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ЗВІТ КЕРІВНИКА ДНЗ «ПОПЕЛЮШКА» ЧАПЛОУЦЬКОЇ В.Л. 

ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА 

ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 

Щорічне звітування керівника проводиться на виконання Національної доктрини 

розвитку освіти, наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про 

запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів», наказу ДНЗ «Попелюшка» від 11.07.2018р. № 65-од, керуючись 

Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним 

колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

23 березня 2005 року №178 та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної 

державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного та громадського 

контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження 

колегіальної етики управлінської діяльності в навчальних закладах. 

Основна мета – забезпечення прозорості, відкритості,і демократичності управління 

дошкільним навчальним закладом, оцінка роботи завідувача, висловлення зауважень, 

внесення пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного і оздоровчого процесу ДНЗ. 

 

                                                                                                        

Загальна характеристика 

Дошкільний навчальний заклад «Попелюшка» функціонує з 1988 року. Групові 

приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище 

дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим 

особливостям. 

Для забезпечення навчально-виховного процесу створено всі необхідні умови: 

• 13 групових блоків; 

• музична зала; 

• спортивна зала; 

• лего-студія; 

• кабінет практичного психолога; 

• методичний кабінет; 

• медичний кабінет; 

• прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, крім гр. «Краплинка»; 

• спортивний майданчик. 

Згідно з частиною 2 статті 43 Закону України «Про освіту» освітня діяльність 

провадиться на підставі ліцензії, що видасться органом ліцензування відповідно до 

законодавства. У частині 3 статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту» також зазначено, 

що заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому 

законодавством України порядку. Наш заклад отримав ліцензію на право провадження 

освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти 11.04.2018р. 

 



 

 

Склад вихованців  

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 284 місця для дітей від 2 до 6 (7) 

років. Групи комплектувались переважно у серпні-вересні. 

У 2017-2018 навчальному році укомплектовано 13 вікових груп: 

• 1 група для дітей раннього віку з 1р. до 2р.; 

• 3 групи - І молодші (з 2р. до 3р.); 

• 9 груп для дітей дошкільного віку. 

На протязі року заклад відвідувало  284 дитини, з них: 

• раннього віку — 62 дітей; 

• дошкільного віку — 222 дітей; 

• випустимо до школи — 72 дітей. 

 

 

Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами 

 

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечують 56 працівників: 30 

обслуговуючого персоналу, 2 медпрацівники, 2 – бухгалтерська служба, 1 заступник 

завідувача господарства, 3 зовнішні сумісники – енергетик, керівник музичний, інженер з 

охорони праці, 26 педагогів, у тому числі: 1 вихователь-методист, 1 практичний психолог, 3 

керівника музичних, 21 вихователь. 12 педагогів мають повну вищу освіту,  базову освіту 

(бакалавр) – 3, неповна вища – 11 чол., навчаються – 3 особи. 

 Безперервне вдосконалення фахової освіти  та кваліфікації педагогічних та медичних 

кадрів ДНЗ відбувається завдяки курсовій підготовці на базі ПОІППО згідно з планом відділу 

освіти. Адміністрацією ДНЗ регулярно відстежується графік проходження працівниками 

курсів підвищення кваліфікації, в 2018р. (станом на 01.09.2018р.) курси підвищення 

кваліфікації пройшли 4 педагогічних працівники. 

Підвищенню рівня професійної майстерності сприяє і атестація працівників. Всього  у 

ДНЗ  впродовж 2017-2018 н.р. чергову атестацію пройшли 10 педагогів:  

1 завідувач, 1 вихователь-методист, 1 керівник музичний, 7 вихователів.   

