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Назва проекту «Гардероб з характером»
Тип проекту |  великий □ малий

Мета проекту

Модернізація шкільного гардеробу шляхом заміни 
старих вішалок на сучасні та комфортні. 
Встановлення в гардеробі та приміщенні коридору 
комірок для зберігання змінного взуття та 
індивідуальних речей учнів 5-1 їх класів.

Завдання проекту
1. Створити сучасний, практичний простір для 

комфортного та безпечного зберігання речей.
2. Зменшити навантаження учнівського наплічника 

підж час перебування в школі.

Стислий опис проекту

Пропонуємо створити сучасний, зручний гардероб 
для користування учнями 5-11-х класів.
Зонувати приміщення гардеробу таким чином: 
зона роздягання та зберігання верхнього одягу; 
зона зберігання особистих речей.

Очікувані результати

Перетворення шкільного гардеробу на сучасний та 
комфортний простір для учнів середньої та старшої 
школи (800 уч.).
У нас з’явиться:

- місце для комфортного та безпечного зберігання 
одягу учнів;
- місце для зберігання індивідуальних речей учнів;
- зменшиться вага учнівського наплічника.

Ключові заходи 
проекту

1. Списання та демонтаж старих вішалок.
2. Проведення косметичного ремонту.
3. Зонування приміщення гардеробу.
4. Закупівля нових вішалок та системи комірок для 

індивідуального зберігання речей.
5. Встановлення нових вішалок та системи комірок 

для індивідуального зберігання речей.
6. Виготовлення мотиваційних постерів та 

декорування ними стін та меблів.
Період реалізації 

проекту
Червень-серпень 2020 р.

'
Приблизна вартість 

проекту, тис. грн.
300 тис. грн.

Учасники реалізації 
проекту

Маценко Вікторія, Онофрійчук Андрій, Опольський 
’Владислав, Замула Владислав.

Коментарі Гардероб - це особливе місце для школи: 
перехідне, проміжне, де відбувається переключення



учня.
Учні початкової ніколи мають можливість 

протягом навчального дня зберігати речі в класі. 
Учні старшої школи такої можливості не мають, 
тому що в закладі працює кабінетна система та 
старшокласники змушені носити за собою всі свої 
речі. Проблемою учнів закладу є відсутність місця 
для зберігання змінного взуття, що призводить до 
того, що не всі перевзуваються, чим наносять шкоду 
своєму здоров’ю.

Щодня учні мають по 6-7 уроків, на які 
приносять підручники, зошити, спортивну форму та 
інше шкільне приладдя. Наплічники сучасних 
школярів дуже важкі. За статистикою медиків, 
чимало школярів мають серйозні проблеми з 
поставою.

Приміщення шкільного гардеробу також 
залишає бажати кращого. Саме з цього місця у нас 
розпочинається навчальний день. Тому ми хочемо 
створити простір, з якого наш кожен день починався 
б яскравими та позитивними емоціями, де кожен 
учень зможе у безпеці зберігати свої особисті речі.

Сучасні діти не люблять повчань, тому 
ненав’язливі мотиваційні вислови на стінах та 
меблях будуть позитивно впливати на поведінку 
дітей.

Наявність презентації +

Наявність фото +
Наявність

відеоматеріалів
-

Автори проекту
Опольський Владислав 
Маценко Вікторія 
Онофрійчук Андрій 

Замула Владислав

А.Панасюк



Кошторис проекту
учасника конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

№
п/п Найменування

витрат
Одиниця

виміру
Кількість,

од.
Вартість

за
одиницю,

грн

Всього,
грн

Придбання обладнання
1 Вішалки для одягу шт. 28 3150 88 196
2 Комірки для 

зберігання
індивідуальних речей:
Секція 4*6 шт. 20 4824 96480
Секція 4*4 шт. 20 3216 64320

3 Наліпки-мотиватори шт. 10 100 1000
Послуги з ремонтних робіт:
4 Вирівнювання і 

фарбування стін.
1? 50 м2 100 50000

ВСЬОГО: 299996
грн.

12.03.2020 р.

Автори проекту: Опольський Владислав Володимирович 
Маценко Вікторія Леонідівна 
Онофрійчук Андрій Володимирович 
Замула Владислав Сергійович

А.Панасюк


