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1.Загальна характеристика 

На  посаді завідувача  дошкільного  навчального  закладу  я працюю 

понад 10 років з вересня    2006р.                                                                                                  

Основна мета діяльності  дошкільного навчального закладу – створення 

безпечних умов для усіх учасників навчально-виховного процесу, 

різнобічного розвитку вихованців. Групові приміщення ДНЗ забезпечені 

меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер'єр. Розвивальне 

середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і 

відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створено усі умови. 

Також у дошкільному закладі обладнані спеціальні приміщення:                                                                                                                   

- музична зала;                                                                                                         

- спортивна зала;                                                                                                        

- конференцзала;                                                                                                                

- кабінети методиста та практичного психолога  , муз керівників,                        

- завідувача;                                                                                                                      

- заступника завідувача з господарства;                                                                                                             

- медичний блок;                                                                                                                           

- пральня;                                                                                                                  

- харчоблок;                                                                                                                 

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи; 

2.  Склад вихованців 

 За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 225 

місць для дітей від 2 до 6  років.                                                                         

У навчальному році діяло13 вікових груп:                                 

•   1 група для дітей раннього віку ;                                                                                    

•   12 груп для дітей дошкільного віку.                                                                              

Цього року заклад відвідувало  380  дітей:                                                                  

•   раннього віку — 32дітей;                                                                                        

•   дошкільного віку — 348дітей;                                                                      

•   випускається до школи —  94 дитини.                                                               

За звітний період прийнято — 95 дітей.  Групи комплектувались 

переважно у серпні-вересні за заявами батьків відповідно до електронної 

реєстрації. Контингент батьків : переважають діти із сімей робітників, 

підприємців, службовців,  багато батьків не працюючих. 

 

3.  Кадрове забезпечення 

Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі 

забезпечують 56 працівників :                                                                                     



29  працівників  молодшого обслуговуючого персоналу (1 у відпустці для 

догляду за дитиною), з них 2 медичний працівники;                                                                                                   

27 педагогічних працівники (6 у відпустці для догляду за дитиною),                 

21 працює, у тому числі: 1 вихователь-методист, 1 практичний психолог,                

2 музичних керівники, 16 вихователів. Щодо освіти: 7  педагогів мають 

повну вищу освіту, 14(середню-спеціальну ) - неповну вищу освіту.  

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційним категоріями  

 

вища категорія – 0 ос. – 0%                    9 тарифний розряд – 12 ос. – 57,1% 

І категорії – 3 ос. – 14,3 %                       8 тарифний розряд – 0 ос. – 0% 

ІІ категорії – 3 ос. –  14,3%                      7 тарифний розряд – 3 ос. – 14,3% 

Динаміка зростання педагогічної майстерності педпрацівників 

 

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси 

підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного 

Положення про атестацію педагогічних працівників. Простежується 
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поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ.                                                                                                            

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного 

зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: 

у поточному році про атестовано 6 педагогів (з них 2 було присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії»;1вихователю -   

«спеціаліст другої категорії»  та  2вихователям  - підтверджено 9 

тарифний розряд), 1 педагог атестувався на відповідність займаній 

посаді. Курси підвищення кваліфікації пройшли 7 педагогів. 

 Висновок: курси підвищення кваліфікації  та атестація педагогічних 

працівників проводяться за графіком відповідно до вимог Положення про 

атестацію педагогічних працівників. 

 До 01.09.2017 р.  мають приступити до роботи  ще  2 вихователі та 

1 помічник вихователя ( закінчується термін відпусток для догляду за 

дітьми).                                                                                                                          

За цей навчальний рік  звільнились  8осіб( 3 вихователі, 3 помічники 

вихователів, двірник та заступник завідувача з господарства). Причина 

звільнення - власне бажання та угода сторін. Прийнято до закладу                  

4 особи  (4 молодшого обслуговуючого персоналу). Адміністрація 

закладу намагається створити  працівникам усі умови для плідної 

роботи.  