Рішенням атестаційної комісії ДНЗ «Попелюшка» педагоги атестовані таким чином: 

- Відповідність раніше встановленої кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої 

категорії» Романюха Наталія Олексіївна; 

-  Встановлено 11 тарифний розряд вихователю Магді Ірині Миколаївні; 

- Відповідність раніше встановленому 11 тарифному розряду Нижник Ірина Вікторівна; 

- Відповідність раніше встановленому 11 тарифному розряду Говорун Марина 

Андріївна; 

- Відповідність раніше встановленому 11 тарифному розряду Закритна Марина 

Володимирівна; 

- Відповідність раніше встановленому 10 тарифному розряду Кім Людмила Іванівна; 

- Відповідність раніше встановленому 10 тарифному розряду Дашковська Світлана 

Володимирівна. 

 

Рішенням атестаційної комісії відділу освіти  Горішньплавнівської міської ради педагоги 

атестовані: 

-Відповідність займаній посаді завідувач ДНЗ Чаплоуцька Вікторія Леонідівна; 

- Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно 

педагогічне звання «старший вихователь» вихователю-методисту Черепаняк Юлії 

Миколаївні;  

- Присвоєно педагогічне звання «вихователь - методист» вихователю Говорун Марині 

Андріївні; 

- Відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь – методист» 

Нижник Ірина Вікторівна; 



 

 

- Відповідність раніше встановленої кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 

категорії» Хощенко Ірина Григорівна. 

         Аналіз показників проведення атестації педагогічних працівників свідчить про позитивні 

зрушення щодо збільшення кількості вихователів з кваліфікаційними категоріями і 

педагогічними званнями. 

Загалом з числа педагогічних працівників  за результатами атестації   вищу 

кваліфікаційну категорію мають – 2 педагоги, І кваліфікаційну категорію мають  – 1 педагог. 

Слід зазначити, що випадків зниження кваліфікаційної категорії за наслідками атестації 

не було. 

Протягом 2017-2018р. звільнено - , прийнято - 2 , переведено з помічників вихователя 

на посаду вихователя 1 вихователь. Станом на 01.09.2018р. вакансії педагогів відсутні. 

Обслуговуючий персонал – звільнилися 2 помічники вихователя, сторож 1 . На даний час 

прийнято 1 помічник вихователя, 1 кухар , 1 сторож. 

 

 

Якість реалізації освітнього процесу 

 

1. Реалізовуючи  завдання з виховання в дітей любові до України, рідного міста, родини, 

формування рис громадянина української держави,  шанобливого ставлення до національних 

цінностей українського народу, бережливого ставлення до довкілля, в закладі було проведено: 

- Педагогічну раду «Шляхи пробудження національної самосвідомості дітей: реалії, 

проблеми, пошуки, перспективи»;  

- Коучинг для педагогів «Патріотичне виховання: як зробити дієвим»  

- Родинне свято «Традиції родинні єднають покоління»  

- Прес – конференція для педагогів «Особливості ознайомлення дошкільників з 

декоративно – прикладним мистецтвом».   

- Тематичні заняття по патріотичному вихованню  

2. Сприяти вирішенню завдань трудового виховання як важливого засобу ранньої 

соціалізації дітей дошкільного віку, формування їх практичних економічних умінь і навичок. 

На вирішення цього завдання були спрямовані наступні заходи: 

- Проведена педагогічна рада «Трудове виховання в процесі організованої та самостійної  

предметно – практичної діяльності дітей. – Тематична перевірка на старших групах 

стан трудової діяльності дітей.  

- Консультації для педагогів ДНЗ «Особливості організації праці дітей у дошкільному 

закладі». 

3. Продовжувати роботу з налагодження тісної взаємодії з родинами та громадськістю 

щодо надання якісної дошкільної освіти завдяки розширенню форм та видів співпраці з ними, 

прозорості та відкритості роботи дошкільного закладу.  

- Проведено День відкритих дверей  

- Функціонує консультативний центр для батьків дітей, що виховуються в сім’ях. 

 

Програмове забезпечення освітнього процесу 

 Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція); 

 Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля» (авт. кол. Білан О.І, 

Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.); 

  «Впевнений Старт»: Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку. 

