Код проекту
(заповнюється адміністратором Конкурсу)

1. Опис проблеми / потреба в проекті.
У Комунальному закладі «Петоропавлівська спеціалізована середня школа №2» відсутній кабінет
англійської мови. Учні нашого учбового закладу не мають можливості здійснювати якісну підготовку
з англійської мови до екзаменів зовнішнього незалежного оцінювання, що включає аудіювання – один
з основних видів мовленнєвої діяльності. Не дивлячись на труднощі вивчання англійської мови без
користування спеціального оснащення, учні школи приймають участь у республіканських конкурсах
(американська програма по обміну учнів “Flex”), учні кожен рік займають призові місця у районних
олімпіадах. З 2013по 2015 рік у школі працювали англомовні волонтери Корпусу Миру американці
Пол Рейнольдс та Метью Вінсент. Співпраця з волонтерами була гарною мотивацією дітей до
вивчення англійської мови. Сучасним дітям необхідно навчатися по-новому. Найкращих результатів
при вивченні англійської мови можна досягти користуючись новітніми технологіями. Вивченням
іноземної мови зацікавлена велика кількість учнів. До того ж у школі вивчаються дві іноземні мови:
англійська та іспанська. Їх вивчення забезпечить гідні умови працевлаштування дітям у майбутньому.
2. Опишіть в одному абзаці мету і завдання проекту.
Мета: створити сучасний кабінет англійської мови, який би відповідав усім стандартам і дав би учням
школи можливість мати якісні знання, завдяки новим технологіям, аудіо-та відео-оснащенням.
Завдання: надати учням можливість підняти рівень знань з англійської мови для кращих результатів
зовнішнього незалежного оцінювання; підняти престиж англійської мови і мотивувати учнів до більш
поглибленого його вивчення; показати більш високі і якісні результати знань для вступу учнів до
вищих учбових закладів.
3. Вкажіть коло людей, на яких поширюватиметься Ваш проект - конкретні люди, структури,
громадські групи
(Наведіть дуже конкретну кількісну та якісну інформацію)

Всі учні Петропавлівської спеціалізованої середньої школи (207), учасники гуртків (40), вчителі
англійської мови(3), учасники та гості семінарів, відкритих уроків, творчих заходів і майбутні учні, які
проживають у смт. Петропавлівка.
4. Заходи та робочий графік їх проведення
№

1

Назва діяльності
Проведення зборів ініціативної групи,
розподіл завдань між учасниками

2

Проведення переговорів з постачальниками, 2-3 тиждень
узгодження цін, термінів надання і
липня
доставки, укладання договорів

Ініціативна група, робітники
школи, батьки та учні

Створення групи в соціальних мережах,
креативне оформлення внутрішньої
сторінки з розміщенням фото

3-й тиждень
липня і
постійно

Ініціативна група, робітники
школи, батьки та учні

Закупівля комплекту інтерактивного
обладнання для оснащення кабінету
англійської мови

4-й тиждень
липня

3

4

Терміни
1-й тиждень
липня

Примітка
Ініціативна група, робітники
школи, батьки та учні

Ініціативна група, робітники
школи, батьки та учні
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2

5

Закупівля будівельних матеріалів для
проведення ремонтних робіт в приміщенні
кабінету англійської мови

1-й тиждень
серпня

Ініціативна група, робітники
школи, батьки та учні

6

Проведення ремонтних робіт в
планованому приміщенні
англійської мови

2-4 тиждень
серпня

Ініціативна група, робітники
школи, батьки та учні

7

Установка і проведення монтажних
робіт комплекту інтерактивного
обладнання

4-й тиждень
серпня

8

установка програмного
забезпечення на комплекс
інтерактивного устаткування

4-й тиждень
серпня

Ініціативна група, робітники
школи, батьки та учні

Проведення зустрічей з батьками
учнів ПСШ № 2 на шкільних
зборах

вересеньжовтень

Ініціативна група, робітники
школи, батьки та учні

Проведення презентації та показ
презентаційного матеріалу

жовтень

урочисте представлення
результатів проекту English Wonderland

листопад

9

10

11

Ініціативна група, робітники
школи, батьки та учні

Ініціативна група, робітники
школи, батьки та учні
Ініціативна група, робітники
школи, батьки та учні

5. Очікувані результати
- Кількісні результати: для реалізації даного проекту роздруковано оголошень для
інформування громади про результати конкурсу та початок робіт – 20 примірників
- до виконання проекту залучені батьки (100 чоловік) та учні школи (130 учнів), громадські
групи, партнери;
- упорядковано кабінет іноземної мови – 56 м2
- залучено цільова аудиторія в кількості 5000 чоловік
- створено відеорепортажі в кількості 2 шт
- написано статті до газети «Время» 2 шт
- створено фоторепортажі 3 шт
- проведено ремонт кабінету іноземної мови – 1 од.
- установка дверей (1 од.)
- придбано цвяхи, саморізи – 400 шт
- придбано шпалери –12 од.
- придбано мультимедійне обладнання: Інтерактивний комплект Newline NL-803 -1 од.,
ноутбук- 1 од.
- установлено кріплення – кронштейн для інтерактивний комплект – 1 од
- установлено мультимедійний проектор – 1 од.
- установлено інтернет - сітьового кабелю – 200 м
- установлено і підключено інтернет у кабінеті – 1 од.
Якісні результати:Проект дасть можливість учням підвищити рівень знань англійської мови, мати
кращі результати екзаменів зовнішнього незалежного оцінювання; підвищення престижу англійської
мови і мотивація учнів до його більш поглибленого вивчення за допомогою найсучасніших
технологій, що важливо для нового покоління; підвищення кількісних та якісних показників до вступу
учнів до вищих учбових закладів.
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6. Довгостроковий вплив проекту.
Проект «English Wonderland» розрахований на довготривалий час. До спільної навчально - виховної
діяльності будуть постійно долучатися майбутні учні, школярі, вчителі, співробітники школи, місцеві
жителі з метою підвищення рівня володіння іноземною мовою.
Будуть проводитися позакласні заходи, тижні англійської мови, медіа уроки, засідання
наукового товариства школи «Інтелект», засідання секції «Філологи», батьківські збори; школярі
матимуть змогу зануритися в інформаційний потік, користуватися електронними книгами. Проект
також сприятиме створенню вигідних умов для організації навчально-виховного процесу, якісній
підготовці до складання ЗНО та ДПА.
Відповідальність за обслуговування, ремонт та прибирання шкільного кабінету бере на себе
районний відділ освіти Станично-Луганського району та Петропавлівська СШ № 2.
7. Застосування принципу Smart City в реалізації проекту (відзначте необхідний варіант
відповіді та додайте короткий опис в чому саме полягає застосування принципу у разі
позитивного ствердження):

