір для спілкування та соціалізації.
Таким осередком повинна стати шкільна їдальня.
Проект «Шкільна їдальня - комфортна, привітна та зручна для
всіх» відповідає Стратегії розвитку міста «Вінниця 2020», а саме
пріоритету «Місто, дружнє до дитини».

Завдання проекту

Забезпечити рівні умови доступу до приміщень закладу усім без
винятку учням, перетворити шкільну залу їдальні на осередок
комфортного перебування та соціалізації дітей з ООП.

Стислий опис проекту

Очікувані результати

Ключові заходи проекту

Період реалізації
проекту

Комфортне перебування школярів у закладі, а саме дітей з ООП це запорука успіху в навчанні, душевної рівноваги та створення
рівних умов перебування учнів на території закладу. Проект
передбачає зміну естетичного вигляду зали для прийому їжі у
шкільній їдальні: заміну дерев’яної підлоги на керамічну плитку,
зміну кольорової гами стін та сучасне оздоблення, встановлення
великого стола для прийому їжі, до якого зручно під’їхати дітямвізочникам, круглого столика для спілкування і дивана для
відпочинку після сидіння у візку протягом уроків, а також заміну
освітлення. Проект спрямований на покращення умов
перебування дітей у школі, на розвиток їхніх естетичних смаків,
на соціалізацію та зручний доступ до приміщень закладу дітей з
ООП.
Покращення естетичного вигляду зали для прийому їжі у
шкільній їдальні (заміна кольорової гами та оздоблення стін) та
забезпечення рівного доступу і створення комфортного
середовища для дітей з ООП з метою їхньої успішної
соціалізації.
Заміна дерев’яної підлоги на керамічну плитку, сучасне
оздоблення стін та заміна освітлення, придбання меблів, зручних
для дітей-візочників: столи - для прийому їжі та спілкування,
диван, стільці, оздоблення стін металевими поручнями для
зручності дітей з порушенням опорно-рухового апарату.
І семестр 2019-2020 н.р.

Приблизна вартість
проекту
Учасники реалізації
проекту
Коментарі

Наявність презентації
Наявність фото
Наявність
відеоматеріалів

100 тис. грн.
Структурні підрозділи Вінницької міської ради, яких визначено
замовниками та головними розпорядниками коштів
Щороку в закладі збільшується кількість інклюзивних класів та
дітей з ООП, тому реалізація цього проекту значно покращить
умови для соціалізації дітей такої категорії та забезпечить їм
рівний доступ до всіх послуг, які надає школа. Учні з особливими
освітніми потребами не можуть реалізувати свій потенціал у
навчанні на рівні з одноліткам, в позаурочній роботі, розвитку
творчості без створення в загальноосвітньому закладі певних
умов, потрібних цій категорії учнів. При спілкуванні з
однолітками в позаурочний час діти з особливими освітніми
потребами отримають кращі можливості для розвитку
комунікативних, соціальних навичок та інших форм адаптивної
поведінки, а також на уроках відбуватиметься процес
взаємонавчання за принципом «рівний - рівному». Це дасть змогу
підвищити самооцінку,
навчитися розуміти
відмінності,
налагодити дружні стосунки та піти в життя на рівні з іншими
ровесниками.
-

Додаються
“
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Кошторис проекту учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

№
з/п

Найменування витрат

Одиниця виміру

Кількість,
од.

1.

Шпаклівка чорнова

Мішки
(кілограми)
Мішки
(кілограми)
Каністри (літри)
Відра (літри)
Метри квадратні
Метри квадратні
Меблі кухонні
Меблі
Світильники
Метри квадратні

Шпаклівка чистова

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Ґрунтовка
Фарба для стін
Великий стіл
Круглий стіл
Стільці
Диван (для кафе)
Світильники
Гіпсокартон стінний

13.
14.

Декоративна настінна
плита (англійський
алфавіт)
Декоративна настінна
оздоблювальна плитка
(цеглинки)
Плитка керамічна для
підлоги
Клей для плитки
керамічної
Поручні
Барвники

15.

Штори-ролети

10.

11.
12.

Всього, грн.

6

Вартість за
одиницю,
грн.
187 грн.

6

200 грн.

1200 грн.

370 грн.
825 грн.
2800 грн.
2500 грн.
900 грн.
8000 грн.
600 грн.
130 грн.

2970 грн
8250 грн.
16800 грн.
2500 грн.
7200 грн.
8000 грн.
12000 грн.
780 грн.

Метри квадратні

8
10 (10 л.)
6 м.кв.
1 шт.
8 шт.
1 шт.
20 шт.
6 листів
(2,5 м.
кв.)
6 м. 1В.

934 грн.

5604 грн.

Метри квадратні

20 м.кв.

300 грн.

6000 грн.

Метри квадратні

54 м. кв.

200 м.кв.

10800 грн.

Мішки
(кілограми)
Погонні метри
Пляшечка
(мілілітри)
Метри квадратні

30

153 грн.

4590 грн.

10 м.
20 шт.

500 грн. п.м.
45 грн.

5000 грн.
900 грн.

10 шт.

500 грн. м.
кВ.

6284 грн.

ВСЬОГО

Автори проекту: Мацишена Софія, Каглінська Діана
Директор ________________ _____________________Н. Сидоренко

1122 грн.

100000 грн.