 

4. Пріоритетні напрями діяльності ДНЗ 

 Пріоритетними напрямами роботи колективу у 2016/2017 

навчальному році були: 

 спрямування  освітнього процесу дошкільного навчального закладу 

на реалізацію вимог Базового компоненту дошкільної освіти 

України - державного стандарту дошкільної освіти, Базової 

програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» , 

програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», 

шляхом активізації інноваційної діяльності педагогічного колективу; 

 підвищення  якості дошкільної освіти через застосування сучасних 

психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, 

впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду 

роботи, удосконалення механізму моніторингу освітнього процесу; 

 створення умов для підвищення рівня інформаційної 

компетентності та комп’ютерної  грамотності педагогічних 

працівників; 



 формування у дітей національно - патріотичної свідомості;  

 економічне виховання дошкільників; 

 формування у вихованців навичок спілкування та ефективної 

взаємодії з іншими дітьми та дорослими людьми; 

 розвиток музичних здібностей у дітей; 

 оптимізація рухової активності дошкільників шляхом удосконалення 

організації форм фізичного виховання;    

 заохочення батьків до участі в освітньому процесі на засадах 

рівності, партнерства та взаємоповаги, використовуючи традиційні 

та нові форми взаємодії;   

 забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової ланок 

освіти,удосконалюючи форми, зміст і методи взаємодії з батьками у 

процесі підготовки дітей до школи; 

 збереження та зміцнення  фізичного здоров’я вихованців, 

формування здорового способу життя дошкільнят активної 

життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки. 

 

5.   Якість реалізації освітніх програм 

  

 На виконання даних завдань було сплановано чітку, системну 

роботу, яка спрямована на підвищення педагогічної майстерності, 

зростання його компетентності у питаннях виховання, глибокі теоретичні 

та практичні знання дитячої психології. 

 Аналізуючи освітньо - виховну роботу за навчальний рік слід 

відзначити, що педагогічний колектив з поставленими завданнями 

справився.                                                                                                      

Відповідно до річного плану роботи завідувачем та вихователем - 

методистом для педагогів  були проведені семінари - практикуми:                                                        

- «Методичні рекомендації щодо уникнення,подолання  та профілактики 

емоційного вигорання педагогів дошкільних навчальних закладів»;                                                        

- «Обличчям до батьків»;                                                                                                                             

- «Караючи – поміркуй навіщо»;                                                                                                                          

- «Інноваційні технології в дошкільному закладі».                                                                                                                                                                           

 

Педагоги також здобували досвід та знання на педагогічних радах, які 

проходили в ДНЗ:                                                                                                   

- у серпні: «Оптимізація змісту дошкільної освіти   у 2016-2017 н.р.                                                                          



Підсумки літнього оздоровлення дітей »;                                                                                   

-у листопаді: «Економічне виховання в дитячому садку»;                                      

- у лютому спільна педрада з учителями СЗОШ № 100 на тему:                      

«Виховуємо патріотів (круглий стіл) »;                                                                               

- у травні: «Дитинство - час для гри». 

 
    За 2016-2017 навчальний рік педагоги ДНЗ відвідали цікаві заняття 

своїх  колег:                                                                                                                       

- інтегроване заняття   у старшій групі  «Моя земля – моя берегиня» - 

вихователь Данилець Н.Ю.;                                                                                                              

- інтегроване заняття у старшій групі  «Ми – майбутнє України» -                  

вихователь Лехів М.С.;                                                                                                                   

- інтегроване заняття  у старшій групі  «Галицький етикет. Чистота – 

запорука здоров’я” - вихователь Лопушанська Г.Я.;                                                                                                                         

- інтегроване заняття у старшій групі: «Зима прийшла Андріївські 

вечорниці принесла» - вихователь Млодзінська Н.П.;                                                                                                                                     

- інтегроване заняття  у середній групі «Для чого людям потрібні 

гроші» - вихователь Янкевич Л.С.;                                                                                                                                   

- інтегроване заняття у середній групі «По Україні з краю в край ходить 

святий Миколай» - вихователь Бардега Г.М.;                                                                                                                                       

- інтегроване заняття з довкілля у середній групі: «Традиційні зимові 

свята українського народу. Прощання з колядою»  - вихователь 

Галаджун Г.Я.;                                                                                                            

- інтегроване заняття у середній групі  «Усі професії потрібні,  усі 

професії важливі»  -  вихователь Шевчук І.О.;                                                         

- інтегроване заняття у середній групі  «Диво-квітка знань – 

вихователь Тимчишин І.М.;                                                                                                                                                                      

- інтегроване заняття  у молодшій групі  «Україна – це я, Україна – це 

ти»  - вихователь Лещишин Л.С.;                                                                

- інтегроване заняття у молодшій групі  «Яка чудова українська мова» 

- вихователь Лаба М.М.;                                                                                                  

- інтегроване заняття  у молодшій групі «Математичний цирк» - 

вихователь Стасюк Н.М. ;                                                                                                                                                                              

- інтегроване заняття у молодшій групі  «У гості до Сонечка» - 

вихователь Головчак О.Д.;                                                                                

- інтегроване заняття у молодшій групі  «Безпека в лісі» - вихователь 

Мурило Н.М. ;                                                                                                           

- інтегроване заняття з довкілля «Стрітення» – вихователь                         

Кохман О.Я.      