 

 



 

 

Парціальні програми: 

 1. Парціальна програма «Безмежний світ гри з ЛЕГО»: Програма розвитку дітей від 2 

до 6 років і методичні рекомендації, The LEGO Foundation, Лист IМЗО від 28.12.2015 

№2.1./12-Г-150 

 2.Парціальна програма «Дитина в світі дорожнього руху»: Програма з формування 

основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху, Тимовський О.А., 

Репік І.А., Україна, Мандрівець, Лист IIТЗО від 25.12.2014 №14.1/12-Г-1856 

           

        3. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного 

віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», Лохвицька Л.В., Україна, Мандрівець, Лист 

IIТЗО від 08.11.2013 №14.1/12-Г-632 

 

 

Інноваційні педагогічні технології: 

Інноваційна діяльність нерозривно пов’язана з впровадженням інноваційних технологій з 

прогнозованим результатом. Педагоги закладу творчо використовують: 

-  «Гімнастика пробудження» за методикою М.Єфименка (всі групи); 

- «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку» Л.М. Шульги гр. «Ягідка»; 

- «Ранкові зустрічі» за програмою  Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»;            (всі 

групи); 

- Авторська методика Л.Шелестової «Розвивальне читання» (гр.«Вишенька», 

«Капітошка»). 

- Методика М.Зайцева (гр. «Калинка», «Ромашка», «Ягідка»). 

Музичні керівники працюють над впровадженням в практику роботи системи музичного 

виховання Карла Орфа. 

 

Використання сучасних інноваційних технологій сприяло досягненню більш 

ефективних (порівняно з минулим навчальним роком) показників інтелектуального та 

фізичного розвитку. За підсумками індивідуального діагностичного обстеження дітей 

старшого дошкільного віку оптимальний рівень інтелектуальної готовності до навчання у 

школі становить високий 34 % (32% – у минулому році), оптимальний рівень фізичної 

підготовленості – 79%, (77% – у минулому році), середній 21%. 

 

         На базі ДНЗ «Попелюшка» продовжила роботу в оновленому форматі школа 

технологічного досвіду «Інтеграція родинного та суспільного дошкільного виховання» для 

педагогів міста та батьків вихованців (керівник: вихователь-методист Черепаняк Ю.М.)  

В рамках роботи школи та згідно з планом роботи міського методичного кабінету в ДНЗ 

«Попелюшка» проведено ряд міських заходів: 

- Листопад 2017р. – педагогічний акваріум «Обличчям до батьків» (відповідальний 

вихователь – методист Черепаняк Ю.М.); 

- Жовтень 2017р. – тренінг «Проектна діяльність з дітьми старшого дошкільного віку»; 

- Грудень 2017р. – семінар – практикум з елементами тренінгу «Емоції під контролем» 

(відповідальна: практичний психолог Гелюта Я.В.) 

- Січень 2018р. – тренінг для педагогів та батьків «П’ять мов любові» (відповідальні 

вихователь – методист Черепаняк Ю.М., практичний психолог ДНЗ «Попелюшка» Гелюта 

Я.В.); 

- Квітень 2018р. – семінар – практикум «Лего технології в освітньому просторі ДНЗ 

(відповідальні: вихователь-методист Черепаняк Ю.М., практичний психолог Гелюта Я.В.); 

- Травень 2018 майстер – клас «Відкриваємо безмежний світ можливостей ЛЕГО» 

(відповідальні: вихователь-методист Черепаняк Ю.М., практичний психолог Гелюта Я.В.). 

        З 2017 року ДНЗ «Попелюшка» працює за напрямком - сенсорно – пізнавальний 

розвиток дітей (через впровадження сучасних ЛЕГО технологій).  



 

 

В вересні 2017 року ДНЗ «Попелюшка» отримав статус експериментального і здійснює 

дослідно – експериментальну діяльність «Методична система впровадження освітньої 

робототехніки в ДНЗ». 

Для організації освітньої діяльності  щодо інтеграції ЛЕГО конструювання в освітній 

простір ДНЗ 28.08.17 року 5 вихователів дошкільного закладу пройшли навчання з підготовки 

викладачів та отримали сертифікати з напрямку «LEGO-конструювання для дошкільнят». 

