


Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 
23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок 
звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних 
навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».





Звіт охоплює основні напрями діяльності  керівника: 
 

 

 Забезпечення  прозорості, відкритості і демократичності в  управлінні  закладом ; 
 стимулювання впливу  громадськості на  прийняття та  виконання    
керівником  відповідних  рішень  у  сфері  управління  навчальним закладом; 
 персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у 

навчальному закладі; 

 підвищення фахової кваліфікації педагогічних кадрів та професійний розвиток; 

 забезпечення обов’язковості  дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку; 

 створення умов для варіативності проведення освітнього процесу, упровадження інноваційних 

підходів  до управлінської діяльності; 

 соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та  працівників; 

 заходи щодо  зміцнення  та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу; 

 залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання; 

 зміцнення матеріально-технічної бази; 

 стан захворюваності і дитячого травматизму. 

 щотижневе проведення прийому громадян з особистих питань та з питань діяльності  закладу 

дошкільної освіти, розгляд пропозиції, зауваження, прохань викладених батьками, радою, 

батьківськими комітетами тощо, інформація управління освіти про прийняті рішення. 

 

 







Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної

освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей,

формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів,

забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту,

виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації

права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у

нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного,

розумового та духовного розвитку.

Групові приміщення ЗДО забезпечені меблями та ігровим обладнанням,

мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає

інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх

віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку

вихованців в самостійній і спільній діяльності.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні

приміщення:

- музична зала;

- кабінет психолога;

- методичний кабінет та медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

Потребує дообладнання спортивний майданчик.





Колектив  згідно штатного розпису нараховує 47 штатних 

одиниць, з них педагогічного персоналу 24  працівники. ЗДО 

№ 116 укомплектований кадрами: директор, вихователь-

методист, 16 вихователів,  2 музичних керівники,  вчитель-

логопед, вчитель-дефектолог, практичний психолог.

Однак, залишається невирішеною проблема – забезпечення 

закладу дошкільної освіти кваліфікованими кадрами. Ввесь 

навчальний рік дошкільний заклад працював без 

інструктора з фізичного виховання, а також   є  вакант 

вихователів.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується 

безперервною системою підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом 

відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів 

підвищення кваліфікації  кадрів.



Керуючись основними положеннями нормативних документів, які 

визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної 

освіти та планом роботи на 2018-2019 навчальний рік, колектив закладу 

зосереджував увагу на пошуку оптимальних засобів навчання та виховання дітей з 

метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи 

дошкільного закладу за попередній навчальний рік. 

У 2018-2019 навчальному році колектив закладу працював творчо і 

відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем 

стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, організацію 

роботи по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час 

проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання 

педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять 

стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, 

пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував 

навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні 

оздоровчі заходи.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми всіх вікових груп є 

основним показником педагогів та усього колективу в цілому. За результатами 

діагностики дошкільників по засвоєнню програми «Українське дошкілля» рівень 

знань дітей відповідає вимогам даної програми. 



МЕТОДИЧНА   РОБОТА

Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних умов для 

навчання, виховання, розвитку дошкільників та побудована згідно з принципами і 

положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями 

районного методичного кабінету.

Протягом 2018-2019 навчального року працювали такі методичні структури: 

педагогічна рада, семінари, методичне об'єднання вихователів, інструктивно-

методичні наради при завідуючій, розробка методичних рекомендацій, співбесіди 

та консультації з педагогами. Методична робота з педагогічними працівниками 

реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і 

нетрадиційні форми її організації.
. У 2018-2019 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких 

розглядались питання:

- забезпеченням умов організації прогулянок, як засобу пізнавального та фізичного 

розвитку дошкільників;

- розвитку    креативності дітей дошкільного віку в процесі художньо-естетичної та 

образотворчої діяльності;

- художньо-мовленнєвого розвитку дошкільників засобами  літературних проектів

Засідання педагогічної ради проходили в атмосфері щирості та 

відвертості, взаємоповаги і принциповості.



ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА
Протягом 2018-2019 навчального року робота психолога велася відповідно до 

Закону України «Про освіту», Положенням про психологічну службу в системі 

освіти України, основних наказів про психологічну службу від Міністерства 

освіти 

і науки України,  Етичного кодексу практичного психолога, 

Декларації ООН про права дитини.

Основні завдання роботи психолога полягали у:

 Систематичному вивченні психічного розвитку дітей раннього віку: 

діагностика 
адаптаційних процесів;

 Виявленні дітей з відхиленнями у емоційно-вольовій сфері і дітей з 

неординарною поведінкою  та своєчасне надання їм допомоги;

 Психологічному супроводі навчально-виховної діяльності педпрацівників 

старших груп щодо підготовки дітей до навчання у школі.