- інтегроване заняття у групі раннього віку  «Незвичайні пригоди 

Колобка» - вихователь Мацевко О.М.                                                                                                                                                                                               

Усі вихователі використовували на своїх заняттях мультимедійні 

засоби – показували для малят мультфільми, відео, картинки з метою 

всебічного розвитку та виховання. 

У дошкільному навчальному  закладі пройшли тематичні виставки: 

-«Натхнення творчості черпаємо з природи»                                                                                                                     

- «Різдвяна казка»                                                                                                                                                  

- «Великодній передзвін»                                                                                                                                                              

Вихователі та музичні керівники багато працювали над підвищенням 

фахової кваліфікації. Систематично опрацьовували новинки методичної 

літератури, відвідували методичні об'єднання. 

 Впродовж   навчального   року   педагогічний   кабінет   поповнився   

новою методичною  літературою, демонстраційним матеріалом - 

підібрано матеріали з основ безпеки життєдіяльності дітей дошкільного 

віку, народознавства, християнського виховання, правового виховання, 

економічного виховання. 

 У ДНЗ проводились виробничі наради, організаційно масові заходи, 

загально садкові та групові батьківські збори,Тижні безпеки 

життєдіяльності (двічі протягом навчального року), Тиждень української 

дитячої книги,Тиждень прав дитини, День захисту дітей, Дні здоров’я. 

ДНЗ «Лісова казка» тісно співпрацює зі школою - для дошкільнят 

організовують екскурсії до школи, спільні заходи - свята та розваги. 

Педагоги школи та садка теж часто обговорюють проблеми навчання та 

виховання  дітей , питання наступності  .  

Великого значення колектив дошкільного навчального закладу надає 

християнському вихованню дітей. Системними стали відвідування дітьми 

церкви, молитви дітей перед прийомами їжі, цікаві заняття з 

християнського виховання для дітей старших груп та середніх груп, 

бесіди для дітей молодших груп. Священик  є частим гостем у садочку. 

 Для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дітей 

педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують 

та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. 

 Окрім базової програми, в дошкільному закладі впроваджується 
парціальна програма, за якою реалізуються освітні завдання інваріантної 
частини навчального плану: 



 • Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений 
старт»; 
 •  «Театр фізичного виховання дітей» М.Єфименка; 
         •  Краєзнавчо - туристська діяльність; 
         •  Програма Р.М.Борща«Радість творчості»; 
 
Парціальна програма розширює та поглиблює можливості розвитку 

особистості дитини та реалізує пріоритетні напрями в діяльності 

дошкільного закладу.                                                                                       

У 2016- 2017 навчальному році, за бажанням батьків,  у другій половині 

дня працювали гуртки: 

 • з вивчення англійської  мови;                                                                                     

         • з хореографії; 

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми усіх вікових 

груп є головним показником роботи педагогів та колективу загалом. За 

результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми 

«Українське дошкілля» зроблено висновки щодо загальної компе-

тентності дошкільників: 

Моніторинг спостережень за розумовим і фізичним розвитком дітей  

за Базовим компонентом дошкільної освіти  

2016- 2017 н. р.  

 
 

 

вересень 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

вересень 

травень 



Порівняльний графік розподілу дітей молодших груп                                   

за загальним рівнем компетентності відповіднодо вимог                  

програми «Українське дошкілля»  

Група «Колобок» 

 
Група «Ріпка» 

 
Група «Дзвіночок» 

                                             
                                          Група «Левенятко» 

 
 

 

Висновок: дані, наведені в графіку, свідчать про те, що протягом року 

загальний рівень компетентності дітей зростав та на кінець року 

спостерігаються найбільш високі результати, що відображаються у 

збільшенні кількості дітей, які мають середній рівень компетентності. 
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Порівняльний графік розподілу дітей середніх груп                                          
за загальним рівнем компетентності відповідно                                              

до вимог програми «Українське дошкілля» 
Група «Телесик»  

         
Група «Колосок» 

 
Група «Соняшник» 

         
Група «Бджілка» 

 
 

 Висновок: дані, наведені в графіку, свідчать про те, що протягом 

року спостерігається поступове зростання рівня компетентності дітей 

середніх груп, що свідчить про ефективність освітньо-виховного процесу. 

