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        На виконання указу президента України № 244/2008 від 20.03.2008 року « Про 
додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», листа управління освіти 
Львівської міської ради № 13-01-18 від 18.05.06 р., керуючись наказом Міністерства 
освіти і науки України від 25.01.2005 року № 55 « Про запровадження звітування 
керівників дошкільних навчальних закладів», наказу ВО № 189 від 09.05.2008 року, та 
враховуючи Примірне положення про порядок звітування керівників  навчальних 
закладів, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою 
діяльність, я керівник ЗДО № 150  м. Львова, звітуюсь перед педагогічним 
колективом, громадськістю . 
         Звітування моє здійснюється з метою утвердження відкритої і демократичної 
системи управління  закладом, запровадження колегіальної етики керівництва. 
Керівництво роботою       закладу здійснюється відповідно до    Статуту та річного 
плану роботи. 
У звіті висвітлено такі питання щодо управлінської діяльності ЗДО № 150: 

- 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; 

- стан захворюваності і дитячого травматизму. 
 
       Навчальний  заклад  діє згідно з Конституцією України, Конвенцією  «Про права 
дитини», Законами України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про дорожній рух», « Про охорону дитинства», «Про пожежну 
безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних 
норм», Статутом  закладу  дошкільної освіти № 150  Львівської міської ради 
Львівської  області, Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим 
комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
Посадовими інструкціями. 
      В ЗДО № 150 функціонує 10 груп, з них: 2 групи для дітей раннього віку, 8 груп 
для дітей дошкільного віку.. Проектна потужність – 190 дітей. Кількість місць за 
площею груп – 140. 

На даний час в закладі виховується  243 дітей, з них: 41 дітей раннього віку, 
дітей дошкільного віку –202. 
      Всього працівників –46, з них педагогічних працівників –21. Вихователь-методист 
–Сало Тетяна Михайлівна, освіта  повна вища, стаж педагогічної роботи 28 років,   2 
музичні керівники,  1 практичний  психолог, 1 вчитель-логопед, 14  вихователів та 1 
асистент вихователя. 
         З вищою освітою –11, Вища категорія – 3, «спеціаліст  1-ї категорії»-3  
«спеціаліст  2-ї категорії» -1, «спеціаліст» -4, 11-ий тарифний розряд – 7 ,  10-ий 
тарифний розряд – 3,  звання «Вихователь-методист» - 1чол.  
     Медичний персонал: старша медична сестра –Кушнір Тетяна Василівна, освіта 
середня-спеціальна, стаж роботи 44 рік. 
 
                 



 

 

 

 

 
         Атестація педагогічних працівників проводилась згідно з перспективним планом 
відповідно до Типового положення про атестацію . Усі педагоги систематично 
працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно-
діючі семінари, впроваджують передовий педагогічний досвід також беруть участь у 
вебінарах,  zoom-конференціях. 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я працівників закладу 
 

 
 

 
 

Аналіз освітнього процесу. 
        Упродовж 2020– 2021 навчального року освітній процес був спрямований на 
вирішення головних річних завдань:  
1. Розвиток інтелектуальних здібностей дітей засобами сенсорно-пізнавальної та 
логіко-математичної діяльності. 
2.  Продовжувати впроваджувати  в  практику  роботи  програми  розвитку дітей  
середнього та  старшого дошкільного  віку   “Впевнений старт’’та комплексної 
програми «Українське дошкілля». 
3. Удосконалювати роботу щодо впровадження інноваційних та сучасних 
інформаційних технологій засобами пошуково-експериментальної діяльності, 
спрямованих на збалансований інтелектуальний розвиток особистості дитини. 
4. Ранкова зустріч як засіб всебічного розвитку дитини. 
        В навчальному закладі згідно з сучасними вимогами створені розвивальні 
середовища: природнє, ігрове, інтелектуальне, предметне, соціальне.        
        Педагогічний колектив в минулому навчальному році працював творчо, з 
великим натхненням і намагався виконати поставлені завдання, працюючи за 
програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та «Впевнений 
старт» Робота проводилася за освітніми  лініями :  особистість дитини,  дитина в 
соціумі, дитина у природному довкіллі, дитина у світі  культури, гра дитини,  дитина  в 
сенсорно- пізнавальному просторі, мовлення дитини. 
    Протягом року покращилась науково – методична база методичного кабінету 
педпрацівниками розроблені конспекти занять за  освітніми лініями, розроблені 



пам'ятки, схеми, щодо нової програми, зібрані всі необхідні нормативно – правові 
документи щодо діяльності навчального закладу. Методичний кабінет є центром 
самоосвітньої роботи педагогів навчального закладу.    
         Протягом року педагогічний колектив навчального закладу брав активну участь 
у різних методичних заходах району, а саме:  

 Участь в  обласному   конкурсі освітніх  проектів Львівщини;  

 Волонтерська допомога для учасників  АТО до дня Святого  Миколая;    

 Участь в  акціях: 
    ”День на сході” 
   “Орфанний дзвін” 

 Участь  у   «Флешмобі   до Всесвітнього дня поширення  інформації  про  
проблеми  аутизму»; 

 Участь  у міському конкурсі музичних мініатюр «Хочу жити у безпеці»; 

 Участь  у  флешмобі  «Посади дерево»; 

 Участь   в обласному  онлайн фестиваль-конкурсі «Відлуння коляди», 
«Великодня гаївочка»; 

 Мистецькій акції вшанування пам’яті Лесі Українки «Червоне намисто»; 

 Онлайн-виставці дитячих робіт «Світлофор Моргайко завітав до нас». 
 

