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КАРТКА ПРОЕКТУ  
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»  

Дата  21.05.2020  

Назва проекту  
  

«Comfort for everyone»   

(«Комфорт для кожного»)  

Тип проекту  
  

 □  великий             □ малий  
 

Мета проекту  

Створення креативного вільного простору під 

відкритим небом для проведення заходів, 

зустрічей та уроків.  

Сприяти розвитку творчих здібностей учнів, 

шляхом залучення їх до позакласної діяльності. 

Наповнити шкільне життя учнів заходами під 

відкритим небом.  

Завдання проекту  
  

 Благоустрій території школи.  

 Облаштування місця для відпочинку.  

 Створення комфортних умов для перебування 

дітей на свіжому повітрі.  

 Придбання мобільної сцени .  

 Естетичне оформлення цієї ділянки 

шкільного подвір 'я.  

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  

Відпочинок для учнів є дуже важливим, особливо, 

якщо він на свіжому повітрі. Не менш важливим є  

проведення уроків під відкритим небом у теплу 

пору року. А якщо це все поєднати, то неможливо 

обійтися від вільного простору під відкритим 

небом, який дасть можливість учням 

насолоджуватись навичками комунікації, 

використовувати навколишнє середовище для 

проведення «уроків під відкритим небом», дасть 

можливість вихованцям пришкільного табору з 

денним перебування дітей «Дивосвіт» розвивати 

свої творчі здібності. Створюючи вільний простір 

під відкритим небом для учнів, батьків та учителів, 

ми прагнемо ми впевнені, що він стане своєрідним 

простором для розвитку творчих здібностей учнів.  

Очікувані результати  

Постійнодіючий простір під відкритим небом для 

учнів, батьків та учителів дасть можливість 

достатньо швидко обмінюватись інформацією між 

учасниками освітнього процесу. Це допоможе 

зробити освітній процес більш прогресивним та 

інноваційним. Робота вільного простору під 

відкритим небом створить можливість проведення 

інтерактивних занять під відкритим небом, 

творчих концертів, цікавих зустрічей.  

Ключові заходи проекту  

 Укріплення схилу.  

 Будівництво сходів-лав..  

 Встановлення місць для сидіння.  

 Встановлення шкільного стікера «Я         22».  

 Придбання  мобільної сцени.  

 Урочисте відкриття  

Період реалізації 

проекту  

Червень-вересень 2020 року  

Приблизна вартість 

проекту, тис. грн.  

300 000 грн.  

Учасники  реалізації 

проекту  

Учні, батьки, учителі закладу  

Коментарі  
  

-  

Наявність презентації  
Так   

Наявність фото  
  

Так   

Наявність 

відеоматеріалів  

Так  



  

Автори проєкту:  Бендовський Олександр, Ярошенко Олексій, Ковальчук 

Єлизавета, Голоскевич Софія (учні 6-Г класу),  Колісник 

Мирослава, Голуб Максим  (учні 10-А класу), Дєвкін 

Євгеній (учень 11-А класу).  

  

Координатори проєкту:   Романюк Ірина Анатоліївна,   

 Чайка Валентина Василівна.  
  

  

Директор закладу                                                     Галина Розторгуєва                 
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Кошторис проекту «Comfort for everyone»  

 («Комфорт для кожного»)  

учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»  

№  

п/п  

  

Найменування витрат  

  

Одиниця 

виміру  

  

Кількість, 

од.  

  

Вартість за 

одиницю, 

грн  

  

Всього, 

грн  

1  Благоустрій території 

із влаштуванням 

підпірної стіни та 

сходинкових бетонних 

площадок (каскадні 

сходи)  

м³  100  -  182 000  

2  Об'ємні світлові 

символи   

шт  4    31 000  

3  Лави для сидіння  шт  6    22 000  

4  Мобільна сцена  м²  1    65 000  
  ВСЬОГО:        300 000  
  

Автори проєкту:  Бендовський Олександр, Ярошенко Олексій, Ковальчук 

Єлизавета, Голоскевич Софія (учні 6-Г класу),  Колісник 

Мирослава, Голуб Максим  (учні 10-А класу), Дєвкін 

Євгеній (11-А клас).   

  

Координатори проєкту:   Романюк Ірина Анатоліївна,   

Чайка Валентина Василівна.  
  

  

Директор закладу                                         Галина Розторгуєва       


