
Додаток №1
до Положения

игогкт
f-----------Iloмcp " 11а·111• 11а_в•<а.1h11111 о закладу 1 .

Глснтифгкашйний нпчср llf)O('KI) 1
ВС/ПУНКТИ (' OБOB'ЯJKOIUIM/1J'/Я 1Аl/0В/1Ьr/НЯ!

Iнформацiя про автора/ку прогкту:

lм'я та Прiзвище автора/кн i(PtJcl:tt,'I\ К f();1j51
або представника вiд K0\1at1:111

..

Клас навчального закладу: 11-Л

E-mail: ko\ aklн1kyL1iiya'iricloнd.com

Контактний No тел. -,~HJ967713U\9

Пiдпис

,1l:1111i:1c111, Анастасгя
Кона:11,11ук Юлгя

Iм'я та Прiзвища учасиикгв
команди проекту

1. Назва проекту (не блльше J 5 с.н«).
"Облаштування шкшьног б.б.нотск» ·,а 1..: 11юр1.:н11и копфсрснц залу..

2. ПIБ автора/кн або коман.ш автор!в 11рщк1~·-

Ковальчук Юлiя Вiкторiвна

3. Тематика проекту:

Модернiзацiя шкгльнот бiб:1iотск11 1 а ·1а111.· 1111.·11с1111н ,,:; 1а:111ант1 :1.н1 конференц залу

4. Мiсце реалiзацiУ проекту f111ep11111opi>1 11,тчи·11,111,. ·11 ин: кн»: прнмицення. каб.нет):

Шкiльна бiблiотека

5. Потреби яких учнiв за.ювольняг щнн к, rm·11(}(:11i ,'/J1m1 учн!н. як! зможуть
користуватися результатамн n;юе,,111_1 ·. >11, 1111. 1111 ii_,, lt' «нкорнстоеуватись проект, як! змлни
влдбудуться завдяки коршлпу«: 11111 ю JJ('ll, i нн« 11111. 11 1111m 1,11111. 11):

Для всiх учнiв



6. Часовi рамки впровацжен ня 11 роп, 1 ~ r скллы,11 ч. н т 11отеiГ1110 для реаизаци):
3 мiсяцi з дня надходження конгпн
7. Опис проекту(проб.7е.на. ни снрииснп» яко] ({i11 с11;щ11оr{ш111i1: зопропоноваы рииення;
пояснення, чому саме це зивданнн 11mu11111u 11Pn111Jc'u ,i :1н,1111е i m,11.11 чином йога реаллзацзя
вплине на подальше J1cu111111>1 11ш,ч1с1ы10,'с1 шк.ию»:
Створення конференц зали ·\ ·1c,11i•11111\1 Рl).1а;t1ш111я\1 н 111кi:1ы1iй бiблiотецi ТСШ Nо7.Це
надасть можливiсть втльного кор1н.:тува1111 ~, ноу 1·0:,. к~, \111 та створить м .сце для проведения

. .шкшьних засщань.
8. Ортснтовна вартiсть (коштор1н:) ирогкгу lr,ci складок! проекту та i:X орсентовна
варписть)

Найменування товарiв(робiт, послуг) Варттсть, грн.

Ноутбук Х2 20000

-
Стiл конференшйний 9000

Телевiзор 8000

Крiсло Х8 14400

Дошка магнгтно-маркерна 1300

Приладдя для дошки (фломастсри i I уо1,:1) 400
. -

Роутер 600

Послуга пiдключення до Гнтсрнсту 1500

ВСЫ)\ '() 55200

9. Додатки (фотографн..ши10111,11. cxl'.1111. с11111с11. :11c11/1i1t11i юй;ю.J1r·е1тя, додатков! пояснення,
тощо) вказати перелтк:
1.Презентацiя
2.Фото
"Поля, позначен! злрочкою. обо« ·н зко«! u11 ;tmo1mc'1111>1

квитхпшя 11 РО IIPI 1 пом 11 РОЕКТУ

Заповнюстъся Уповноваженпю ocofioю

Дата надходження: _J 8. fl'J', гего /·
Номер у реестрацп проектiв: ~
П!П та пiдпис особи, шо рссструг: ~~





- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧНIВ КОМП'ЮТЕРНИМ
ОБЛАДНАННЯМ 3 ВIЛЬНИМ ДОСТУПОМ ДО
IHTEPHET МЕРЕЖI;

- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧНIВ МIСЦЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
ДЕМОНСТРАЦIЙ ТА ПРЕЗЕНТАЦIЙ "iXHIX IДЕЙ;

- СТВОРЕННЯ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛУ В ШКОЛI;



КОРИСТЬ ПРО€КТУ:

1 )Учнi матимуть вiльний доступ до користування комп'ютерами та мережею
. .1нтернету в шкогп:

2)Учнiвське Самоврядування матиме мiсце для засiдань, зокрема для
демонстрацi'I' та роботи над прсктами;

З)Учнi, якi не мають доступу до комп'ютера вдома,- зможуть розробляти
презенгацй на уроки в шкiльнiй бiблiотецi;

4) Мiсце для проведення презентацiй, вiдкритих урокiв, приймання гостей в
ШКОЛI.





ПРЕДМЕТИ ПЕРЕДБАЧЕНI ПРО€КТОМ,ЯКИМИ
ЗМОЖУТЬ КОРИСТУВАТИСЯ УЧНI

- НОУТБУК -2ШТ.

- СТIЛ КОНФЕРЕНЦIЙНИЙ-1ШТ.

- ТЕЛЕВII30Р-1ШТ.

- КРIСЛО-8ШТ.

- ДОШКА МАГНIТНО-МАРКЕРНА-1ШТ.

- ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ДОШКИ-1ШТ.

- IHTEPHET РОУТЕР-1ШТ.








