
                               Звіт за 2016-2017 н.р.  

 

                                     I Загальна характеристика 

 

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №114  у своїй діяльності керується 

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом та 

іншими нормативно-правовими документами.  

Проектна потужність закладу – 188 місць. ДНЗ працює за п’ятиденним робочим 

тижнем.  

У закладі функціонує 8 груп загального розвитку та 1 - спеціальна для дітей з 

порушенням мовлення. Групи працюють з таким режимом роботи:  

Група раннього віку – 10,5 год. 

Дошкільні групи: 6 груп – 10,5 год. 

                               2 групи – 9 год. 

Навчальний рік в ДНЗ починається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 1 

червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період.  

 

                     II Управлінська діяльність завідувача ДНЗ 

 

Безпосереднє керівництво ДНЗ №114 здійснює завідувач, Собенко Ольга 

Володимирівна. Для плідної співпраці з педагогами, активними батьками 

проводимо різні форми роботи:  

- педради; 

- загальні збори батьків та членів трудового колективу; 

- засідання комісії з ОП; 

- профспілкового комітету. 

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані 

на:  

- комплектацію штатів; 

- організацію заходів з підготовки до літнього оздоровлення та до роботи в 



осінньо-зимовий період; 

- складання бюджетного кошторису на 2018 рік; 

- організація роботи із зверненнями громадян. 

Головним питанням, порушеними під час бесід є оформлення дитини до ДНЗ. 

 

              III Аналіз кадрової політики дошкільного закладу. 

 

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 45 осіб: 19 

педагогів, у тому числі: вихователь-методист¸вчитель-логопед, практичний 

психолог, 2 музичних керівники, 14 вихователів; 25 осіб – технічного 

персоналу та 1 старша медична сестра.  

Аналіз освітнього рівня педагогів свідчить про високі потенційні можливості 

колективу: 45% педпрацівників мають вищу педагогічну освіту, 55% - базову 

вищу.  

В закладі створені оптимальні умови для постійного професійного зростання 

педагогів. Так, у 2016-2017 н.р. було атестовано 4 педагогів, які підтвердили 

відповідність посаді, яку обіймають, 3 педагога у 2016-2017 н.р. пройшли 

курсову підготовку при ЛОІППО.  

Станом на 01.06.17р. у закладі вакансія – 1 ставка вихователя.  

Робота колективу ДНЗ стабільна та позитивно результативна.  

 

                                IV Організація харчування в ДНЗ 

 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я 

дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах із змінами від 26.02.2013р. 

№202/165.  

У ДНЗ працюють досвідчені, висококваліфіковані медсестра, кухарі. Ведеться 

суворий контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та 

процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових 

захворювань, працівники чітко дотримуються установлених вимог до 



технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни, технології 

приготування страв.  

У закладі харчуються діти пільгових категорій: 

- багатодітні сім’ї (31 дитина станом на 01.06.17р.); 

- діти-логопати (13 дітей); 

- діти з інвалідністю (3 дітей); 

- діти з малозабезпечених сімей (4); 

- діти, батьки яких є учасниками АТО (13)  

 

       V Система роботи закладу щодо попередження травматизму 

 

Належна увага приділяється організації роботи з вихованцями та персоналом 

закладу безпеці життєдіяльності та Цивільному захисту. Діяльність спрямована 

на формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, пожежної 

безпеки. Щорічно у закладі проводяться тематичні Тижні безпеки із за діянням 

театральних та мультиплікаційних вистав для кращого закріплення знань 

дітьми. Вихователь-методист закладу розробляючи заходи Тижня БЖД, 

намагається максимально залучити до активності батьківську громаду та весь 

персонал. 

За визначений період в ДНЗ не було зареєстровано випадків дитячого 

травматизму під час навчально-виховного процесу та за межами закладу, а 

також випадків виробничого травматизму серед працівників ДНЗ. З усіма 

працівниками проведений інструктаж по охороні праці та безпеці 

життєдіяльності, призначені відповідальні за пожежну безпеку дітей у 

приміщеннях ДНЗ та у закладі в цілому. 

 

VI Робота із зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ  

 

Дошкільний навчальний заклад є закладом комунальної власності, тому 

матеріальне та фінансове забезпечення йде з місцевого бюджету. Завдання 

адміністрації полягає в оптимальному його плануванні та цільовому 



використанні. Питання господарської роботи є одним із найскладніших, 

оскільки на їх розв’язання потрібні кошти.  

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється з кошторисом 

сформованим міською радою.  

Фінансові асигнування на 2016-2017 н.р. заплановано на захищені статті 

(зарплата для працівників, оплата енергоносіїв, харчування дітей) і лише 

частково на утримання дошкільного навчального закладу. 

Кількість витрачених бюджетних коштів у 2016 році становить 59000 грн.  

За ці кошти придбані: 

- будівельний матеріал для ремонту групових приміщень 3 груп; 

- килимове покриття в середню групу (50м
2
); 

- шафа в старшу групу; 

- ігрова стінка в молодшу групу; 

- фізкультурний куточок в середню групу; 

- 100 матраців і 49 подушок.  

