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Заклад дошкільної освіти ясла – садок №2 Львівської міської ради 
отримав нову редакцію Статуту у зв’язку зі зміною назви та набуттям 
чинності нового Закону України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145 -VIII/ 

Юридична адреса ЗДО: 79052 м. Львів, вул. Широка, 78, 
 тел. директора 0677270402 

   Заклад дошкільної освіти ясла – садок №2 є юридичною особою, має 
печатку, штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний 
рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код. 

Засновник дошкільного навчального закладу є Львівська міська рада, 
уповноважений орган – управління освіти Львівської міської ради, яке делегує 
повноваження відділу освіти Шевченківського та  Залізничного районів  згідно з 
рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради щодо розмежування 
повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради. 

Львівська міська рада здійснює фінансування дошкільного закладу, його 
матеріальне, технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і 
матеріалами, організовує будівництво та р е мо нт  пр и м іщ е нь ,  ї х  
господарське обслуговування, харчування і медичне обслуговування дітей. 

Заклад дошкільної освіти ясла – садок №2 у своїй діяльності керується 
Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 
«Положенням про дошкільний навчальний заклад України», затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, іншими нормативно-
правовими актами, власним статутом. 

      Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію 

основних завдань дошкільної освіти:  

 збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;  

 формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;  

 забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 
Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює 

діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням, 
власним Статутом. 

Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і 
державою за: 

 реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених законом «Про 
дошкільну освіту»; 

 забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, 
рівня та обсягу; 

 дотримання   фінансової   дисципліни   та   збереження  матеріально-
технічної бази. 
У закладі дошкільної освіти функціонують 17 груп з денним режимом 
перебування дітей. 

У закладі успішно функціонує 9 групз інклюзивною формою навчання: 

«Капітошка» - 10,5 год 

«Калинка» - 10,5 год 

«Левеня» - 10,5 год. 

«Перепілонька» - 10,5  год. 

«Веселка» - 10,5 год. 

«Розумнички» - (корпус Олесницького) 10,5 год. 



«Смайлики» - (корпус Олесницького) 10,5 год. 

«Чомучки» (корпус Олесницького) – 12 год. 

«Вулик» - (корпус Олесницького) 10,5 год. 

Протягом 2020- 2021 н.р. списковий склад дітей налічував 517 дітей, 
середнє відвідування протягом року було 250 дітей. (20 дітей в групі). 

По списковому складу відвідування дітей складає за останні 5 місяців 44,7%, 
а по нормі дітей відвідування 98,5%. 
       У своїй роботі заклад дошкільної освіти  керується наступними 
нормативно-правовими документами: 
1. Законом України «Про дошкільну освіту» (1998р.). 

2. Законом   України «Про охорону дитинства» (2001р.). 

3. Конвенцією про права дитини (1991р.). 
4. Національною доктриною розвитку освіти (2002р.). 
5. Положенням про дошкільний навчальний заклад України  (2003р.) 

6. Державним стандартом дошкільної освіти в Україні -  «Базовим компонентом  
дошкільної освіти  в Україні» (1999р.). 

7. Методичним листом МОН України №1/9-388 від 21.05.2012р. «Про 
організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012-2013н.р.». 

8. Методичним листом МОН України№1/9-434 від 01.10.2002р. «Про 
планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі». 

9. Інструктивно-методичними   рекомендаціями   МОН   України   щодо 
організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному 
закладі за №1/9-438 від 27.08.2004р. 

10. Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 
наказом  Міністерства охорони здоров'я України 24 березня 2016 року N 234, 
Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за                               
N 563/28693. 

Окрім звиклих занять в закладі проводяться додаткові заняття(гуртки), а сме 

1. Карате – за кошти батьків(угода з ВО) 
2. Шахи - за кошти батьків(угода з ВО) 
3. Вокал - факультатив 
4. Хореографія- факультатив 
5. Англійська мова - за кошти батьків(угода з ВО) 
6. Англійська мова для пільгових категорій (керівник гуртка) 
7. Хореографія - за кошти батьків(угода з ВО) 
8. Гурток Християнської етики (керівник гуртка) 

Практикуються різноманітні заходи для дітей, батьків, ролдинні свята(онлайн). 

Батьки завжди мають можливість перегляду всіх свят онлайн. 

Задля підготовки до нового року було проведено ряд робіт,а саме 

1. Поточний ремонт комори харчоблоку (за державні  кошти) 

За благочинні  

2. Ремонт групової та санвузла групи «Калинонька» 



3. Ремонт санвузла групи «Сонечко» 
4. Побілка стелі та стін харчоблоку 
5. Заміна підлоги двох груп («Писанка», «Курчата») 
6. Заміна трьох дверей (Харчоблок – вхідні,санвузол) 
7. Заміна  дитячих  унітазів (5 одиниць) у трьох  групах 
8. Побілка роздягалки в групі «Бджілка» 
9. Встановлення плитки на підлогу сходової в коридорі (Праве крило) 
10. Встановлення штучного каменю на стіни сходової  (праве крило ) 
11. Побілка стін коридору та музичного залу (Корпус Олесницького) 
12. Проведено ремонтні роботи по заміні запчастин сантехніки по всіх групах 

За всі роботи та куплені матеріали адміністрація щиро дякує всім, хто 
долучився !!!! 

          Територія ЗДО і розташовані на ній приміщення відповідають санітарним 
нормам. 
        
   В ЗДО №2 створені всі умови для фізичного та психічного розвитку дітей, їх 
виховання та навчання. 
   Також на суворому контролі є дотримання протиепідемічних заходів серед 

персоналу та дітей. Щодня проводяться бесіди з батьками та персоналом про 

необхідність дотримання дистанції, гігієни та інших заходів.  

   Плинність кадрів у закладі відсутня. Скарг протягом року на роботу працівників 

чи з інших питань не було. 


