
Звгг кер1вника ДНЗ № 35 «Лелека» 
перед педагопчним колективом 1 громадсьюстю про роботу

у 2018-2019н.р.

В дошкшьному заклад1 працюе 12 труп: 
2 -  ясельш;

2 -  логопедичш;

1 -  для Д1тей 13 затримкою псюачного розвитку; 

1 -  короткотривалого перебування Д1тей;

6 -  загального розвитку.

В цих трупах виховуеться 233 дитини.

Кшыасть д1тей та труп у дошкшьному заклад!
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Дошкшьний навчальний заклад мае статус украгномовного, педагопчний процес 
проводиться украшською мовою.

Навиконання ст. 19 ЗУ «Про дошкшьну освтту», ст. 32 ЗУ «Про мюцеве 
самоврядування», зпдно листа Мшютерства освгги 1 науки Украши «Про оргашзацйо 
облку д1тей дошкшьного В1ку» В1д 07 травня 2007 р. № 1/9-263, з метою створення умов 
для здобуття д1тьми дошкшьно1 осв1ти, дошк1льнйй заклад щор1чно проводить облк Д1ТвЙ 
ДОППСШЬНОГО В1Ку.



Сучасний дошкшьник живе у середовщщ, яке постшно змшюеться, 
ускладнюеться, розвиваеться, 1 ми допомагаемо неохопленим дошкольною освггою дотям 
адаптуватися до середовища 1 використовуемо для цього ргзш форми:

• вщвщування групи короткотривалого перебування;
• вщвщування детьми занять, свят, розваг;
• надання батькам консультант спещалютами ДНЗ.

На територп мкрорайону № 7 станом на 01.09.2018р. д!тей вком  вщ 3-х до 6-ти 
рок1в, охоплених сощально-педагоичним патронатом -  23. Практичный психолог 
дошкшьного закладу Дончук И. А. вщвщала вс! С1М1, провела консультаций для батьюв 1 
запросила до доишльного закладу разом з дггьми для проведения анкетування з метою 
виявлення стану психгчного 1 ф1зичного‘здоров я Д1тей. Тшьки 6 с1мей вщвщали *
дошкшьний заклад 1, тел я  проведения анкетування, практичным психологом булй надаш

.. . , А, *
рекомендаци щодо виховання 1 розвитку дней, а також виявлеш бажання батьк1в щодо 
спшкування 31 спещалютами ДНЗ стосовно питань виховання 1 розвитку дней 1 
оргатзувала зустр1ч1 батыав з фаховцями - вчителем-дефектологом, вчителем-логопедом.

ВщповЩно до штатного розпису в дошкольному закладо працюе 59 пращвнигав, з 
яких 28"- педагопчш.

За р!внем осв1ти педагопчних пращвншав:

-  з повною вищою осв1тою 40 % ;

-  з базовою вищою освИою 50 %;

-  з неповною вищою 30%.

Даш про кшькюний склад пращвншав донпольного закладу
Усього педагопчних пращвншав 30 ?
3 них:
- завщувач 1 .. • ' V
- виховател1в-методист1в 1
- вихователш 20
- практичних психолопв 1
- вчйтел1в-логопед1в 3
- вчителгв-дефектолопв 1
- музичних кер1ВНИК1В 2
Медичних пращвшпав 1
Усього обслуговуючого персоналу 29
Усього пращвшшв 59

Управлшсыса дшльшсть.
3 метою визначення ровня та вдосконалення навчально -виховного продесу 

адмшгстрщцею ДНЗКа 35 «Лелека» були охопленгконтролем ус1 суттев! питания. 
Своечасно здшснювався попереджувальний контроль за змостом та яюстю перспективного 
1 календарного планування навчально-виховного процесу, готовшстю вихователш та



шпщх спецоалостов до роботи протягом робочого дня та за якоспо подготовки до 
запланованих рочним планом заходов.

Органозащя навчально-виховного процесу була спрямоваыа на забезпечення реалозацп 
зусиль педагопчного колективу та батьков для набуття дошкольниками соцоального
досводу.

У 2018-2019 навчальному рощ колектив закладу працював творчо 1 водповодально. 
Адмошстрацп закладу вдалося охопити оперативним контролем стан подготовки до 
навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, ровень п ед агогам ! майстерносто 
педагогов, що атестувалися. Шд час проведения педрад, семшаров використовувалися 
онтерактивно методи навчання педагогов: даскусп, долов! огри, вправи о таке онше. 
Проведения водкритих занять стимулювало педагопв до поглибленого вивчення питань, 
що висветлювалися, пошуку нестандартних, цокавих рошень, а також сприяло збшьшенню 
самооцшки.

Очолюваний мною колектив працював в шновацойному режим!, використовуючи ново 
педагопчн! !део, запроваджуючи в освотню лояльность сучасш педагопчно технологи о 
методики.

Щодо удосконалення о модернозади роботи з родинами, колектив педагогов 
працював над формуванням сводомосто батьков щодо подвищення фозичноо та розумовоо 
працездатност! дотей, навчання детей жити у злагодо з довкшлям та з собою. Разом з 
батьками педагоги закладу навчалися уникати конфлоктов, будувати стратегию розв’язання 
конфлоктних ситуацой.

Колектив створював умови для емоцойного благополучия дитини, будував навчальну 
лояльность у динамочному режим!, використовуючи розно спецоально оздорови! заходи.

Щоденна ранкова пмнастика, фозкультхвилинки, загартовуючи процедури, пошо 
переходи, дозв!лля, спортивно свята щомосяця, ритмочна пмнастика -  це все 
застосовувалося у наопому заклад! о було запорукою здоров’я наших
вихованщв.

Методична робота.
Методична робота з педагогочним колективом була спрямована на реалозацою 

пщвищення професойного ровня педагогов, координацп зусиль педашпчних працовниюв 
ДНЗ на вирхшення конвретних педагогочних проблем, створення оптималыоих умов для 
подвищення результативносто навчально -  виховного процесу. ^

Протягом навчального року здшснювалося поповнення шформацшно-методичнбо бази 
ДНЗ навчально -  виховними проорамами, навчадьно-методичними та навчально- ' 
наочними пособниками, рекомендованный Моностерством освоти о науки Укра!ош для 
використання в ДНЗ у 2018 -  2019 и.р. Поповнювався та ефекгивно використовувався 
методичний фонд лотератури, аудоо -т а  водеоматероалов.

Забезпечувалась гарантована ровность для кожного педагога щодо повноо реалозаци 
його духовного, штелектуального потешцалу. Методична лояльность закладу будувалась 
на принципах доступносто, гуманозму, науковосто, гнучкосто, безперервносто ох фахового 
вдосконалення.
На протяз! року були проведен! педагопчн! ради:

• Виховання дитячоо особистосто на основ! свобода и дружелюбности.

« Результата инновацийноо складовоТ в освотньо-виховному процесо

• Формування основ сбциальноо и финансово! грамотности за допомогою програми

• « Афлатот»



Переваги надавалися формам 1 методам, яю дають можливють виявляти 1 
формувати лщерсыа якост! педагога, вмшня працювати в команд!, проявляючи пищативу 
1 наполегливють у вирпненш тих чи знпгах питань.
Робота педагопчного колективу була скоординована таким чином, щоб якомога глибше 
проникнути у як1сть навчально-виховного процесу, зосередити зусилля на вдосконаленш 
йоге змюту, пщвшцити фахову, науково-теоретачну та професшну майстертсть 
педагопв.

Групи спещального призначення працювали за корекцшними програмами:

• трупа 13 ЗПР впроваджувала програму «Вжонечко»;
• логопедичш групи впроваджували програму «Корекцшного навчання з розвитку 

мовлення дггей середнього (старшого) дошкшьного вису 13 загальним 
недорозвитком мовлення» щц редакщею Л.1. Трофименка.
Рппення про впровадження у навчально-виховну роботу з дггьми цих програм було 
прийнятона педрад128.08.2014р.

Кожний педагог ДНЗ, як мппмум, раз на рж мае оновлювати власне творче 
портфолю, удосконалювати календарно-тематичш плани, додаючи цжав! розробки занять, 
1гор, рбзваг, свят, конкурсних програм, мюячнитв, тематичних тижшв.

В с1 головш завдання на 2018-2019 н.р. пройшли через педради, тематичне 
вивчення, р1зш форми методично*! роботи. Одним 13 пр!оритетних завдань навчально- 
виховно! робота е формування патр1отичних почутпв через актшмзацно емощйно! сфери
ДОШКШЬНШаВ.