Протягом 2017-2018 н.р. творча група педагогів ДНЗ «Попелюшка» опрацювала методичні 

рекомендації з організації діяльності дітей з ігровими конструкторами ЛЕГО та розробила 

тематичне планування для дітей старшого дошкільного віку.       

Яскравим прикладом методичного зростання педагогів була презентація їхнього 

досвіду під час міської виставки педтехнологій «Творчі сходинки освітян міста 2018». 

Практичні доробки педагогів були представлені у вигляді друкованої продукції в кількості 10 

посібників та 8 дидактичних посібників.  Вихователь Говорун М.А. нагороджена грамотою 

відділу освіти за кращу методичну розробку «Хай в серці кожної людини живе любов до 

Батьківщини».  

 

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я дітей 

 та педагогічних працівників 

В ДНЗ «Попелюшка» суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, 

закріплені в основних державних документах: 

• Конституції України; 

• Конвенції ООН про права дитини; 

• Законі України «Про охорону дитинства»; 

• Сімейному кодексі. 

       

    Протягом року на нараді при завідувачі вихователь-методист звітувала про наявність у ДНЗ 

дітей різних пільгових категорій та про роботу, проведену з дітьми зазначених категорій. 

     Для ведення цієї роботи у закладі щорічно, на початку навчального року, складається 

соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей різних 

пільгових категорій: 

 

Категорії дітей Кількість дітей  

Діти з багатодітних сімей 14 

Діти, які залишилися без піклування 

батьків 

- 

Діти-сироти - 

Кількість дітей, батьки яких беруть 

безпосередню участь в  АТО 

2 

Кількість дітей, батьки яких загинули в  

АТО 

- 

Кількість дітей, батьків-інвалідів, які 

набули статус в  АТО 

- 

Кількість дітей з інвалідністю 3 

Кількість малозабезпечених сімей 2 

Кількість дітей з сімей переселенців 7 

Діти контактні по туберкульозу 3 

 

Впродовж року проводилась правоосвітня та правовиховна робота з батьками. На виконання 

листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008р. № 1/9-811 «Про здійснення 

соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000р. № 1/9-



 

 

352, від 04.10.2007р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні 

навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ  розроблені певні заходи, а саме: 

- працює консультативний центр для батьків вихованців, які не відвідують ДНЗ; 

-    постійно діє сайт ДНЗ, який вирішує завдання інформування батьків та громади про життя 

і перебіг подій в ДНЗ, а також створення позитивного іміджу ДНЗ. Цікаві статті, фотогалерея - 

все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.  

В грудні 2017р. в ДНЗ «Попелюшка» проведено акцію «16 днів проти насильства». 

 

Організація харчування, збереження здоров’я  

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

Організація харчування в умовах ДНЗ вимагає підвищеної відповідальності та неухильного 

виконання всіх норм і правил. Тому це питання стоїть на постійному контролі у адміністрації 

ДНЗ. 

Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я 

України від 17.04.2006 № 298/227та наказу по ДНЗ від 04.10.2006 року «Про впровадження 

Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі».  

На пільгових умовах харчуються: 

 - Діти з багатодітних сімей  (50% від вартості харчування) –  14 чоловік; 

 - діти, батьки яких бере участь в антитерористичній операції (безкоштовно)- 2дитини; 

 - діти з інвалідністю (безкоштовно) - 3 ; 

 - діти-сироти (безкоштовно) - ; 

 - діти з малозабезпечених сімей (безкоштовно) - 2; 

 - діти, батьків-інвалідів, які набули статус в  АТО (безкоштовно) –;  

 - діти, батьки яких загинули в  АТО (безкоштовно) - 

  

Тобто безкоштовно у нас харчуються 6 дітей і 14 дітей за 50%. 

  

Впродовж року в ДНЗ було організовано дієтичне харчування для 21 дитини.  

