Номер та назва
навчального закладу
Ідентифікаційний
номер проєкту

ПРОЄКТ
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7
з поглибленим вивченням іноземних мов

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
Інформація про автора/ку проєкту:
Ім’я та Прізвище автора/ки
або представника від команди:
Клас навчального закладу:
E-mail:
Контактний № тел.
Підпис

Анастасія Каплун
11-А
Nastia1606@ukr.net
+380980682445

Ім’я та Прізвища учасників
команди проєкту

Анастасія Каплун
Діана Флюнт
Юлія Ліщук

1. Назва проєкту (не більше 15 слів):
Створення зони позакласної діяльності
2. ПІБ автора/ки або команди авторів проєкту:
Каплун Анастасія Іванівна
Флюнт Діана Ігорівна
Ліщук Юлія Віталіївна
3. Тематика проєкту:
Оновлення шкільної технічної бази.
4. Місце реалізації проєкту (територія навчального закладу, приміщення,
кабінет):
Територія навчального закладу, коридор поблизу 21, 22 та 23 кабінетів
5. Потреби яких учнів задовольняє проєкт (основні групи учнів, які зможуть
користуватися результатами проекту, як ними буде використовуватись
проєкт, які зміни відбудуться завдяки користуванню реалізованим проєктом):
Учні та вчителі школи.
6. Часові рамки впровадження проєкту (скільки часу потрібно для
реалізації): 2 місяці з дня надходження коштів

7. Опис проекту(проблема, на вирішення якої він спрямований; запропоновані
рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким
чином його реалізація вплине на подальше життя навчального закладу.
Проект спрямований на вирішення проблеми з недостатньою кількістю техніки.
Придбання даних товарів створить учням необхідні умови для здобуття
повноцінної, якісної освіти, організації різноманітних навчальних та
розважальних заходів. Саме це завдання повинно бути реалізоване, оскільки
якісне технічне обладнання є запорукою успішного та цікавого навчання,
змотивує до отримання нових знань, що приведе до успішного майбутнього
молоді.
Р.S. Наш заклад не має окремого актового залу (зал і їдальня суміщені). Тому
коридор на третьому поверсі (ми називаємо його “малий зал”) учні та вчителі
часто використовують для проведення зустрічей, виховних заходів, конкурсів та
ін. А для повноцінної роботи потрібно належне технічне забезпечення.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту (всі складові проєкту та їх
орієнтовна вартість)
Найменування товарів(робіт,
послуг)
ПРОЕКТОР
ЕКРАН ДЛЯ ПРОЕКТОРА
ЗВУКОВА СИСТЕМА
НОУТБУК

Вартість, грн.
15 000 ГРН
2 000 ГРН
10 000
13 000

40 000
ВСЬОГО
9. Додатки (фотографії, малюнки, схеми, описи, графічні зображення, додаткові
пояснення, тощо) вказати перелік:

