Умови для навчання і розвитку дітей
Ліцей «АПОГЕЙ» - ліцензований заклад, що надає повну загальну середню
освіти.
Освіта надається на двох рівнях
• базова середня освіта - другий рівень повної загальної середньої освіти (5-9
клас);
• профільна середня освіта - третій рівень повної загальної середньої освіти
(10-11 клас).
Ліцей «АПОГЕЙ» – працює в режимі школи повного дня з 8.00 год. до 18.00
год.
Мова навчання: українська.
Профільна іноземна мови - англійська.
Друга іноземна мова: французька або німецька
ЛІЦЕЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ:
для учнів –
індивідуальний навчальний план у 10 – 11 класах;
дистанційне навчання на платформі G Suite for Education;
можливість навчання на індивідуальній формі здобуття освіти (зокрема,
екстернатної, сімейної (домашньої);
безкоштовна система консультацій із предметів навчального плану
(підготовка учнів до предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів;
допомога у засвоєні навчального матеріалу; перевірка навчальних досягнень
учнів;
підготовка до ЗНО;
забезпечення психолого-педагогічної підтримки;
розвиток природних обдарувань, здоров'язберігаюче освітнє
середовище;
Школа повного дня (підготовка домашніх завдань, консультації,
екскурсії, прогулянки та ігри на свіжому повітрі;
гаряче харчування (за окрему плату);
для батьків –
•
гарантована якість освітніх послуг;
•
партнерство між учнем, учителем, батьками;
•
безпечне освітнє середовище;
•
пропускний режим;
•
школа повного дня, можливість для батьків повноцінно працювати і
будувати майбутнє;
•
помірна оплата освітніх послуг.
ЛІЦЕЙ ГАРАНТУЄ:

належний рівень освітніх послуг у межах державних стандартів,
високий рівень іншомовної освіти, відповідний рівень знань для вступу до
ВНЗ;
організацію дистанційної освіти для дітей, які не можуть відвідувати
навчальні заняття в ліцеї через надзвичайну ситуацію, що пов’язана зі
збройною агресією Російської Федерації (перебування поза межами Києва, у
тому числі, за кордоном); для учнів, які потребують реалізації індивідуальної
освітньої траєкторії відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації,
можливостей та досвіду (у зв’язку з визначенням особливих освітніх потреб
дитини, індивідуалізацією навчання обдарованих дітей, систематичним
заняттям учнем певним видом (видами) спорту та участю у спортивних
змаганнях тощо);
умови для інтелектуального, творчого, пізнавального, фізичного
розвитку;
психолого-педагогічний супровід процесу адаптації п’ятикласників та
інших новоприбулих учнів до умов ліцею.
НАШ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВРАХОВУЄ ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ
УЧНІВ;
− окремі навчальні приміщення для кожного класу;
− навчальні кабінети для проведення занять із використанням ІТтехнологій;
− нові підходи до системи викладання та навчання;
− оцінювання не лише результатів роботи, але й процесу навчання,
індивідуального поступу кожного учня;
− педагогічний супровід учнів;
− навчально-пізнавальні екскурсії, уроки в музеях м. Києва;
− комунікативне середовище;
− спортивна зала;
− літній англомовний майданчик.
− індивідуальна система опалення.
УМОВИ ВСТУПУ ДО ЛІЦЕЮ
До 5 класу – заяви для конкурсних випробувань подаються в електронному
вигляді на адресу:
apogey.gymnasi@ukr.net
До інших класів закладу - зарахування на вільні місця здійснюється за
результатами конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку зарахування
(відрахування учнів) до приватного закладу освіти «Ліцей «АПОГЕЙ».
Заяви подаються в електронному вигляді на адресу:
apogey.gymnasi@ukr.net

