
Додаток №1 

до Положення  
 ПРОЄКТ 

Номер та назва навчального закладу 
ТЗОШ №14 

Ідентифікаційний номер проєкту 14-11 

 

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ! 

 

Інформація про автора/ку проєкту: 

 

Ім’я та Прізвище автора/ки 

або представника від команди 

Сулима Ольга 

Клас навчального закладу: 9-Б 

E-mail: oliasulyma@gmail.com 

Контактний № тел. 0684746385 

Підпис  

Ім’я та Прізвища учасників 

команди проєкту 

Федірко Кароліна 

Сулима Ольга 

Щолокова Вікторія 

 

1. Назва проєкту (не більше 15 слів):  

Літературно-мистецький офіс 

 

2. ПІБ автора/ки або команди авторів проєкту: 

 Федірко Кароліна Василівна, Сулима Ольга Степанівна, Щолокова Вікторія 

Героргіївна 

 

3.  Тематика проєкту: 

Культурно-просвітницька 

 

4. Місце реалізації проєкту (територія навчального закладу, приміщення, кабінет): 

ІІ поверх (між бібліотекою та актовою залою) 

 

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):   

Всі учні школи. Зона для проведення літературних імпрез, для перегляду фільмів, 

зустрічей із цікавими людьми. Використання проекту допоможе вчителям 

урізноманітнити уроки та зацікавити учнів до навчання  

 



 

6. Часові рамки впровадження проєкту (скільки часу потрібно для реалізації): 

2021 рік  

 

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.  

На площі 56 м.кв. можна розмістити усе необхідне для відпочинку, проведення 

нестандартних уроків та проведення учнями вільного часу. Планується чотири зони: 

відпочинкова, навчальна, розважальна, «кава» 

 

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проєкту (всі складові проєкту та їх орієнтовна 

вартість)   

 

Найменування товарів(робіт, послуг) Вартість, грн. 

Стіл письмовий (3шт) 8 397 

Етажерка пристінна 630 

Комод компактний 1 008 

Стілець (6шт) 2 880 

Настільна лампа офісна (2шт) 738 

Крісло-гойдалка (3шт) 8 250 

Світильник (2шт) 350 

Емаль (15л) 3 541 

Лак для паркету (4л) 1 008 

Ноутбук 7 999 

Кронштейн 997 

Проектор 7 850 

Кофейний автомат 12 000 

Колонки 1 400 

Доріжка (4м) 2 688 

Електромонтажні роботи 5 000 

Послуги доставки 7 000 



Дерев’ні палички (1 уп. 800шт) 30 

Паперовий стакан (1 уп. 2000шт) 960 

Цукор у стіках (1кг) 27 

 ВСЬОГО 72 753 

9. Додатки (фотографії, малюнки, схеми, описи, графічні зображення, додаткові пояснення, 

тощо) вказати перелік: 

1. план-схема 

2.  

 

*Поля, позначені зірочкою, обов’язкові до заповнення 

 

КВИТАНЦІЯ ПРО ПРИЙОМ ПРОЕКТУ 

Заповнюється Уповноваженою особою 

Дата надходження: __________________ 

Номер у реєстрації проектів: _____________________ 

ПІП та підпис особи, що реєструє: _______________________ 