Завдячуючи спонсорській допомозі батьків, було придбано та подаровано і 

обліковано: 

- комп’ютери (б/у) – 3 шт.; 

- порохотяг – 1 шт.; 

- меблі (різні); 

- світильники; 

- килимове покриття; 

- двері металопластикові; 

- карнизи; 

- м’який інвентар (тюлі, рушники, одіяла).  

В рамках участі закладу в проекті «Сприяння освіті» ВГО «Асоціація 

працівників дошкільної освіти» в особі голови правління передала закладу 

LEGO-конструктори на загальну суму близько 17 000 грн.  

 

VII Освітня робота в ДНЗ 

 



Гурткова робота – важлива частина освітнього процесу сучасного дошкільного 

навчального закладу, яка проводиться у II половині дня.  

В ДНЗ функціонують гуртки: 

- «Співаночки» (вокальне мистецтво, музичний керівник Ходоровська Н.К. та 

Садовяк Л.О.) 

- «Веселий пензлик» (художньо-естетичний розвиток, вихователі Петрик В.М., 

Дума Н.М.) 

- «Барви натхнення» (художньо-естетичний розвиток, вихователі Кобрин І.В., 

Ривак Р.Р.). 

Керівники гуртків впродовж року ставили перед собою мету: створювати умови 

для самореалізації всіх вихованців, розвивати розумові, творчі, креативні 

здібності дошкільнят, виявляти обдарованих дітей, сприяти формуванню 

позитивно-стійких взаємодій в співтворчості дітей, педагогів та батьків. Також 

в закладі працює два гуртки за додаткові кошти батьків, а саме: 

- гурток вивчення англійської мови; 

- танцювальний гурток. 

Під час проведення звіту гурткової роботи, який відбувся 25 травня 2016 року, 

ми побачили як керівники гуртків ефективно забезпечують потребу кожної 

дитини вільно проявляти свої здібності, виражати інтереси.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Протокол №3 

                                                 Звітних зборів керівника 

                                         перед педагогічним колективом 

                                             та батьківським комітетом 

                                  дошкільного навчального закладу №114 

                                                                                                                                Від 07.06.2017 р. 

 

Запрошені:    працівники ДНЗ – 15 чол. 

                       батьки дітей ДНЗ – 70  чол. 

Присутні:     працівники ДНЗ – 15 чол. 

                      батьки – 70 чол. 

                                                           Черга денна: 

 

1. Звіт керівника ДНЗ №114 про проведену роботу за 2016 – 2017 навчальний рік. 

2. Визначення рівня роботи керівника шляхом таємного голосування. 

Слухали: Звіт завідувача ДНЗ №114 Собенко О. В. про свою діяльність протягом 2016-2017 

навчального року: 

- Рівень навчально-виховної та корекційно - відновлювальної роботи; 

- Удосконалення методичної бази; 

- Робота з родиною; 

- Оздоровча робота; 

- Техніка безпеки; 

- Адміністративно-господарська робота. 

Вирішили: 

1. Роботу завідувача ДНЗ№114 Собенко О. В. за результатами таємного голосування 

визнати: 

 

                                       Результати голосування (кількість голосів)  

   Відмінно         Добре         Задовільно      Незадовільно     Усього 

        20           60                5                -            85 

 

2. Заслуговує морального заохочення – 60 голосів 

3. Представити до матеріального заохочення –  25 голосів. 

4. Роботу завідувача ДНЗ визнати незадовільною – 0 голосів. 

 

                                                                 Голова зборів:                                     /Нанівська Л. Ю./ 

                                                                 Секретар:                                            /Білик Н.Б./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                              Протокол №4 

                                                 Засідання лічильної комісії 

                                                    звітних зборів керівника 

                                           перед педагогічним колективом та  

                                             батьківським комітетом ДНЗ №114  

                                                                                                                              Від 07.06.2017 р. 

 

Присутні:  голова лічильної комісії: Жук Ю. С. 

                   секретар лічильної комісії:  Чура Л. С.  

                   член лічильної комісії: Тарньова І. П.  

 

Присутні на зборах: 85 чол. 

Взяли участь у голосуванні: 85 чол. 

Слухали: Про результати таємного голосування про визначення рівня роботи керівника  

ДНЗ №114 

Видано бюлетенів – 85 шт. 

При розкритті урни виявлено бюлетенів – 85 шт. 

З них дійсних – 85 шт., недійсних – 0 шт. 

При підрахунку голосів встановлено такі результати голосування: 

1. Роботу завідувача визнати: 

 

                                       Результати голосування (кількість голосів)  

   Відмінно         Добре         Задовільно      Незадовільно     Усього 

        20           60                5                -            85 

 

 

2. Заслуговує заохочення: 

- морального – 60 гол. 

- матеріального – 25 гол. 

 

                                          голова лічильної комісії                                           / Жук Ю. С./ 

                                          секретар лічильної комісії                                      / Чура Л. С./ 

                                          член лічильної комісії                                            / Тарньова І. П../ 

 


