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Номер та назва навчального закладу

Iдентифiкацiйний номер проекту

BCIПУНКТИ е ОБОВ'ЯЗКОВИМИДЛЯЗАПОВНЕННЯ!

lнформацiя про автора/ку проекту:

Iм'я та Прiзвище автора/ки Jм~ ff Ч Dn--tH4або представника вiд команди
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Iм'я та Прiзвища учасникiв
команди проекту

1. Назва проекту (не бiльше 15 сллв):
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2. ПIБ автора/кн або команди авторiв проекту.
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з. Тематика проекту: р Г1J cu.;u);, н о ео 6, fjn.~сfо~rц-щ' г а CJ,u)I t

4. Мiсце реалiзацi1 проекту (територiя навчального закладу, примицення, каблнет):
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5. Потреби яких учнiв задовольняе проект (основн! групи учн!в, як! зможуть
користуватися результатами проекту, як ними буде використовуватись проект, як! змлни
вiдбудуться завдяки користуванню реаллзованим проектом):
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6. Часовi рамки впровадження проекту (склльки часу потр.бно для реаллзацй):
2. .Le...lы,.м (

7. Опис проекту(проблема, на вирииення яко: вис спрямований; запропонован! рйиення;
пояснення, чому саме це завдання повинно бути реаллзоване i яким чином йога реалiзацiя
вппине на подальше життя навчального закладу.
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в. uр1снтовна вартiсть (кошторис) проекту (всi складов! проекту та i:X орьснтовна
вартiсть)

Найменування товарiв(робiт, послуг) Вартiсть, грн.
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9. Додатки (фотографй, малюнки, схеми, описи, графзчн! зображення, додатков! пояснення,
тоща) вказати перелiк: г
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*Поля, позначен! злрочкою, обов 'язков! до заповнення

КВИТАНЦIЯ ПРО ПРИЙОМ ПРОЕКТУ

Заповнюсться Уповноваженою особою

Дата надходження: _
Номер у ресстрацй проектiв: _
ПIП та пiдпис особи, що рееструе: _
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