О ргатзацм  харчування в ДНЗ

Оргашзацш харчування д1тей вщбуваеться вщповщно до нормативно — правових 
докуменпв з питань оргашзацп харчування дггей:

• ЗУ «Про доппольну осв1ту»; - , *.-
• ЗУ «Про дитяче харчування»;
• ЗУ «Про охорону дитинства»;
• постанови Кабшету ММстргв Украши вщ 22.11.2004 №1591 «Про затвердження 

норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»;
• наказу МШстерства освки 1 науки Укра!ни та Мшстерства охорони здоровя 

Укра!ни вщ 01.06.2005р. №242/329 «Про затвердження Порядку оргашзацп 
харчування д1тей у навчальних та оздоровчих закладах»;

• наказу Мтшстерства освгга 1 науки Украши та Мшютерства охорони здоровя 
Украши вщ 21.11.2002р. № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати 
для батыав за перебування дней у державних та комунальних дошкшьних та 
штернатних навчальних закладах»;

Режим харчування здшснювався вщповщно до режиму кожно! вжово! групи.
Умови для оргашзацп харчування в ДНЗ задовшып. Харчоблок мае необхщне 

примирения, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений 
необхщним технолопчним обладнанням, яке знаходиться в робочому стан!, незважаючи 
на закшчення терм!н1в експлуатацп. Виконувалися вимоги щодо дотримання саштарно-



ппешчного режиму. Була придбана необхщна кшьюсть миючих, дезшфнсуючих засобгв 
за рахунок позабюджетних копгпв.

3 боку завхдувача та медичного прандвника протягом року здшснювався систематичний 
контроль за дотриманням саштарно-ппешчних умов оргатзацп харчування. Вщповщно 
до графжа проводились планов! та оперативш перевгрки щодо оргашзаци харчування, 
виходу стран та яюстю приготування йкь Г отуючи страви, кухар суворо дотримувався
технолога приготування ша, нормативного об’ему страв.

Продукта харчування та продовольча сировина надходили вщ постачальниюв 13 
супровщними документами.

3 боку виховател1В здШснювався поепйний контроль за культурою харчування 
вихованщв. Режим харчування здшснювався вщповщно до режиму кожшн вшово’! групи. 
Проте натуральш норми протягом року виконувались не в повному обсязь Пов'язано це 
перш за все з цшами на продукта харчування. Скарг на якютъ приготування 1Ж1, порушень 
графику видач! 1ж! не було зафшсовано.

При перюдичних переварках групового персоналу по сан.стану примщень та 
режимних моментах в трупах значних порушень не було виявлено.

У с! питания, як! розв’язував колектив упродовж 2018-2019 навчального року, 
обговорювалися та вирндувалися на батыовських зборах.

Для зниження захворюваноеп колективом ведеться клопггка робота, зокрема: 
чггКЬ дотримання режиму;

- дотримання саштарно-ппешчних вимог; 
организация флзичного виховання; 
систематичне щеплення дхтей; 
проведения загартовуючих процедур.

Анал13 норм харчування за 2018- 2019року.

Продукта Виконано за 2018р. Виконано за 2019р.
М'ясо 57% 79%
Риба 36% ' 45%
О Л1Я 140% 100%
м/вершкове 85% 75% ;
Молоко . 17% 29%. . У- ■
Сир кисломолочний 6% 6'3%
Сир твердий 7% -
Яйце 55% 25%
Картопля 60% 55%
Цукор 79% 88%
ОвОЧ1 28% 30%
Соки 38% 70%
Крупа 140% 100%
Фрукта — 55%
Всього 54% 58%

Пращвники харчоблоку мають спец!альну освггу та розряди: 

шеф-кухар -  5 тарифний розряд;



2 кухарх -  3 та 5 розрядхв;

У 2018 роды було проведено • гестацию робочих мхсць.

Створення умов щодо безпеки яшттедшльностх учаси и тв освггнього процесу'

3 метою забезпечення реалхзащх державно!’ пол!тикн в галузх охорони дитинства, 
запобхгання випадкам дитячого травматизму 1 загибел! датей, дотримання порядку 
повхдомлення та облхку нещасних випадаов проведено аналхз стану профхлактично! роботи
з питань безпеки життедхяльност! та охорони житгя ! здоров’я дггей у допдальному 
навчальному заклад!, який показав, що колекгивом закладу проводиться певна робота з
цього питания.

У вхдповхдност! до нормативно-прав’ових документа ведеться документацш, 
навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своечасно було 
видано накази про оргадазацпо робота, щодо запобхгайня дитячого травматизму в 
доппольному заклада в оешнш, зимовий, весняний та лггтй перюди, про шдсумки роботи 
закладу щодо запоб!гання дитячого травматизму. Щоквартадьно проводився аналхз 
статистичних даних щодо травмування дхтей шд час навчально-виховного процесу, звхти 
своечасно надавались до районного управлшня освхти.

