Матеріально-технічне забезпечення ліцею «Гранд»
Ліцей знаходиться у кількох функціонально диференційованих приміщеннях ―
копрусах, що забезпечує оптимальні умови для організації навчально-виховного
процесу, відпочинку, харчування учнів відповідно до Державних санітарних правил
та норм ДСанПІН 5.5.2.008-01.
У будівлі навчального корпусу передбачено такі функціональні групи приміщень:
класні кімнати, навчальні кабінети, мала спортивна зала, танцювальна зала, 2 ігрові
клубні кімнати для відпочинку (окремо для молодшої та старшої школи), бібліотека,
медіатека, адміністративні та допоміжні приміщення: офіс-учительська з
комп’ютерно-методичним кабінетом та копіювальною технікою, роздягальні, камера
схову, санітарні вузли.
Роздягальні для дівчаток і для хлопчиків обладнані індивідуальними шафами.
Для викладання предметів естетичного блоку існує окремий корпус ― арт-студія з
обладнаними кабінемати музики та образотворчого мистецтва.
Приміщення харчоблоку (ліцейське кафе «Ситий ліцеїст»), медичний кабінет, велика
актова зала знаходяться в окремих від навчального корпусу спорудах. Кафе
забезпечує триразове збалансоване харчування, вітамінізоване і смачне.
На території ліцею існують 2 спортивних майданчики зі спеціальним покриттям та
шкільний двір з дитячим майданчиком.
Ліцеїсти мають змогу займатися багатьма видами спорту, такими як легка атлетика,
великий теніс, настільний теніс, рукопашний бій, футбол, баскетбол, волейбол,
ручний м’яч, плавання, бодібілдинг, верхова їзда, гірськолижний спорт, ролерспорт, шахи, дартс. Таким чином, на території ліцею функціонують:
Перелік приміщень
Назва приміщення
Кабінет біології та фізики
Кабінет хімії
Кабінет географії
Мовна лабораторія
Класні кімнати
Кабінет практичного психолога
Бібліотека
Медіатека
Кабінет психолога
Мала спортивна зала
Спортивні майданчики
Ігрові клубні кімнати
Дитячий майданчик
Актова зала
Танцювальна зала
Їдальня

Кількість
1
1
1
1
18
1
1
1
1
1
2
2
1
1 (на 200 місць)
1
1 (на 100 місць)

Арт-студія:
 музична студія
 художня студія
Офіс-учительська
Комп’ютерно-методичний кабінет для учителів
Конференційна зала
Роздягальня
Камера схову
Ліцейське кафе
Медичний пункт:
 кабінет прийому лікаря
 кабінет для проведення маніпуляцій
Приміщення для технічного персоналу
Спальне приміщення
Приміщення для збереження інвентарю
Індивідуальні туалетні кімнати
Кабінет директора ліцею «Гранд»

1

1
1
1 (на 70 місць)
2 (мальч. +дівч.)
1
1
1

4
1
3
20
1

Комплектація кабінетів обладнанням здійснюється відповідно до Типових переліків
навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання
загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів.
Щороку в ліцеї проводиться поточний ремонт приміщень.
Усі класні кімнати, де учні проповодять більшу частину навчального дня, поділені
на дві функціональні зони: навчальну та зону відпочинку. Навчальна зона
забезпечена підручниками, навчальними та методичними посібниками, наочними та
дидактичними матеріалами.
Інформаційні технології є домінуючими в ліцеї «Гранд». Повністю реалізована
програма: «один учень ― один комп'ютер». У зв'язку з цим комп'ютери
використовуються для навчання ліцеїстів, а також для пошуку інформації, її аналізу,
обробки, фільтрування та зберігання.
Є Wi-Fi, швидкісний Інтернет, плазмові монітори. Комп'ютери підключені до UPS
(безперебійних джерел живлення).