 

Організація харчування в ДНЗ забезпечується, безпосередньо, працівниками 

харчоблоку та сестрами медичними. Цією категорією працівників заклад укомплектований на 

100%. В ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі: 2 

медичні сестри, шеф-кухар, два кухаря, 1 комірник, 2 підсобних робітника. 

Продукти харчування та продовольча сировина постачається постачальниками. 

Комірником своєчасно подаються щотижневі замовлення продуктів харчування та один раз на 

2-3 дні уточнені заявки. Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої 

сировини приймаються якісні продукти, які надходять до дошкільного навчального закладу. 

Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх походження, 

безпечність і якість, недоброякісності продуктів та виявлення нестачі або залишку не 

зафіксовано. 

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски про денне меню, 

графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування, 

ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та 

адміністрації. Технологічне та холодильне обладнання в достатній кількості, знаходиться у 

робочому стані та використовується за призначенням. Вихователі та помічники вихователів 

обізнані в питаннях культурно-гігієнічного та естетичного виховання дітей. У кожній віковій 

групі згідно з програмою «Українське дошкілля» проводиться робота з виховання культурно-

гігієнічних навичок під час вживання їжі. Дітей вчать сідати за стіл охайними, з чистими 

руками; сидіти за столом правильно і користуватися столовими приборами, 

серветками. Питання раціонального харчування дітей розглядалися на батьківських зборах, 

консультаціях для батьків, висвітлювалися в інформаційних куточках, щомісячно 

аналізувалися на нарадах при завідувачеві. Батькам доведено інформацію про режим і 



 

 

специфіку харчування у дошкільному навчальному закладі. В групах створено куточки 

здорового харчування. 

Питання організації харчування дітей знаходиться на постійному контролі у завідувача,а 

саме: 

-    якість продуктів харчування при отриманні; 

- відповідність об’єму страв для дітей; 

- ведення документації з питань харчування; 

- дотримання технології приготування їжі, вихід та якість страв; 

- зняття та зберігання добових проб; 

- аналіз виконання норм харчування, врахування його при складанні меню; 

- створення умов у групах для харчування дітей. 

В закладі створено Раду з харчування, до складу якої входять як працівники ДНЗ так і 

представники батьківської громадськості. Протягом року Радою з харчування було проводено 

вибірковий контроль харчоблоку, комори, групових приміщень, ведення ділової документації 

з питань харчування, про що складено акти перевірок. 

 

 

Порівняльний аналіз виконання норм харчування за 2017 р.,  

І квартал 2018 р. 

 

 

Середній показник 

виконання норм, % 

 

2018 рік 2017 рік 

Ранній вік Дошкільний 

вік 

І квартал 

Ранній вік Дошкільний 

вік 

 73 65 81 81 

 

 

Це показники за І квартал. За ІІ квартал показники ще більше зросли. Харчування 

покращилось за рахунок збільшення коштів на продукти харчування. Вартість харчування на 1 

вересня ясла - 23 грн. в день (13.80 сплачують батьки), сад 30 грн.   (18грн. сплачують батьки). 

На літо вартість харчування була збільшена на 10%. (другий сніданок – сік, фрукти). 

     Серед проблем, які постійно знаходяться в полі зору завідувача слід акцентувати увагу на 

несвоєчасній сплаті батьківських внесків за харчування дітей. Тому в подальшому необхідно 

активізувати роботу в даному напрямку. 

Протягом навчального року значна увага завідувача приділялась роботі щодо фізичного та 

психічного здоров'я дітей шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищення 

рухової активності дітей. 

       У дошкільному навчальному закладі створені умови для фізичного виховання 

дошкільників. Дошкільні групи укомплектовані достатньою кількістю меблів відповідно до 

віку та ростових показників дітей. У роботі дошкільного навчального закладу важливе місце 

займало питання медико-педагогічного контролю, який здійснювався в усіх напрямках 

відповідно до вимог інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України з 

фізкультурно-оздоровчої роботи.  