Найкращі показники сформовані у дітей на кінець року. 
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Порівняльний графік розподілу дітей старших груп                                        
за загальним рівнем компетентності відповідно до вимог програми  

«Впевнений старт» Група «Рукавичка» 

   

Група «Котигорошко» 

      

Група «Квіточка» 

                       

                                            Група «Капітошка» 

               

 

 Висновок: дані, наведені в графіку, свідчать про те, що на кінець 

року зросла кількість дітей, які мають  високий рівень компетентності, з 

відповідними зниженням кількості дітей, які мають середній рівень, що 

свідчить про ефективність освітньо-виховного процесу  в старших  

групах.     
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Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання 

дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягти 

успіху, правильно будувати своє життя.                                                                                    

З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в 

школі до  травня 2017 року практичним психологом було обстежено 88 

дітей старших груп ДНЗ.                                                                                   

 Аналіз результатів показав, що найкращі показники старші                   

дошкільники мають за такими пізнавальними процесами, як :                              

- увага (високий рівень — 46 %, середній -38%, низький -16%),                   

- порівняння (високий рівень —- 67 %, середній -20%, низький-13%),                    

- сприйняття (високий рівень — 50 %, середній-46%, низький-4%)                 

- логіка (високий рівень — 58 % дітей, середній -32%., низький-10%).            

- узагальнення (високий - 43 %, середній-49%, низький-8%)                                        

- пам'ять ( високий рівень-60 %, середній-29%, низький-11%). 

Рівень розвитку інтелектуальної готовності старших 

дошкільників до навчання у школі 

 
 

 Стан розвитку вольової готовності старших дошкільників до 

навчання у школі показує, що 21 % дітей не вміють працювати за 

інструкцією і 7 % — не вміють працювати за зразком. Більшість дітей 

мають високий рівень розвитку цього діагностичного показника 

готовності до школи. 
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Розвиток вольової готовності старших дошкільників                                  

до навчання у школі  

 
Результати оцінювання емоційного ставлення дітей до майбутнього 

процесу навчання у школі показали, що діти переважно налаштовані 

позитивно (74 % — високий рівень, 22 % — середній рівень,                           

4 % — низький рівень). 

Рівень емоційної готовності старших дошкільників                                         

до навчання у школі

 

 Отже, діти старших груп дошкільного навчального закладу «Лісова 

казка»  готові до майбутнього навчання у школі, що підтверджують 

результати психологічної діагностики.                                                                   
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У зв'язку з тим, що основною причиною неуспішності дітей( мають 

низький рівень) є нерегулярне відвідування ними дошкільного закладу, 

вихователям і психологу рекомендовано продовжувати проводити 

роз'яснювальні бесіди з батьками щодо регулярного відвідування ДНЗ та  

підготовки дітей до школи (консультації, лекції, дискусії, «круглі столи», 

тренінгові заняття тощо). 

 Важливим показником результативності роботи дошкільного 

закладу є успішність навчання вихованців у школі. У 2015 році  було 

випущено 4 групи -112 дітей; у 2016 році - 3 групи - 87 дітей;цього року 

випускаємо знову 4 групи – 95 дітей. Педагоги щорічно відстежують 

рівень успішності навчання наших  випускників у 1-му класі.  

 Пріоритетні завдання у 2017-2018 навчальному році: 

 1.Продовжити роботу з формування стійкої мотивації педагогів до 

самоосвітньої та творчої діяльності, до роботи в умовах оновленого 

змісту та реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти. 

 2.Забезпечити необхідні умови для продуктивної інтелектуально-

пізнавальної діяльності дітей з урахуванням їх стану здоров'я, 

особливостей розвитку, інтересів, схильностей і потреб. 

 3.Продовжувати пошук оптимальних шляхів підвищення якості 

освітнього процесу у всіх видах оздоровчої, пізнавальної і творчої 

діяльності. 

