
Спеціалізована  школа  №80
Печерського  району  міста  Києва

Ми  вчимося не для школи, 
а для життя !



На сьогодні:
Ø заклад має 12 оснащених кабінетів початкової школи; 
Ø Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню
освіту», що набирає чинності з 1 вересня 2024 року, в школі
може навчатися 288 учнів початкової школи (3 класи на
кожній паралелі);

Ø працюють 6 груп продовженого дня;
Ø кадровий склад дозволяє активно розбудовувати школу,
використовувати сучасні оновлені програми навчання із
застосуванням особистісно-орієнтованих педагогічних
систем;

Ø створено системи психологічної підтримки навчально-
виховного процесу;

Ø широко використовуються перспективні освітніі технології, 
та комп‘ютерна підтримка навчання,

Ø Запроваджено допрофільне та  мультипрофільне
навчання як системи побудови індивідуальної 
траєкторії розвитку учня



Школа є активним членом
ПАШ  ЮНЕСКО   (школа – учасник 
проекту з 1985 року)



2013 рік – школа  стала  колективним 
членом  Української  Ради    Миру



Експериментальна діяльність закладу
2014 рік –школа отримала статус експериментального
навчального закладу регіонального рівня: «Впровадження
мультипрофільного навчання»; завершення 2019 рік; принято
до впровадження.
2018 рік –школа отримала статус експериментального
навчального закладу регіонального рівня: «Впровадження
допрофільного диференційованого навчання в умовах ЗНЗ»;
Результати роботи прийнято до впровадження
2017-2019 рік— брали участь у
дослідно-експериментальній роботі
регіонального рівня:
«Програма професійного розвитку
педагогічного персоналу
навчального закладу»



Реалізовано два етапи спільного міжнародного проекту з
Центром бізнес-освіти Київської Торгово-Промислової
Палати та Службою старших експертів» (SES, Бонн,
Німеччина) 2016-2018



Міжнародний проект 
«Вивчай та розрізняй:

інфо-медійна грамотність» 
2018-2021



Міжнародний проект «Розвиток культури
демократії в педагогічній освіті в Україні,
Норвегії та Палестині», 2017-2021



Участь у програмі підтримки освітніх реформ 
в Україні «Демократична школа» 2019-2021
Європейського центру ім. Вергеланда

http://www.theewc.org/


Міжнародні тренінгові програми в рамках співпраці з
благодійною громадською організацією «Antropos - заради
дітей цього світу» (Мюнхен,Німеччина), з 2015 року



Навчаємо  та  навчаємось!
2015 рік— на базі початкової школи розпочали роботу    класи

за   педагогічним проектом «Інтелект України»;
З 2017 року початкова школа бере активну участь у
Всеукраїнському проекті «Всеосвіта».
З 2018 року – учасники міжнародного освітнього проекту з
математики – «Матіфік в Україні»



Переможці  Всеукраїнського  екологічного 
Проекту  Компола, 2018;
Постійні учасники різноманітних еко-проектів



ЛІТНІЙ МОВНИЙ ТАБІР 
«SMILE» («УСМІШКА»; 2018,2019)



Фестиваль Партнерства
«Освітній Хакатон» 2017-2020 роки



Активно залучаємо батьків до спільних тренінгових
програм:

«Батьківський клуб»,
«Цінності разом із проектом HAPPY UKRAINE»



«Удосконалення освітнього  простору школи як  

умова формування  всебічно розвиненої особистості, 

здатної реалізувати свій  творчий потенціал».

Напрямок   роботи   педагогічного  колективу



Проектна діяльність вчителів, учнів



Творчі лабораторії   школи:



Після  уроків



Соціальні  проекти  школи: 
1) «Нове обличчя моєї школи» , започатковано у 2014 році,
спільний проект з групою «Самоврядування «Печерськ» та ГО
«Звіринецький сквер» ;

2) «Школа-центр фізичного розвитку учнів», з 2017 року
3) «Добро творити легко!» - проведення благодійних ярмарків;
4) «Розбудова освітнього простору НУШ», з 2018 року



Нове обличчя моєї школи
Спільний проект: 

Вчитель-Батьки-Учні



Активна  участь  у  розробці  та  впровадженню  проектів 
Громадського  бюджету  Києва 

2017-2018 роки (проекти ГБ-3): 
«Інтерактивний простір школи»;  «Apple-клас».
2018-2019 роки (проекти ГБ-4):
«Мультимедійне забезпечення актового залу та
бібліотеки СШ№80»;
«Шкільний хакатон Kyiv Smart City»
2019-2020 роки (проекти ГБ-4): «Сучасний кабінет
інформатики», «Оснащення для роботи туристичного
гуртка»



Наша школа  - родина  однодумців!
Вчимося  та  зростаємо  разом!  



Плани на майбутнє
Реорганізація закладу в багатопрофільний 
Ліцей, у складі якого: 
Ø початкова школа;
Ø середня школа (гімназія) 
з допрофільним викладанням з 7-го класу;

Ø старшашкола (ліцей) –мультипрофільне навчання

Реконструкція  закладу  
з добудовою !
Необхідність , пов'язана  
із  збільшенням  
кількості  учнів 



Школа - це майстерня, де 
формується думка 

підростаючого покоління, 
треба міцно тримати її в 
руках, якщо не хочете
випустити з рук 
майбутнє.

А. Барбюс

Рухаємося вперед!!
Багатопрофільний  ліцей  №80

«Перспектива» 
Печерського  району  міста  Києва