Показники захворюваності серед дітей  залишаються високими  201 випадок за І півріччя 

2018р. (2017р. І півріччя – 198 випадків). Індекс здоров’я 2018р. 52%, 2017р. - 55%. Можна 

назвати такі основні причини захворюваності дошкільників - зниження імунітету, 

захворювання органів травлення, алергічні захворювання. Середня відвідуваність 64% (2017р. 

64%). 

Залишається актуальним питання організації загартування дітей, дотримання режиму 

рухової активності дітей протягом дня, оптимальної організації прогулянки. Наявність великої 

кількості ослаблених дітей в ДНЗ зумовлює необхідність використання активних форм 

просвітницької роботи з батьками щодо збереження та зміцнення здоров'я дітей.  



 

 

Щорічно, в травні місяці проводиться обстеження фізичної підготовленості дітей. 

Цьогоріч в результаті обстеження дітей  старшого дошкільного віку високий рівень фізичної 

підготовленості мають 38%; середній рівень мають 57%; низький рівень – 5%. 

Серед проблем з даного напрямку слід назвати відсутність фізичного керівника. 

 

 

Система роботи закладу щодо попередження травматизму 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та 

перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони 

праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної 

допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося 

випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в 

спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою з охорони праці проводяться 

перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки обладнання, яке не відповідає 

вимогам вилучається для ремонту чи списується. Профспілковий комітет бере участь у 

розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в 

роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці.           

Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних 

органів і представників. Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо 

профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в 

Україні та програми розвитку дитини дошкільного віку «Світ дитинства», яка спрямовує 

роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної 

життєвої компетентності. Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та 

вихованцями з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у 

надзвичайних ситуаціях. 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. Протипожежна безпека 

у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони 

праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період перезаряджено 

всі вогнегасники, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок 

виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ. Щороку по 

завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах 

(малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на стенді в групах .  

З метою виховання уважного ставлення до безпеки людини, формування у 

підростаючого покоління світоглядних та етичних основ здорового способу життя, 

гармонізованих з природними, технічними та соціальними чинниками, усвідомлення 

необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, що 

виникають під час порушення життєвого процесу в побуті, під час трудової діяльності чи в 

соціальному середовищі, а також підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань 

забезпечення безпечної життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу проведено 

тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (жовтень 2017р.) та тиждень безпеки дитини 

(березень 2018р.), навчальні тренування на випадок пожежі та виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

З метою підвищення ефективності профілактичної роботи, недопущення нещасних 

випадків з працівниками та вихованцями ДНЗ з 01 по 30 квітня 2018 року проведено місячник 

з охорони праці.  

Випадків травматизму за І півріччя 2018 року не зафіксовано.  

 

 

 

 



 

 

 Зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу, 

залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу 

 

Згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» ст.38 п.3  матеріально-технічне 

забезпечення закладу здійснюється із місцевого бюджету  в межах затвердженого кошторису 

доходів та видатків на фінансовий рік. 

Завдання адміністрації полягало в оптимальному прогнозуванні, плануванні та цільовому 

використанні коштів. 

Відповідно до статті 30 Закону «Про освіту» всі заклади освіти мають формувати відкриті 

та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднювати таку 

інформацію. У частині 2 цієї статті міститься перелік усієї інформації та документів, 

відкритий доступ до яких зобов'язані забезпечувати заклади освіти на своїх веб-сайтах. 

Зокрема це така інформація і документи: 

• статут закладу освіти; 

• ліцензії на провадження освітньої діяльності; 

• кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами; 

• освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх 

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; 

• територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для 

закладів дошкільної та загальної середньої освіти); 

• ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти; 

• мова (мови) освітнього процесу; 

• наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх 

заміщення (у разі його проведення); 

• матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними 

умовами); 

• напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти); 

• результати моніторингу якості освіти; 

• річний звіт про діяльність закладу освіти; 

• правила прийому до закладу освіти; 

• умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами; 

Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані 

оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та 

використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, 

отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, 

отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Крім того інформація про 

закупівлі і проведення робіт міститься в ресурсах Е-дата, Прозоро. 