 4.Окреслювати сучасні методи і технології взаємодії дошкільного 

навчального закладу та сім'ї з метою задовольнити запити батьків в 

освіті дошкільників, надати допомогу у вихованні і розвитку дітей. 

 Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувається через 

набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом 

освоєння нових здоров'язберігаючих технологій.  

Тому пріоритетним напрямом роботи залишається турбота про фізичний 

розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров'я. 

 

 

 

 



6. Аналіз стану захворюваності дітей за результатами                    

поглибленого медичного огляду 

 Відповідно  до  медичних висновків спеціалістів (хірурга, 

отоларинголоґа, офтальмолога, невропатолога, педіатра) щодо стану  

здоров'я дошкільників  встановлено :                                                                                    

Розподіл дітей за  групами  

За  групами здоров'я розподіл проведено таким чином : 

 I група здоров'я — 297 дітей (78,2%); 

 II група здоров'я —  81 дітей (21,3 %);    

         ІІІ група здоров'я – 2 дитини (0,5%) 

За  групами з фізкультури  розподіл проведено таким чином: 

 •   загальна група з фізкультури — 350 дітей (92 %); 

 •   підготовча група з фізкультури — 30 дитини (8 %); 

На диспансерному обліку перебуває: 83 дітей із певними  

захворюваннями(68 дітей  у 2015р., 89 у 2016 р.).                                                                                                             

Серед загальної кількості дітей закладу 78% становлять здорові  діти, 

22%- діти з виявленими патологіями. 

Порівняльний аналіз обліку дітей, у яких виявлено різні види 

патологій 

 У структурі захворюваності дітей у 2016 р.та 2017 р. найбільш 

поширеними є : хірургічна патологія -35 дітей; хвороби ЛОР - органів -16 

дітей; хвороби органів зору – 8 дітей; решта-24 дітей( алергії; 

захворювання серцево-судинної системи; ЗМР; логопедичні проблеми-

дислалія).                                                                                                                 

Таким чином, у 2017 р. збільшився відсоток дітей, які мають хірургічні 

патології і. 

 

 

 

 

 



Таблиця  захворюваності дітей у  ДНЗ «Лісова казка» у 2016 році 

Назва 
групи 

К
іл

ь
кі

с
ть

 д
іт

е
й
 

Пропущено 
днів через 
хворобу 
всього 

Пропущено 
днів через 
простудні 

захворювання 

Кількість 
випадків 

захворювань 
усього 

Кількість 
випадків 

простудних 
захворювань 

 
 

 
 

усього усього усього усього 

Групи 
раннього 
віку 

32 734 678 105 94 

Дошкільні 
групи 

348 2983 2680 307 252 

У  ДНЗ 380 3717 3358 412 346 

 
Порівняльна таблиця захворюваності дітей                                                

у 2016 році та 2017 році в ДНЗ  «Лісова казка» 

Назва групи 

К
іл

ь
кі

с
ть

 д
іт

е
й
 Пропущено 

днів 

через 

хворобу 

всього 

Пропущено 

днів через 

простудні 

захворю-

вання 

Кількість 

випадків 

захворювань 

усього 

Кількість 

випадків 

через 

простудні 

захворю-

вання 

 

 

 

 

усього усього усього усього 

За 2016 рік 400 4262 3973 603 563 

За 2017 рік 380 3717 3358 412 346 

 

  

Висновок: наведені в таблиці дані свідчать про те, що спостерігається 

зниження захворюваності  серед дітей групи раннього віку та дошкільних 

груп. Відповідно, мав би зростати відсоток відвідування дітьми ДНЗ. Але 

ми і цього не спостерігаємо, оскільки багато батьків не працюють мають   

можливість залишати дитину вдома, або ж  погодні умови не завжди 

підходять. 



7.  Управлінська діяльність завідувача ДНЗ 

 Безпосереднє керівництво ДНЗ протягом 10 років здійснює 

завідувач, педагог з повною вищою педагогічною освітою               

Ярмолович М.І. З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у 

дошкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:                         

- профспілковий комітет;                                                                                              

- педагогічна рада;                                                                                                                         

- загальні збори батьків та членів трудового колективу,батьківські 

комітети груп;                                                                                                                 

- комісія з ОП;                                                                                                              

- пожежно-технічна комісія. 

