
КАРТКА ПРОЕКТУ

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
Назва проекту «Наша школа -  наш дім. 

Облаштування роздягалень біля спортзал»
Тип проекту Великий

Мета проекту Створити належні умови для отримання освітніх послуг в 
закладі, забезпечення індивідуальних особистісних потреб 
кожного учня.

Завдання проекту ^  Організувати проектно-пошукову та науково- 
дослідну роботу учнів;
Створення освітнього простору для учасників 
освітнього процесу закладу.

^  Формування культури поведінки та організації 
особистого простору учнів.

^  Створення позитивного емоційного середовища в 
закладі.

^  Покращення матеріального забезпечення закладу.
^  Виховувати і розвивати соціальну свідомість і 

активну громадянську позицію.
^  Підвищувати рівень усвідомлення цінності 

дизайнерських і будівельних професій.
Стислий опис 

проекту
Кожна дитина потребує комфортних умов для отримання 
освітніх послуг. В першу чергу це фізіологічні потреби, а 
саме: можливість мати індивідуальну комірку для 
зберігання речей під час проведення уроку фізичної 
культури, мати достатньо простору для того, щоб зручно 
переодягнутися, використовувати додаткові крючки для 
розміщення особистих речей учнів. Останнім часом в 
школі кількість учнів значно зросла, тому урок фізичної 
культури може відбуватися одночасно в декількох класах. 
Даний проект дає можливість розмежувати простір між 
різними класами, щоб кожна дитина реалізувала своє право 
на отримання освіти в повній мірі. Роздягальні в даний час 
потребують ремонту та відповідного меблювання.

Проект спрямований на вирішення проблеми 
відсутності належних умов для здійснення освітнього



процесу в напрямку фізично-оздоровчої роботи учнів, 
забезпечення умов для їх фізіологічних потреб. Для 
усунення цієї проблеми ми пропонуємо здійснити якісне 
оновлення роздягалень, які повинні містити: нові 
індивідуальні комірки, лавочки для сидіння, відповідне 
освітлення, покращену систему опалення (за рахунок 
збільшення кількості радіаторів).

Очікувані
результати

^  Комфортне перебування учнів у роздягальні. 
Створення особистого простору для кожного 
учасника освітнього процесу.

^  Покращення мікроклімату в учнівському колективі. 
^  Формування культури догляду за власними речами 

та коміркою.
^  Поліпшення інтер’єру закладу освіти.

Ключові заходи 
проекту

1. Розробити план реалізації проекту, розподілити 
обов’язки між учасниками проекту.

2. Провести моніторинг якості і вартості матеріалів для 
реалізації проекту.

3. Залучити будівельні бригади для підрахунку вартості 
ремонтних робіт.

4. Організувати презентацію проекту серед учнів закладу.

5. Взяти участь у конкурсі «Бюджет шкільних проектів».

6. Провести ремонтні роботи, купити меблі.

Період реалізації 
проекту

Червень -  вересень 2019 року

Приблизна 
вартість проекту, 

тис. грн.

97508,22 грн.

Учасники 
реалізації проекту

Учні, вчителі і батьки комунального закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Вінницької

міської ради»
Коментарі Реалізація проекту здійснюється у співпраці з ФОП

«Мегастрой»
Наявність

презентації
+

Наявність фото +
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Наявність +
відеоматеріалів

Автори проекту:

1. Струс Олена Василівна
2. Снігур Софія Анатоліївна
3. Трасун Домініка Іллівна
4. Черній Вікторія Вадимівна
5. Тузбайя Сабіна Ігорівна
6. Габрійчук Ольга Анатоліївна
7. Боровська Іванна Анатоліївна

і ' \ \ \  Директор закладуш Світлана Куца



Кошторис проекту 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

№ Найменування витрат Одиниця Кількість, Вартість за Всього,
з/п виміру од. одиниць, грн. грн.

1 Шафа металева шт. 6 шт. (по 8 
комірок)

2990,00 17940,00

2 Лавка для роздягальні 1 м 8 шт. 636, 00 5088,00
3 Г ачок меблевий 

металевий
шт. 40 шт. 39,66 1586,40

4 Дзеркало шт. 2 шт. 302,40 604,80
5 Фен настінний шт. 1 шт. 539,64 539,64
6 Поточний ремонт

приміщення
роздягальні

73588,00
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Автори проекту:
1. Струс Олена Василівна
2. Снігур Софія Анатоліївна
3. Трасун Домініка Іллівна
4. Черній Вікторія Вадимівна
5. Тузбайя Сабіна Ігорівна
6. Габрійчук Ольга Анатоліївна
7. Львова Марія Іллівна
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