 

В другій половині 2017 року були проведені ремонтні роботи: 

 

- Ремонт гр. «Краплинка», ремонт туалетних кімнат та кухонних блоків включаючи 

облаштування меблями даної групи та гр.«Барвінок», ремонт прилеглого до цих груп 

сходинкового маршу) – 636 138,52грн.; 

- Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ «Попелюшка» - 282 852,60 грн. 

- Капітальний ремонт спортивної зали з облаштуванням Лего-студії – 245 165,00 



 

 

- Забезпечено меблями, посудом, іграшками, ігровими модулями, м’яким інвентарем 

(килим, тюлі, гардини, постільна білизна, рушники  та інше) в новостворену групу 

«Краплинка», Лего-студію – 241 790,00грн.; 

- Оновлено архітектурні форми на майданчиках -  сума 72 800грн.; 

-  Замінено технологічне обладнання  вартістю 50 000грн. для харчоблоку та пральні 

(протирочно-різальна машина – 1 шт., пральні машини - 2шт). 

 

       На 2018 рік заплановано: Фінансові асигнування з місцевого бюджету у сумі:                                    

Загальний фонд 7 444 955. (2017р. 5 803 545.00)  

- Заробітна плата працівників  

- Харчування дітей 

- Медикаменти  

- Послуги  

- Енергоносії  

- Відрядження  

- Придбання 

Спеціальний фонд  - 242 600 грн. – м’ясорубка, котел варочний електричний  -   42 600, 

капітальний ремонт тіньового навісу (гр. «Краплинка»).  - 200 000  

На придбання за загальним фондом в 2018 році виділено 247 200.00  

- Рушники –6 000.00 грн. 

- Іграшки –7 800.00грн. 

- Підписка періодичних фахових видань – 15 195.00 грн. 

- Миючі засоби, госптовари та інвентар – 86 675.00грн. 

- Посуд – 6 100.00грн. 

- Спецодяг – 7 810.00грн. 

- Канцтовари, бланки, книги обліку  – 16 510.00грн. 

- Методичні посібники, демонстраційний матеріал –3090.00грн. 

- Новорічні прикраси, декор, ялинка - 16500 грн. 

- Медикаменти – 8 000.00 грн. 

- Змішувачі, сантех.вироби – 9 610,00грн. 

- Електричні лампи – 1 950.00 грн. 

- Протипожежний захист: придбання вогнегасників – 5060,00грн. 

- Дитячі меблі (шафи для роздягальні, стільці, полиця для взуття, дитячі пісочниці   

  ігрові стінки (2 шт) – 56 900,00грн. 

 

 

На жаль залишаються і проблеми:  

-  в незадовільному стані групові кухонні меблеві блоки в 8 групах не відповідають нині 

діючому санітарному регламенту, приміщення пральні, загальна туалетна кімната, 

харчоблок; 

- туалетні кімнати – 10 капітальний ремонт проведено в  туалетних кімнатах; 

- потребує ремонту підлога в ігрових та приймальних кімнатах; 

- потребують ремонту загальні коридори (заміна европанелей на декоративну 

штукатурку). 

- потребують подальшої заміни  дитячі меблі: стільці, ліжка, ігрові меблеві стінки, 

іграшки тощо. 

 



 

 

Управлінська діяльність 

Управлінські рішення та дії завідувача в поточному році були спрямовані здебільшого на 

забезпечення працездатності колективу, виконання річних завдань, укріплення матеріально-

технічної бази, а саме: 

- комплектування штатів відповідно до затвердженого штатного розпису; 

- організація роботи щодо здійснення освітньої діяльності; 

- складання бюджетного запиту на 2018 рік; 

- залучення батьків до діяльності ДНЗ. 

 

Сім’я і дошкільний навчальний заклад – два важливі інститути соціалізації дитини. І 

тому одним із напрямів роботи адміністрації ДНЗ є співпраця з родиною, активне залучення 

батьків до навчально-виховного процесу, як рівноправних учасників педагогічного процесу та 

гуманізації стосунків між членами родини та працівниками закладу. Вся робота  була 

спрямована на підвищення педагогічних знань, озброєння методами навчання і виховання 

дітей у сім’ї. 