-  Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ поточного року 

були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності ко-

лективу та виконання річних завдань:                                                                                 

1)  комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного 

розпису;                                                                                                               

2) організація заходів з  реалізації   навчально-виховного  процесу;                

3) складання бюджетного запиту на 2017 рік;                                                     

5)  організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного 

віку.У закладі спланована та реалізується робота з батьками щодо 

підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання 

та виховання дітей у сім'ї.                                                                                                                    

6) керівник та колектив постійно працює над створенням 

позитивного іміджу дошкільного навчального закладу :                                    

-  Участь у довгостроковому міжнародному проекті(українсько-

естонському) з екологічного виховання   «Сталий розвиток та 

кризовий менеджмент через активне навчання та екологічну 

компетентність».                                                                                       

- Участь у обласному етапі Х Міжнародного конкурсу еколого -

валеологічної спрямованості «Вода – джерело життя». 

- Участь у міському етапі Всеукраїнського дитячого творчого 

конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»- І місце. 

- Участь у фестивалі-конкурсі «І слово, і пісня, Матусю, тобі!»- ІІІ 

місце. 

- Участь у загальноміському національно-патріотичному конкурсі 

«Це Моя земля».        

 7) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою 
управління закладом. Під час проведення підрахунку кількості звернень 
громадян від початку року встановлено, що загальна кількість звернень 



становить 337(у 2016 році було 400). 114 звернень стосуються 
електронної реєстрації дітей у ДНЗ (38 з них –внесення змін у електронну 
реєстрацію(за заявами батьків  були внесені зміни ; 76 - як зареєструвати 
дитину - на них було надано батькам консультації); 87 звернень - 
прийняття дитини у ДНЗ. Цікавились батьки і пільгами (які надають право 
першочергового прийняття у ДНЗ- 6; пільгове харчування - 15 звернень) , 
оплати за харчування у ДНЗ(6 консультації ) та повернення переплати за 
харчування - 41. За 2016 рік було видано  6 довідок про відвідування 
дитиною ДНЗ; надано 46 консультацій щодо процедури влаштування 
дитини у дошкільний навчальний заклад (ознайомлення з Положенням 
про порядок набору…); щодо можливості не відвідувати ДНЗ у зимовий 
період - 2 звернення(надано консультації щодо  регулярного 
відвідування ), 8 - про надання добровільної пожертви для ДНЗ; про 
вибуття дитини з ДНЗ-1; про проходження практики на базі ДНЗ- 1. Також 
батьки звертались із скаргами - 4 звернення( їх було розглянуто та 
прийняті відповідні рішення).  

8)  організація заохочення працівників, які сумлінно виконують свої 
обов'язки, працюють творчо, є невід'ємною складовою успішного 
управління закладом. Упродовж року педагоги отримали 
диференційовану щорічну грошову винагороду у розмірі 80% (ст. 57 
Закону України «Про освіту») , а обслуговуючий персонал отримав 
допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі посадового 
окладу.   Здійснювались  доплати вихователям, помічникам вихователів , 
музичним працівникам за перевищення планової наповнюваності груп.   
Надаються додаткові оплачувані відпустки та виплачується надбавка за 
шкідливі умови праці окремим категоріям працівників,  перелік  яких  
затверджено у колективному договорі .                                                                                                                           
9)  організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх 
до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості 
відбувалась через батьківські комітети, загальні батьківські збори. 

8.  Організація роботи із сім'ями вихованців  

Взаємодія із сім'ями вихованців є одним із важливих напрямів діяльності 

закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які 

дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню 

активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. 

Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, 

необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив 

організовував для цього різні активні форми співпраці:                                                                                                    

•   батьківські збори(прикро, що мало батьків приходить на збори);               

•   індивідуальні консультації різних спеціалістів;                                             

•   виготовлення саморобок разом з дітьми;                                                             



•   спільні  акції, конкурси,виставки(конкурс на краще виготовлення 

годівнички для птахів, виставки до осінніх свят,Різдва та Великодня);   

•  Тематичні тижні;                                                                                                

•  Дні відкритих дверей;                                                                                              

•  Дні здоров'я(найцікавіші – за участю батьків «Спортивна родина – 

здорова дитина», «Ігри патріотів») .                                                                                                   

У  ДНЗ   проводять багато свят . Батьки приймають активну участь у їх 

підготовці та проведенні(готують костюми, допомагають в оформленні 

музичної зали):                                                                                                         

- свято осені;                                                                                                           

- цикл Різдвяних свят;                                                                                                

- розваги   до  дня  народження  Т.Г.Шевченка, Л.Українки;                                                          

- свята  до  Великодня  і  Дня   матері;                                                                    

- свята прощання з садочком(залучення батьків до спільного таночка - 

тато-донечка). 

