Умови для навчання і розвитку дітей
Згідно з ліцензійними вимогами в нашому закладі створені сучасні
умови для навчання і розвитку дітей різних вікових категорій.
Спеціалізована школа-дитсадок «Лісова казка» з поглибленим
вивченням іноземних мов Святошинського району м. Києва має чотири
окремих будівлі загальною площею 5610,96 м2, розташованих на одній
території 25494,22 м2, що дозволяє в повній мірі забезпечити навчальними
площами проведення навчально-виховного процесу в дитячому садку,
початковій школі та гімназії.
В усіх навчальних приміщеннях дотримані принципи максимальної
ізоляції.
Групи дитячого садка розміщені в двох корпусах. Укомплектовано 6 груп
з 12-годинним перебуванням дітей (07.00-19.00) та 1 короткотривала група з 4годинним перебуванням дітей (08.30-12.30).
Початкова школа розташована в окремому корпусі, у якому функціонує 8
класів, по два класи на кожну паралель.
Учні 1-х класів, окрім навчальних приміщень, мають спальні кімнати
для денного відпочинку та окремі санітарно-гігієнічні кімнати.
Для учнів 2,3,4-х класів створені ігрові кімнати, в яких діти можуть
відпочити на перервах, і санітарно-гігієнічні кімнати для кожної паралелі.
Приміщення закладу естетично та змістовно оформлені, забезпечені
наочними посібниками та необхідним обладнанням, в тому числі компютерами
і мультімедийними комплексами. Ігрові зони в дошкільних групах та 1-х класах
в достатній кількості забезпечені навчальним та ігровим матеріалом.
У закладі функціонують:
- методичний кабінет, бібліотека;
- кабінет інформатики;
- кабінет психолога;
- Кімната казок – кабінет розвитку дитячої творчості;
- кабінет природи з зимовим садом;
- міні-зоопарк – кабінет догляду за тваринами;
- кабінет художньої праці і образотворчого мистецтва;
- зала для музичних занять;
- зала для театралізованої діяльності;
- хореографічна зала;
- спортивна зала;
- картинна галерея «Золота колекція»;
- етнографічний музей «Українська хатка»;
- кабінет з вивчення правил дорожнього руху;
- медичний кабінет лікаря;
- кабінет старшої медичної сестри;
- ідальня.
Для забезпечення умов спеціалізації закладу функціонує 7 кабінетів
іноземних мов (2 – в дитсадку для вивчення англійської мови, 5 – в початковій

школі – для вивчення англійської, німецької та французької мов). Навчальний
заклад підключений до мережі Інтернет.
Гімназія "Апогей" – веде самостійну фінансово-господарську діяльність
як приватна установа.
Для забезпечення умов спеціалізації функціонують: 6 кабінетів іноземних
мов (4 – англійської мови, 1 – французької мови, 1 – німецької мови).
Для проведення занять із використанням ІТ-технологій кабінети оснащені
інтерактивними дошками, мультимедійними комплексами, комп’ютерною
технікою
- кабінет філології;
- історико-українознавчий кабінет;
- «зелений» кабінет - центр екології з фотоекспонатами відповідно до
програми «Освіта для сталого розвитку»;
- кабінет інформатики;
- кабінет іноземної філології;
- кабінет природничих дисциплін (математики, хімії, фізики);
- кабінет музичного мистецтва;
- кабінет учнівського самоврядування;
- євроклуб.
У закладі функціонують кабінет основ ЦЗ, кабінет допризовної підготовки
юнаків, кінозал для перегляду учбових програм та кінофільмів.
Для організації творчої праці дітей функціонує навчальний кабінет
художньої праці і образотворчого мистецтва, який являє собою творчу
майстерню з постійно діючими виставками і експозиціями учнівських робіт, що
позитивно впливає на мотивацію навчальної діяльності.
Гімназійний театр «Ліра» обладнаний на зразок класичного театру і є
улюбленим місцем для дітей, розвитку їх творчих здібностей, талантів. Саме у
театрі проводяться загальногімназійні свята, урочистості, конкурси, прем’єри
театралізованих вистав, зустрічі з батьками.
В закладі є спортивна зала, яка обладнана основним спортивним
знаряддям, інвентарем та тренажерами, що забезпечують основи фізичної
підготовки дітей.
Учнівське самоврядування гімназії має своє окреме приміщення, в якому
обладнано радіовузол для оповіщення учнів та працівників щодо найцікавіших
подій або термінових зібрань.
У нашому освітньому
комплексі функціонує сучасний науковометодичний центр з ІТ-обладнанням, який може перетворюватися на
конференц-залу для проведення презентацій, семінарів, тренінгів.
Локальна мережа комплексу об'єднує між собою всі 4 корпуси.
Центральний вхід та ворота для в'їзду транспорту на територію обладнані
відеоспостереженням
У процесі управління закладом використовуються наступні ІТ-засоби:
"Електронна школа" – забезпечує контроль та обмежує доступ в
навчальний заклад сторонніх осіб. Цей програмний апаратний комплекс в
нашому закладі використовується для:

контролю відвідування учнів та персоналу навчального закладу;
документування факту присутності учнів на території ОВК для
виключення юридичних спорів, пов'язаних з нещасними випадками під час
НВП та претензій батьків стосовно відвідування їх дітьми гімназії;
забезпечення високого рівня безпеки життєдіяльності ОВК за рахунок
персонального фіксування та контролю процесу входу та виходу з чітким
зазначенням часу, коли дитина зайшла на територію та вийшла з території
навчального закладу;
формування відомостей для батьків про відвідування учнями гімназії.
Електроні картки та брелоки (впроваджено з 2010 р.):
запрограмовані на кожну дитину і працівника, а також на батьків за їх
бажанням, з метою реєстрації входу та виходу з території закладу;
всі картки та брелоки занесені до електронної бази, що дає можливість
адміністративного контролю за часом входу та виходу учня чи співробітника.
Електронна система обліку відвідування навчального закладу
("електронні ворота", впроваджено з 2010 р.) забезпечує:
вхід та вихід учнів і персоналу, тобто саме відкриття;
в’їзд та виїзд обслуговуючого транспорту, при цьому контролюючи всі
машини, які мають право на в’їзд на територію гімназії за спеціально
закодованою електронною карткою. Весь інший транспорт може потрапити на
територію тільки з дозволу охорони, при цьому ворота відкриваються
охоронцем автоматично спеціальним закодованим пультом.
2.Шкільна освітня мережа Щоденник (впроваджено з 2010 р.):
прийнято рішення щодо використання програми "Шкільна освітня мережа
щоденник" Щоденник UA, яка поширена серед багатьох шкіл і являє собою
досить зручну систему для вчителів, які постійно вносять нові дані стосовно
навчальних досягнень кожного учня, а також – для батьків, які мають
можливість бути поінформованими про навчальні досягнення своїх дітей.
3.Програмний засіб "1С Підприємство 8.2" ( з 2007 р.) використовується для автоматизації бухгалтерського обліку, система M.E.Doc –
для електронного звітування.
4.Електронні засоби навчального призначення (з різних предметів).
5.Інтернет (Органайзер (планування та підтримка навчально-виховного
процесу, Skype)).
6.Сайт нашого навчального закладу.