    Слід відмітити, що педагоги поглиблено працюють за індивідуальними темами, 
підвищуючи свій професійний рівень 
      З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній 
процес на виконання головних завдань були сплановані та проведені протягом 
навчального року такі форми методичної роботи, а саме: 

- «Казкова прогулянка»  вихователь Нефьодова Н.В.  
- « Подорож на літаючому килимі» - вихователь Огірко О.П. 
- «Циркова вистава- для малят забава»  - вихователь  Крук  Л. П.  
- Тематичне  заняття   до  150-річниці  з  Дня  народження    Л. Українки  муз. 

керівник    Сукач О. З.  
 
Загальні заходи: 

 Вистава  «Ніч святого  Миколая» 

 Різдвяний   вертеп   

 Йорданська посвята  

 Вшанування Героїв Небесної сотні   

 Збір допомоги та виготовлення листівок  воїнам АТО   

 Драматизація казки  «Коза Дереза» 

 Вистава « Кицин дім»  
        
В закладі надаються додаткові освітні послуги: працює гурток по навчанню дітей 
англійської мови,   хореографії. 
 
      Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє 
чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним 
розвитком та руховою активністю вихованців. Чітко розподілені обов’язки між 
директором, старшою медичною сестрою, вихователем-методистом щодо контролю 
за всебічним розвитком дітей.   
             Харчування дітей здійснюється відповідно до норм, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. № 1591 «Про затвердження 
норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».  Питання організації 
харчування дітей постійно на контролі адміністрації та старшої медичної сестри. 
Видача готових страв дозволяється тільки після зняття проби медпрацівником. В 



навчальному закладі щоденно вивішується денне меню із зазначенням виходу 
кожної страви, яке завірене керівником і медичним працівником закладу. 
       Всі продукти харчування, що отримуються закладом мають необхідні 
сертифікати якості. 

У ЗДО  при 10,5 год перебування режим харчування трьох разовий. Під час 
літнього оздоровчого періоду відповідно до наказу управління освіти  організовується 
додатковий прийом їжі – другий сніданок у вигляді фруктів, соків, які видаються 
підчас прогулянки.  
                    
        Літнє оздоровлення 
Харчування дітей в період оздоровлення збагачене: фруктами, свіжими овочами, 
вітамінними напоями. Вартість харчування збільшена на 10%.  
         Протягом року проводяться загартовуючі процедури  (почергове обливання рук 
до ліктів водою контрастних температур, гімнастика «пробудження», обтирання 
сухою рукавичкою, ходьба по «доріжці здоров’я», в літній період -  обливання ніг, 
сонячні ванни.  
 

У 2020-2021  навчальному році під постійним контролем було питання 
відвідування дітьми навчального закладу.   Завдяки роз’яснювальній роботі  вдалося 
знизити відсоток  безпричинного невідвідування дітьми  навчального закладу.  
 

Матеріально-технічна  база закладу 
 
         Матеріально-технічна  база закладу зміцнюється завдяки збільшення 
бюджетних коштів та благодійних внесків  батьків. 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДНЗ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

БЮДЖЕТНІ  КОШТИ 

ваги торговельні 2197.50 

товарні ваги 2832.50 

посуд 1907 

швабри, відра для сміття 1860 

канцтовари 8189 

ламінатор 3600 

Будівельні матеріали  14362 

тримачі для паперових рушників 26088.30 

кутова шліфмашинка 1798.98 

килими 7000 

медикаменти 1245 

водонагрівач 2390 

іграшка Робот 7194 

іграшка Лялька  

м’ячі дитячі 1128 

праска 998.20 



м’ясорубка 2799.15 

засоби індивідуального захисту 137086 

миючі засоби 9445 

деззасоби 23713 

 
За асигнування Львівської міської ради та відділу освіти 

Шевченківського району:  

1. Встановлення енергозберігаючих вікон (10 малих, 1 велике) 

 

 

Силами робітників навчального закладу проведені наступні  роботи: 

1. Ремонт двох бойлерів 

2. Встановлення бойлера. 

3. Ремонт підлоги в павільйонах 

4. Шліфування  паркету. 

 

ПРОБЛЕМИ 

Проводячи підсумок роботи педагогічного колективу ЗДО у продовж навчального 

року, треба зазначити, що поставлені завдання виконані в цілому, але ж слід 

відмітити, що поряд із успіхами і надбаннями маємо і ряд проблем, а саме: 

 Потребує капітального ремонту пральня 

 Залишається гострою проблема стан майданчиків та павільйонів. 

 Поточний ремонт спортивного залу. 

 Реконструкція головного входу в ЗДО. 

 Ремонт медичного кабінету. 