Особливої уваги заслуговують спільні  акції працівників, вихованців та 

батьківської громади:   

-  «Малюнок для захисника»;                                                                                                 

- «Святий Миколай для воїнів АТО»(працівники робили вареники, діти 

малювали  малюнки,батьки допомогли  відправити  на передову у 

зону АТО(м. Золоте, Луганської  області); 

- «Подарунки для малят, що ростуть без мам і тат»( діти випікали 

печиво, малювали малюнки) . 

- «Воїн АТО читає дітям казку»                                                                                

Ці справи  вчать наших дітей бути милосердними, виховують 

справжніх патріотів. 

                  9.  Організація харчування у ДНЗ 

Оскільки  дошкільний  заклад  працює  за  п 'ятиденним  робочим  

тижнем  протягом  9 , 10,5  та  12 годин ,то дітям  необхідно  

харчуватись. Харчування  у  нас  триразове,  організовано відповідно до 

"Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних закладах". 

Порядок  забезпечення  продуктами  харчування  здійснюється  згідно  

рішення  тендерної  комісії  з  дотриманням  умов  постачання  

відповідно  до  санітарно-гігієнічних  правил  і  норм. Постійно  ведеться  

контроль  за  організацією  та  якістю  харчування, за виконанням норм  

харчування, ведеться журнал антропометрії.  Проведений аналіз 

виконання норм харчування показує,що норми вживання дітьми 

основних продуктів таких, як м'ясо, риба, масло, яйця, сир, молоко, 

сметана, овочі – виконується повністю. Соки, фрукти – норми не 

виконуються через брак  коштів.  Найважливішою умовою правильної 

організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних 



вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою 

профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються 

встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил 

особистої гігієни. Про їх роботу свідчать результати: за цей навчальний 

рік грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також 

порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не 

виявлено.                                                                                                      

Батьки  оплачують  лише  60%  вартості  харчування, ще  40%  платить  

держава. Кошти вносяться до 20 числа кожного місяця відповідно до 

квитанцій у Ощадбанк. Щоб  батьки  знали, чим харчують  дітей  у  групі  

вихователь  у  батьківському  куточку  пише  меню  на  кожен  день.                                                                                                                       

У  ДНЗ  надається  соціальна  підтримка  дітям  із сімей в  яких  3  і  

більше  дітей – вони харчуються  безкоштовно( таких  дітей  60), із 

малозабезпечених сімей(2 дітей). Діти, учасників АТО - теж  харчуються  

безкоштовно(13  дітей).Безкоштовним є харчування дітей  під опікою             

(1 дитина) та дітей-інвалідів(2 дітей). Загалом, користувалося  пільгами 

78 дітей. 

10. Система роботи закладу щодо попередження травматизму 

 Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та 

вихованцями з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і 

засобів до дій у надзвичайних ситуаціях(складено перспективний план 

підготовки  керівного складу та керівників ланок на 2017-20120 роки). 

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників 

навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов'язкового 

виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і 

в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної 

поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про 

правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. 

Постійно проводяться інструктажі з питань безпеки.                                                                                 

За звітний період мали місце 1 випадок  травмування працівника  у 

побуті  . Причина травмувань - особиста необережність(падіння). Тому  

як працівникам , так і батькам треба бути більш уважними та виконувати 

правила безпеки.  

11. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ  

 Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому 

матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. 

Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, 

плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є 



найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв'язання потрібні 

кошти. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з 

кошторисом, сформованим міською радою. Фінансові асигнування на 

2016/2017 рік заплановано лише на захищені статті і лише частково на 

утримання дошкільного  навчального закладу. 

