
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»
Назва проекту «Шкільна бібліотека -  Smart простір».
Тип проекту |  великий □ малий

Мета проекту

Перетворення шкільної бібліотеки на улюблене місце 
школярів. Створення простору для інтерактивного 
навчання та творчості, проведення культурно-освітніх 
заходів, місця проведення дозвілля. Забезпечення доступу 
до інформації на різних носіях.

Завдання проекту

1. Підтримка культурних ініціатив школярів та надання 
можливостей для їх реалізації.

2. Об'єднання однодумців, можливість розширити коло 
друзів та світогляд.

3. Популяризація бібліотеки, як наслідок, підняття іміджу 
бібліотеки та залучення до послуг бібліотеки усіх учнів 
школи.

4. Підвищення рівня літературної та культурної освіти 
школярів.

5. Перетворення бібліотеки в сучасний простір.

Стислий опис проекту

Пропонуємо створити сучасний освітній простір у 
шкільній бібліотеці, обладнати за останнім словом Smart 
просторів. Зонувати приміщення таким чином: зона 
Інтернет та медіа; простір для соціокультурних заходів; 
"Комфорт-зона" та "Зона тиші". Забезпечити простір 
засобами, необхідними для всебічного розвитку школярів. 
Облаштувати зручними меблями для читання, самоосвіти, 
відпочинку та спілкування.
Відмінність проекту від аналогів полягає в поєднанні 

книжкового класичного дозвілля з сучасним інтерактивним 
простором для всебічного розвитку в одному місці.

Очікувані результати

Перетворення шкільної бібліотеки в життєво важливий
центр для всієї шкільної громади - учнів, учителів, батьків.
У нас з ’явиться:
- місце для проведення зустрічей з цікавими успішними 

людьми;(Один раз на місяць плануємо організовувати 
зустрічі з людьми, які досягли успіхів у бізнесі, 
творчості, спорті, політиці, управлінцями).

- місце для проведення круглих столів, лекторіїв для 
батьків;

- простір для обговорення та вирішення питань 
учнівського самоврядування;

- можливість використання електронних ресурсів для 
учасників освітнього процесу.



Ключові заходи 
проекту

1. Списання та демонтаж старих меблів, підготовка до 
встановлення нових меблів.

2. Закупівля нових меблів та обладнання .
3. Встановлення книжкових стелажів, комп'ютерних 

столів, столів-трансформерів, стільців, м’яких крісел.
4. Встановлення технічного обладнання.

Період реалізації 
проекту

Червень-серпень 2019 р.

Приблизна вартість 
проекту, тис. гри.

99841грн.

Учасники реалізації 
проекту

Учнівський, педагогічний, батьківський колективи школи- 
гімназії №30.

Коментарі

Сьогодні школа є чи не єдиним місцем, де дитина має 
можливість безкоштовно реалізувати свої культурні, 
освітні, інформаційні, комунікативні потреби.
Оскільки кількість учнів школи-гімназії щороку зростає, 
постає питання раціонального використання наявних 
приміщень для самоосвіти, підготовки проектів, 
спілкування, творчості, дозвілля, проведення культурно- 
освітніх заходів. Приміщення, яке в повній мірі відповідає 
нашим потребам -  це шкільна бібліотека. Проте, її 
застаріла матеріально-технічна база, непривабливий 
інтер'єр, несучасні меблі, нераціональне використання 
простору не дають реалізувати наші творчі задуми .
Тому є необхідність у перевлаштуванні приміщення нашої 
бібліотеки в сучасний, креативний простір.

Наявність презентації так

Наявність фото так
Наявність

відеоматеріалів
-
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Кошторис проекту 
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

№
п/п Найменування

витрат
Одиниця

виміру
Кількість,

од.
Вартість за 

одиницю, грн.
Всього,

грн.
1. Книжкові полиці 

односторонні
шт. 19 2395 45505

2. Книжкові полиці 
двохсторонні

шт. 3 2495 7485

3. Столи робочі шт. 4 2500 10000
4. Стільці офісні шт. 2 465 930
5. Стіл п--образний шт. 6 1020 6120
6. Стільці шт. 16 600 9600
7. Столи робочі для 

комп’ютера
шт. 3 1780 5340

8. Комп’ютери :
8.1 Системний 
блок
8.2 Монітор

шт.

шт.

1

1

8700
2700

11400

9. М ’які крісла 
(мішки)

шт. 2 740 1480

10 Пенал для одягу шт 1 1981 1981
ВСЬОГО: 99841
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