+

Ні
Так

Впровадження цифровізації учбових та творчих процесів, застосування «інтерактивних дошок» та
навчальних стендів в учбових процесах.
8. Ваші партнери і їх роль у виконанні даного проекту
(Вкажіть імена партнерів, їх контактні телефони, факс, e-mail і чітко опишіть їх участь в проекті)

• Петропавлівська спеціалізована школа №2 – schoolsh2@gmail.com консультації та підтримка
в реалізації проекту.
• ФГ «Суворова» - матеріальна допомога та підтримка в реалізації проекту.
• Петропавлівська селищна рада в особі голови Балабай О.І. – http://www.petropavl-rn.dp.gov.ua/
матеріальна допомога та консультації.
• Газета «Время» - vremya-st@ukr.net інформування та підтримка в реалізації проекту.
• #UATV #News #Ukraine- висвітлювання етапів реалізації проекту.

9. Поширення інформації. Як ви плануєте інформувати широку громадськість про успіхи
вашого проекту?
Презентації ідеї проекту у навчальному закладі, розміщення інформації у соціальних мережах, на
сайтах школи. Проведення батьківських зборів для інформування батьків учнів про ідею проекту.
Інформування громадськості про успіхи проекту планується через розміщення в ЗМІ, у соціальних
мережах, на сайтах: Петропавлівської спеціалізованої школи № 2, Петропавлівської селищної ради та
Щастинської міської ради
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://www.petrivka-school2.edukit.lg.ua
http://www.petropavl-rn.dp.gov.ua/
http://www.schastye.lg.ua/contact/information-requests
Газета «Время»
Facebook https://www.facebook.com/ profile.php?id=100007644731266
Загальношкільні батьківські збори

Конкурс «Громада своїми руками» реалізується в рамках
Програми соціального партнерства ДТЕК та територій діяльності Компанії на 2018 рік

4

10. Бюджет, в грн
№

Назва витрат

1

4

Закупівля інтерактивного
обладнання в т.ч.:
• Інтерактивний
комплект Newline
NL-803(проектор,
інтерактивна дошка,
кронштейн,HDMI
кабель)
• Колонки для
інтерактивного
обладнання
• Установка
програмного
забезпечення на
інтерактивне
обладнання
• Купівля ноутбука
для управління
інтерактивною
дошкою
Монтаж інтерактивної
дошки
Монтаж проектора над
інтерактивною дошкою
МФУ

5

Комп’ютерний стілець

6

Мережевий фільтр

7

Двері

2
3

Лінолеум
8
9

10

Розрахунки
по даним
витратам

Загальна
сума
(грн.)

1 компл.* 38800,00
38800,00=
38800,00
грн.

Запрошу Внесок з
вана
інших
сума
джерел
(грн.)
0
38800,00

Власний
внесок

0

1500,00
500,00

1 компл.*
1500,00=
1500,00
1500,00
грн
1*500,00=
500 грн
500,00

1шт*
12000,00=
12000,00
грн
2 люд* 200
=400грн
2 люд*150
грн=300грн
1шт*3500,0
0=3500,00
грн
1шт*2500,0
0=2500,00
грн
1шт*200,
00=200,00г
рн
1шт*1500,0
0=1500 грн

12000,00

12000,00

400,00

0

400 грн

0

300,00

0

300 грн

0

3500,00

3500,00

0

0

2500,00

2500,00

0

0

200,00

200,00

0

0

1500,00

1500,00

0

0

0

0

10650
грн

0

0

6мх9м*197 10650,00
.2 = 10 650
грн
1800,00
Шпалери
12 од. х150
грн = 1800
грн
Ремонт підлоги та стелі, 4
2000,00
поклейка шпалер,монтаж люд*500=
дверей
2000грн

1800грн

0

2000 грн
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0

5

11

Навчальні стенди

4*900=
3600 грн

12

Мережевий комутатор

13
14

Сітьовий кабель для
інтернету 200 м
Монтаж сітьового кабелю

15

Налаштування інтернету

1шт*500
500,00
=500грн
200м*3,4гр
680,00
н=680 грн
50 грн х 3
150,00
чол.
= 150 грн
300 грн х 1
300,00
чол = 300
грн
3, 5 грн х
200,00
50 шт.=
175 грн
5 грн х 5
м.= 25 грн
81080,00
81080,00
грн
грн

16

Урочисте відкриття

Разом

3600,00

3600,00

0

0

500,00

0

0

680,00

0

0

0

0

150 грн

0

0

300грн

0

0

65280,00 2700,00
грн
грн
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200 грн

13100,00
Грн

6