 В кошторисі на 2017 рік закладено 6  348 104.00грн: 
 • оплата праці 3 183 560.00грн; 
 • нарахування на оплату праці 700 360.00 грн; 
 • медикаменти та перев'язувальні матеріали 2 300.00 грн; 
 • продукти харчування   1 304 400.00 грн;                                                        
    • предмети, матеріали,обладнання та інвентар  63 486.00грн 
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв  909 368.00грн.                    
    • оплата послуг (крім комунальних)   184 200.00грн. 
Справа  виховання  і  навчання  дітей - спільна  справа  дошкільного  
навчального  закладу  і  сім ї. Тому  свою  роботу  ми  не  уявляємо  
без  батьківської  підтримки. Прийом благодійних внесків від фізичних 
осіб здійснюється на добровільній основі(відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 № 1222(із змінами) «Про 
затвердження Порядку отримання Благодійних (добровільних) внесків 
і пожертв від юридичних  та фізичних осіб бюджетними установами  і 
закладами освіти, охорони здоров’я ,соціального захисту, 
культури,науки, спорту та фізичного виховання для потреб  їх 
фінансування  з обов’язковою звітністю, оформленням відповідної 
документації та відображенням  у  бухгалтерському обліку, про що 
свідчать акти оприбуткування матеріальних цінностей . 

Батьками оплачено періодичних видань для ДНЗ на суму – 1866 грн.             

Поступила така благодійна допомога:                                                                     

Столи однотумбові 2 шт. – 1800 грн. 

Пилосос SAMSUNG – 1700 грн. 

Килим 4х4 – 4410 грн. 

Будинок для ляльок – 1700 грн. 

Дозатор рідкого мила 5 шт. – 1255 грн. 

Ліхтарик акумуляторний -  237 грн. 

Лампа люмінесцентна 10 шт. – 145 грн. 

Ксерокс ний папір А4 6 пач. – 402 грн.. 

Шафа для миючих засобів – 1100 грн. 

Батарея біметал 9 ребер – 1899 грн. 

Комплект фортунок – 62 грн. 

Кріплення 4 шт. – 176 грн. 

Декоративне дерево – 800 грн. 

Серветниці 4 шт. – 324 грн. 

Ялинка штучна – 476 грн. 

Крани (GROSS) 4 шт. – 400 грн. 



Змішувач кухонний – 800 грн. 

Миючі  засоби та засоби гігієни – 3898 грн. 

Загальна сума коштів становить ------- 23 450 грн.                                                   
На все це було складено акти відповідно до чинного законодавства.  
Щиро вдячні за таку допомогу небайдужих батьків.   
За бюджетні кошти було:                                                                                               

- здійснено капітальний ремонт системи гарячого водопостачання                   

( вдалось нормалізувати подачу гарячої води у ДНЗ)– 27 935,55тис.грн.             

- придбано та замінено конфорки 4 шт. на харчоблоці на суму – 6000 грн. 

- придбано фарби(пофарбовано малі архітектурні форми на двох 

майданчиках)  на суму – 500 грн. 

- придбано мийні засоби на суму – 6348 грн. 

Загальна сума коштів становить ------- 40  783  грн.  55коп. 

 
Завдання  з підготовки ДНЗ до нового навчального року: 
- через відсутність дренажної системи  на території ДНЗ – прогнивають  
підлоги у альтанках. Завдяки батьківському комітету та небайдужості 
батьків групи «Бджілка» цього року одну підлогу замінено, велика подяка 
їм за це.  Три підлоги в альтанках ще треба відремонтувати та замінити 1 
стовп, який дав тріщину(листа скеровано у ВО);                                                                                                             
- пофарбування огорожі, перекриття у альтанках, малих архітектурних 
форм та сходових кліток (подали замовлення на фарбу у ВО);                                            
- підготовка групових приміщень до нового навчального року(частковий 
ремонт стільців, шафок, кранів, зливних бачків, дверних ручок і т.д.); 

- частковий ремонт малих архітектурних форм; 
- ремонт загальних коридорів(БК ДНЗ придбано фарби на суму 
3400грн.); 
- ремонт 1 каналізаційного люку. 

Я і надалі надіюсь на ваше  розуміння  і  підтримку щодо створення 
безпечного  середовища для наших дітей , покращення  їх благоустрою. 
Лише спільно ми зможемо зробити життя наших дітей  безпечним та 
цікавим. 
Ще раз хочу  щиро  хочу  подякувати батьківському комітету ДНЗ, 
батьківським комітетам груп  та   усім  батькам  , які  допомагають 
організовувати  навчально-виховну роботу з дітьми – беруть участь у 
заходах, акціях, котрі проводяться  у  нашому дошкільному закладі, 
зміцнюють матеріальну базу ДНЗ. Нехай  Бог  віддячить  вам  сторицею  
за  ці  Ваші  добрі  справи. 
 


