
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок коштів 

Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці у 2017 році

Ідентифікаційний номер проекту — і—

1.Назва проекту:

Моя школа -  моя зона комфорту

(початок створення у школі №22 якісно нового візуального середовища)

2.* Вид проекту:
□  великий І~1малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці

Старе місто

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

м. Вінниця, вул.Д.Нечая,21

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ ЗВЕРНЕНЬ
VРЕЄСТРАЦІЯ З В £ Г Ш Н Ь  ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ*

Дата $с£ , Удх
Індекс КІО - О /  ~

Навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 Вінницької міської ради»

4. Короткий опис проекту

Проект передбачає перетворення приміщення одного поверху початкової школи у приємне, 
комфортне, інтерактивне та цікаве середовище. Для цього є ідея перетворити один з 
коридорів, де навчаються діти 1 -4 класів, у казкове містечко. Цьому допоможуть пізнавальні 
малюнки на стінах та інші декоративні елементи, які зроблять приміщення не просто 
коридором, а затишним місцем. Це свою чергу сприятиме покращенню психологічного 
клімату в початковій школі, що досить важливо у період адаптації дитини в новому 
шкільному середовищі, та в подальшому успішному та комфортному перебуванні у ньому.

5. Опис проекгу:

Мета: поступове перетворення школи пострадянського типу у сучасний, приємний і 
цікавий навчальний заклад, де діти будуть почуватись затишно і комфортно.

Візуальне оточення дітей у школі відграє одну із важливих функцій у естетичному 
вихованні і формуванні позитивного сприйняття навчального закладу. Тому сучасна школа

і



має змінюватись не лише в плані якісного ведення навчально-виховного процесу, а й 
створювати цікаве і приємне візуальне середовище.

Для покращення візуального середовища у початковій школі Ш №22 є бажання*
перетворити один із коридорів закладу на казкове містечко. Для цього є ідея нанести на стіни 
тематичні пізнавальні малюнки, які гармонійно поєднати із декоративними елементами. 
Наразі за підтримки батьків у коридорах вже замінено всі вікна та двері у класні кімнати 
Ескізи малюнків пропонуються у додатках.

Проект «Моя школа -  моя зона комфорту» відповідає Стратегії розвитку міста 
«Вінниця :2020», зокрема - стратегічному пріоритету №4 «Якість життя» та цілі 1: «Місто, 
дружнє до дитини».

6. Обґрунтування бенефіціарів проекту

Мазке 600 дітей початкової школи, вчителі.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

• школа почне набувати нового вигляду і атмосфери сучасного закладу;
• діти почуватимуть себе більш затишно і комфортно;
• декоративні інтерактивні елементи будуть урізноманітнювати навчальний процес, що 

сприятиме підвищенню у дітей інтересу до здобуття знань;
• діти з більшим бажанням ходитимуть до школи;.
• зміна візуального середовища надихатиме вчителів удосконалювати свої методи 

навчання та робити процес більш цікавим та захоплюючим для дітей;
• якість навчання зростатиме.

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

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1. Ремонт та підготовка коридору (матеріали та 
робота) 50-60 тис. грн..

2. Робота художника та фарби 70 тис. грн..

3. Декоративні елементи 20 тис.грн.

РАЗОМ: 140-150 тислрн

Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проекг) (окрім 
ного авторів), додається.

Ю.Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та ного контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цієї інформації матимуть лиш е представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище** Контакті дані Підпис***

1 .  ^

& -& 1 '

Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
t /

і

e-mail:
і/

№
тел.:

I I  1 I I  I I  1 

1 1 1 1 1 1 1 1
Серія та 
№

паспорту

2 . Поштова адреса: (індекс), м. Вінниц 
вул. , буд. кв.

я ,

e-mail:

№
тел.;

А

Серія та 
№

паспорту

3 . Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 
вул. , буд. кв.

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№

паспорту

«

•  • •
В

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що с мешканцем міста Віниці.