 Щоб досягти єдності в поглядах на розвиток дітей, ми обов’язково ознайомлюємо 

батьків зі змістом та формами освітньої діяльності в дошкільному закладі. Для цього створено 

відповідне інформаційне середовище, одним із елементів якого є інформаційні стенди з 

фотоматеріалами. 

Сучасний етап розвитку освіти пов’язаний з широким використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і можливостей, що надаються глобальною 

мережею Інтернет. Саме з метою допомоги педагогічним працівникам, дітям та їхнім батькам 

зорієнтуватися у сучасному освітньому просторі, у нашому дошкільному закладі діє веб-сайт.     

Однією із основних рубрик сайту є «Клуб сучасних батьків», який включає  

консультації педагогів, лікарів, психолога. Сервіс «Питання-відповідь», метою якого є 

отримання відповідей вихователів, медичних працівників, психологів на запитання батьків, 

забезпечує контакт  і персоналу дитячого садка. 

Найголовнішим для нас є створення рівноправного партнерства, де діти + батьки + 

педагоги є щаслива велика сім’я. 

Протягом року проводилися консультації, заняття, консультативно–інформаційні 

бюлетені, конкурси, круглий стіл «Ні насильству в сім’ї», тренінг «П’ять мов любові», 

спортивні свята, родинне свято за участю батьків та дітей. З метою формування основ 

співіснування, співтворчості, співдружності та взаємоповаги дітей і дорослих вихованці ДНЗ 

разом з батьками  взяли участь в акціях «Зберегти дивосвіт Землі» (висаджування кущів і 

дерев), флешмобі «Україна – єдина країна», акції для батьків «На захисті прав дитинства»                 

(в рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей). 

В дошкільному закладі діють групові та загальний батьківський комітети. Спільна 

робота із батьківським комітетом дає можливість зміцнити та покращити матеріально-

технічну базу ДНЗ, поновлювати та поповнювати предметно-ігрове середовище, створювати 

належні умови для виховання і навчання дошкільників. 

Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені дошкільною освітою. В закладі діє 

електронна реєстрація дітей в ДНЗ. На сайті електронної реєстрації  надана можливість подачі 

заявки для постановки на облік дитини, що потребує місце в дошкільному закладі. Всі діти 

зареєстровані на вересень 2018 року будуть прийняті до дошкільного закладу. Батьківські 

збори новостворених груп пройшли в квітні 2018р.     

Плануємо набрати в 2018 році в новостворені групи – 78 дітей (буде відкрито 1 групу - 

з 1р. до 2р., 3 групи - з 2р.до 3р.).  

 Організація роботи зі зверненнями  є важливою складовою управління закладом. На 

виконання Закону України «Про звернення громадян» від 13.05.1999 року №653-XIV та 

примірної інструкції з діловодства, затвердженої наказом МОН України від 01.10.2012 року в 

ДНЗ в наявності журнал обліку особистого прийому та звернень громадян, за ведення якого 

відповідає завідувач. За  період з 01.09.2017 по 16.08.2018 року на особистий прийом до 

завідувача ДНЗ звернулося 90 осіб (оформлення дитини в ДНЗ – 72 особи, вибуття, 



 

 

переведення дітей –  13 осіб, працевлаштування –  4 особи, звільнення –  2 особи, організація 

дієтичного харчування – 37 осіб). 

Письмових звернень не було зареєстровано. 

     На жаль незадоволення  роботою працівників - 1, заміною відсутніх працівників - 1. 

Порушені питання розглянуті. 

Користуючись нагодою, дозвольте подякувати міській владі, відділу освіти, 

працівникам дошкільного закладу, батьківській громадськості за підтримку ідей щодо 

створення затишку та комфорту для дітей в ДНЗ. Сподіваюсь на вашу підтримку, розуміння, 

співпрацю і надалі. 

 

 

 

   