Згхдно з графиками проводились шструктаж! з ирацхвниками з безпеки 
життедхяльностх дхтей, охорони прац!, пожежно! безпеки. Упродовж року розроблено 
пам’ятки для батькхв щодо правил поведхнки шд час Новорхчних та Р1здвяних свят та 
вхдпусток батькхв в лхтнхй перход, вимог безпеки при проведенш Новорхчних свят.

Питания безпеки життедхяльностх датей та запобхгання ус!х видав дитячого 
травматизму розглядалися на нарадах при зав1дувач1, виробничих парадах. Були освгагенх 
питания важливост! виконання заходав техшки безпеки на робочих мхсцях для 
забезпечення життедхяльностх малюкхв шд час навчально-виховного процесу, 
аналхзувалася робота колективу з даних питань, санхтарю правила улаштування та 
утримання дошкшьного закладу, пожежно-техючних умов влаштування ДНЗ.
3 метою запобхгання дитячого травматизму та безпеки життедхяльностх проводилися 
наступи! видах контролю: .
• адмшхстративно-громадсысий контроль за станом з охорони працх, дотриманням. правил
пожежно! безпеки (хцомхсячно), за проведениям та реестрацхею шструктажхв з безцбки 
життедаяльност!, пожежно! безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду, > 
пращвниками (2 рази на рхк); * •
• попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життедаяльност! датей та 
запоб!ганням дитячого травматизму у трупах, обсягу знань датей з безпеки.

Медична сестра систематично:

• проводить огляд дхтей;
» слхдкуе за дотриманням санхтарно-гхгхенхчних норм у примхщеннях та на територх! 

дошкшьного закладу;
• контролюе якхсть харчування;
• контролюе виконання режиму дня;
• проводить перевхрки датей на педикульоз та коросту;
• контролюе виконання саштарно-протиешдемюлогхчного режиму в ДНЗ;
• контролюе термхн проходження медогляду персоналом ДНЗ;
• здшснюе медико-педагопчний контроль за ф!зичним розвитком датей.

3 метою попередження захворюваностх дхтей та пропаганди здорового образу 
життя проведена робота з батьками:



- консультацн з теми «Профилактика грипу», «Ппешчне виховання дитини в схм'!», 
«Ппена одягу дитини у дитячому садку»;

- випущет сгш твки на теми: «Профилактика СНЩу», «Обережно, туберкульоз», 
«Профшактика дорожньо -  транспортного травматизму», «Профшактика ГРВ1 та 
грипу», «Профшактика шлунково -  кишкових захворювань».

Для оздоровления дггей, окрхм традицщних, використовуються нетрадицШт 
профшактичт заходи, а саме: дихальна пмнастика, толкова пмнастика, хатха -  йога, 
ходьба доршкою здоров'я, робота з профшактики сколюзу та плоскостопосп (вправи з 
фггболами).

Створюються еколопчно сприятливх умови в примнцеш для хгор та занять датей:
• дотримання саштарно-гшешчних вимог;
• индивхдуалхзацхя режимних процесхв з урахуванням здоров'я 1 розвитку дитини;
• культура гхгхещчного обслуговування детей (туалет, годування, сон, одягання на 

прогулянку).
Ефективним засобом оздоровления та фхзичного виховання детей е прогулянки, яде 

вихователх оргашзовують на хгрових майданчиках, обладнаних для кожно! вшово! групп.
Ус1 майданчики були ретельно оглянут! 1, використовуючи техюку, прибрано 

предмета, як1 могли травмувати детей.

Вихователг за допомогою батыав х Их фшансовою тдтримкою облаппували 
майданчики для оргашзацп активно! дшльност! детей на прогулянцх.

Планом1рно! систематично проводиться робота з профшактики травматизму детей. 
Так, протягом 2018 -  2019 н. року дитячого травматизму пш час навчально — виховного 
процесу не було, але е 3 випадки травмування дНей у побуп. Кожний випадок 
травматизму аналгзуеться, щоб попередити подалыш випадки травмувань. Так, причиноюь 
вказаних випадюв травмування дНей у побуп стала необачшсть батыав. 3 батьками детей 
була проведена бесща з метою розширення знань про при детей на вулиц1 та вдома з 
дотриманням правил безпечно! поведшки в 1грах з шшими дгами.

Проведет консультацн для батыав з тем: «Профшактика дитячого травматизму на 
дорогах М1ста», «Типов1 помилки дггей шд час переходу вулиць х дор1г».