 Наданні консультацій батькам дітей різних вікових груп та вихователям з

питань ефективного виховного впливу на дітей з метою виховання гармонійно 

розвиненої особистості;

 Систематичному підвищенні професійної компетентності практичного 

психолога шляхом участі у навчально-методичних семінарах.



Безумовно, щаслива дитина – це здорова дитина. Весь 
освітньо-виховний процес мав валеологічну спрямованість, 
використовувались здоров’язберігаючі технології.

Директор  та медичні сестри Смолинець Г.М. та Солдатова Г.Р. 
постійно контролювали дотримання у групах режиму дня,
режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний

стан приміщень.

Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки 
стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у 
групах. 

Середньорічна кількість відвідуваності складає 78 %.



Організація харчування в ЗДО
Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти, здійснювалася 

згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Вартість  харчування дітей в закладі дошкільної освіти з січня 2019 року 

становила  16,00 грн. для дітей віком 1 - 3 роки у ЗДО (групах) загального 

типу та спеціалізованих з триразовим режимом приймання їжі та

24,60 грн. для дітей віком 3-6 років у ЗДО (групах) загального типу та 

спеціалізованих з триразовим режимом приймання їжі.

Харчування дітей в закладі дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному 

році здійснювалось за перспективним меню. При  входах  в заклад 

можна ознайомитися з щоденним  меню. 

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є 

суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу 

приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових 

захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до 

технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є 

відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань 

дітей. 



Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти

постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали

замовленню, завжди надавались супроводжувальні документи.

Протягом навчального року стан матеріально-технічного

забезпечення харчоблоку та груп відповідав достатньому рівню

(харчоблок забезпечений посудом та кухонним інвентарем;

обладнання знаходилось у справному стані).

Аналіз кадрового забезпечення харчоблоку дозволяє зробити

висновок, що харчоблок укомплектований кадрами відповідно до

штатного розпису, всі мають спеціальну фахову освіту. Стаж

роботи кухарів у закладі понад 7 років. Кухарі мають достатню

професійну компетентність.

Протягом навчального року у закладі перебували діти пільгового

контингенту. Загальний контроль за станом харчування

здійснював завідувач закладу та медична сестра.



За результатами аналізу виконання норм харчування за звітний період 

становлять:

№

п/п

Назва продукту Норма 

на 

дитину 

(г) 

ранній 

вік

Норма на 

дитину (г) 

дошкільний  

вік

Виконання  норм  (%)

Ранній вік Дошкільний 

вік

1. М'ясо 60 100 100 100

2. Риба 20 45 100 62

3. Олія соняшникова 6 9 103 102

4. Масло вершкове 12 21 100 100

5. Молоко 350 400 100 88

6. Сир 

кисломолочний

35 45 58 56

7. Сир твердий (г) 3 5 100 100

8. Яйце (шт.) 0,5 0,5 78 78

9. Цукор 35 45 100 100

10. Картопля 130 190 100 87

11. Овочі 180 230 75 79

12. Фрукти 50 70 -

13. Сметана 5 10 100 87



БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад 

забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб 

життя через створення умов для безпечного нешкідливого 

утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей.

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД.

· Робота з батьками.

Кожен працівник ЗДО «Вишенька» проявляє турботу по створенню 

безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на 

прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення 

несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

У відповідності до нормативно-правових документів ведеться 

документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-

правовими документами. 



Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо 

запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, 

зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу 

щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився 

аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-

виховного процесу, звіти своєчасно надавались до районного 
управління освіти.

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з 

безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. 

Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил 

поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в 

літній період.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів 

дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, 

виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання 

заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення 

життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, 

аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила 

облаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних 

умов облаштування ЗДО.



З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності 

проводилися наступні види контролю:

· адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, 

дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням 

та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 

рази на рік);

· попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки 

життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , 

обсягу знань дітей з безпеки.

Крім роботи з кадрами  проводилася освітня робота з безпеки 

життєдіяльності і з дошкільнятами. Вихователі груп знайомили  

дітей з правилами  поводження на 

вулиці та вдома, з вогнем та електричними приладами і т.д.



КОШТИ, ВИКОРИСТАНІ У 2018-2019 Р. 

Видатки Місцевий 

бюджет

Районний 

бюджет

Благодійні 

внески

Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали

1799,8

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар

159 956,74

Заміна вікон

(перемога у обласному  

конкурсі проектів 

місцевого розвитку  на 

2019 р)

115 167 199 980 25 000



Висловлюю подяку всім, хто 

причетний до навчально-

виховного процесу та 

матеріально-технічного 

забезпечення діяльності нашого 

закладу і допомагає у здійсненні 

всіх тих цілей і завдань, які 

ставить перед собою 

педагогічний колектив, хто 

сприяє розвитку і вихованню 

молодого покоління.