У вс1Х в1кових трупах оформлеш папки-пересувки з порадами батькам про 
поведшку дНей на вулищ та вдома в осшньо-зимовий та лшпй перюди року.

У холах дошкшьного закладу для батькхв та дггей оформлеш стенди з 
1нформащею, фотоматер1алами та малюнками за правилами безпечно! поведшки на 
вулицях та дорогах.

Щоб запобпти нещасним випадкам та профес1йним захворюванням, вщбуваеться 
контроль за дотриманням пращвниками ДНЗ вимог з охорони праЦ1 пщ час виконання 
ними робхт певного виду або за певною профес1ею. Вимоги визначеш 1нструкц1ями з 
охорони пращ, яю затверджен! кер1вником.

В  дошкшьному заклад1 створеш належн1, безпечн1 1 здоров! умови працх В1ДПОВ1дно 
до Закону Украхни вщ 21 листопада 2002 р. № 229-1У “Про охорону прац!”.



Робота з наступносп и школою та батьками.

Ствпраця ДНЗ №35 та ЗОШ№17 велась на достатньому р!вш, в1дпов1дно 
до плану «Наступшсть у робой ДНЗ№ 35 та ЗОШ№17», виконання якого дотримувалися 
як виховател! так 1 вчитель Реал1защя наступносп з боку дошкшьно1 ланки освгга полягае 
у формуванш готовносп дггей старшого дошкшьного вшу до систематичного навчання 1 
ппольного життя, що передбачае мотивацшну, емощйно-юльову,комуткативну, фгзичну 
подготовку, розвиток тзнавальних, психОчних процеав та мовлення, прищеплення 
алементарних навчальних умшь. Задля реалззацп цих завдань педагогами закладу 
проводились 13 дпъми бесщи про школу, майбутне навчання в нш.

Учител! початкових юшлв брали участь у проведейМ батыавських зборах у старших 
дошкшьних групах.
Педагопчним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення детей 5-
ГО рОКу ЖИТТЯ ДОШКШЬНОЮ ОСВ1ТОЮ.

Зпдно Закону Украгни «Про попередження насильства у с1м’1» в ДНЗ 
проводиться попереджувальна (профшактична) робота з метою недопущения випадкш 
жорстокого поводження з детьми в ам 'ях (шформац!я у куточках для батыав, на 
шформацшному стенде, у куточку практичного психолога, профшактичт занятая з 
дггьми).

У 2 0 1 8 - 2 0 1 9  н.р. в ДНЗ не було зафпссовано випадеов жорстокого поводження з 
дпъми у родинах. ^

Дхяльшсть кер1внинтва навчального закладу в штересах громадськосп була 
спрямована на вирпнення низки питань, як:

• д!яльнють дошкольного закладу в штересах громадськосп;
• готовность дошкольного закладу на основ! вивчення громадськог думки до взаекодп з

сустльством. , V /'
У процес1 формування 1мщжу дошкольного закладу особливу увагу зйертала на:

• створення сприятливого образу навчального закладу;
• створення сприятливих вщносин з батьками вихованщв;
• звязок з громадськютю;
• робота з засобами масово'1 шформаци;
• участь в рхзних громадських заходах тощо.

3 вересня 2012 року працюе веб-сайт дошкшьного закладу. Враховуючи вимоги 
ст.14 ЗУ «Про доступ до публ1чно1 шформаци» та з метою оприлюднення шформаци про 
роботу дошкшьного закладу, надання психолого-педагойчно1 допомоги батькам у 
розвитку, вихованш та навчанш дИей в1дповщно до ш пх задатюв, нахишв, здгбностей, 
шдивщуальних, псих1чних та ф1зичних особливостей, культурних потреб. Надаеться 
шформащя щодо черги детей до ДНЗ.

Матер1ально-техтчна база.

Систематично проводиться робота по змщненню 1 укршленню матерхально- 
технхчнох бази дошкшьного закладу. За шдтримки та з участю батьюських комхтетхв труп



та дошкшьного закладу була продолжена робота з оснащения освггнього процесу та 
створення сприятливих умов для розвитку 1 виховання Д1тей.

Батьки е активними учасниками навчально-виховного процесу 1 завжди 
придшяють увагу змщненню матер!ально-техшчноГ бази ДНЗ та пщвищенню якоеп 
осв1тньо1 роботи з детьми за допомогою наочностц обладнання,фшансово'1 пщтримки 
закладу.
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