
 

Звіт завідувача 

дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №9 

«Десняночка» 

Шосткинської міської ради 

Осадчої Марії Анатоліївни 

перед колективом, батьками та громадськістю 

за 2021-2022 навчальний рік 

  

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України 

від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про 

порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю». 

     Завдання звітування: 

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним 

закладом. 

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником 

відповідних рішень у сфері управління дошкільним закладом. 

     Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до 

нормативних документів та законодавчих актів України: 

 Конституції України, 

 Закону України «Про освіту», 

 Закону України «Про дошкільну освіту», 

 Закону України «Про охорону праці» 

 Закону України «Про цивільну оборону» 

 Закону України «Про дорожній рух» 

 Закону України «Про відпустки» 

 Закону України «Про мови» 

 Державного стандарту «Базового компоненту дошкільної освіти» 

 

Загальні відомості про ДНЗ №9 
 

Знаходиться за адресою: 

м. Шостка, Сумської обл., вул. Привокзальна,15-а. 

Функціонує з 1971 року. 

Режим роботи закладу – 10,5 годин; з 7:00 до 18:00. 

Функціонує – 10 груп, які відвідувало 163 дитини. 

З них: 

 група для дітей раннього віку (3-й рік життя) - 15 дітей; 



 групи для дітей дошкільного віку загального розвитку (3-7-го років 

життя): 5 груп - 174 дитини; 

4 спеціальні групи: 

 спеціальна група для дітей із порушенням опорно-рухового апарату: 8 дітей; 

 спеціальна група для дітей зі складними дефектами: 6 дітей; 

 спеціальна група для дітей із затримкою психічного розвитку: 10 дітей; 

 спеціальна група для дітей із порушенням мовлення: 12 дітей 

     Керуючись Базовим компонентом дошкільної освіти (державним 

Стандартом дошкільної освіти) та власним Статутом, педагогічний колектив 

працює над виконанням освітньої програми для дітей від 2-х до 7 років 

«Дитина», програмами для спеціальних груп та додатковими парціальними 

освітніми програмами. А також, відповідно Плану роботи ЗДО. 

     Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права 

громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, 

догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і 

духовного розвитку. 

     Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної 

освіти: 

 збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; 

 формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; 

 забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

 виховання потреби в самореалізації та самоствердженні. 

     Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює завідувач ЗДО, 

згідно чинного законодавства. 

      Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права 

дітей на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, 

догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та 

духовного розвитку. 

     Групові приміщення ДНЗ забезпечені меблями та ігровим обладнанням, 

мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає 

інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх 

віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку 

вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є недостатня 

наявність в групах сучасних технічних засобів (комп’ютерної техніки). 

     Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: 

- музична  зала; 

- спортивна зала; 

- кабінет ЛФК та масажу; 

- кабінети психолога, вчителя-дефектолога  та логопедичний; 

- методичний кабінет; 

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, 



- спортивний   майданчик . 

     Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у 

дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня 

наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному 

закладі проводиться оздоровлення дітей. 

     Зараховує до закладу дошкільної освіти керівник. Для цього необхідно 

пред’явити: 

1) заяву батьків або осіб, що їх замінюють, 

2) медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина 

може відвідувати ЗДО, 

3) свідоцтво про народження дитини, 

4) довідку про відсутність контакту з інфекційними хворими, 

5) копію документів про надання пільг. 

        Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи 

педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ДНЗ 

постійно поповнюється матеріалами сайт закладу - https://десняночка.укр/. 

 

Кадрове забезпечення 

 

     Колектив дошкільного закладу згідно штатного розкладу нараховує 53 

штатних одиниць, з них - педагогічного персоналу 27особи.  

     ДНЗ №9 укомплектований педагогічними кадрами:  завідувач, вихователь-

методист, вихователі –18, музичні керівники - 2, психолог – 1, вчитель-логопед-

2, вчитель-дефектолог -2. Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується 

безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні 

дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, 

курсів підвищення кваліфікації кадрів. 

     Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 

професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної 

майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, 

забезпечення ефективності навчально-виховного процесу сприяє атестація, яка 

проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30 Закону 

України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України 

від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 

грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно перспективного плану на 5 років у 

зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться 

і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі 

складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років. 
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     Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на 

постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична 

допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався 

контроль за її проведенням: своєчасно і організовано проведені засідання 

атестаційної комісії. В міжатестаційний період вивчалась система роботи 

педагогів шляхом відвідування занять,  інших видів діяльності з дітьми, аналізу 

результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало 

змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних 

ситуацій. 

Управлінська діяльність 

 

     Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та виходячи з аналізу 

освітньої і методичної роботи за 2020-2021 навчальний рік, враховуючи 

досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, 

нормативно-правові акти МОН молоді та спорту України, методичні 

рекомендації МОНУ з метою усунення недоліків, підвищення ефективності 

роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до 

домінуючих напрямків роботи з педагогами на розв’язання таких пріоритетних 

напрямків роботи  педагогічного колективу закладу на 2021/2022 навчальний 

рік: 

 Створення належних умов для отримання дітьми якісної дошкільної освіти через 

компетентність і практичну готовність педагогів працювати в умовах реалізації 

особистісно - орієнтованої моделі дошкільної освіти  шляхом впровадження  

інноваційних педагогічних технологій з метою реалізації принципів гуманізації 

та індивідуалізації інтегративності педагогічного процесу в ЗДО. 

 Формувати соціально - громадянську компетентність дитини дошкільного віку 

через різні види дитячої діяльності: ігрову, комунікативну, художньо-естетичну, 

здоровязбережувальну, пошуково-дослідницьку, тощо. 

 Реалізація освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» шляхом 

інтеграції змісту дошкільної освіти через формування у дітей пошуково-

дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини 

світу, компетентної поведінки у різних життєвих ситуаціях і здатність 

застосовувати отримані знання у практичній діяльності. 

 Забеспечення становлення особистості дитини-дошкільника, її фізичного, 

комунікативного, пізнавального, соціально-морального, художньо-естетичного  

розвитку, набуття практичного досвіду шляхом формування різних 

компетентностей через провідні види діяльності дошкільників. 

 Сприяти подальшому налагодженню форми партнерської взаємодії  з родинами 

вихованців через упровадження різних дистанційних ІКТ-форм спілкування з 

батьками. 

 



 Проблемне питання: 

«Постійне підвищення рівня професійної майстерності і інноваційної культури 

кожного педагога, формування цілісної, національно свідомої, творчої, життєво-

компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти». 

  

      У 2021/2022 навчальному році колектив закладу працював творчо і 

відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем 

стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, 

організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. 

Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи 

навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи та ін. Проведення відкритих 

занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що 

висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло 

збільшенню самооцінки. 

      Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував 

навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні 

оздоровчі заходи. 

      Моніторинг рівня засвоєння вимог  освітньої програми «Дитина» та 

програми розвитку «Віконечко» дітьми груп загального розвитку та 2 

спеціальних груп: «Джерельце» (з порушенням мовлення) та «Мережана хатка» 

(ЗПР) є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. За 

результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню освітньої програми 

«Дитина» рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми. 

Проаналізувавши  знання дітей старших груп,  можна зробити висновок, що в 

основному діти мають високий та достатній рівень успішної готовності до 

навчання в школі.   

 

Методична робота 
 

     Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних умов 

для навчання, виховання, розвитку дошкільників та побудована згідно з 

принципами і положеннями нормативних документів про освіту, 

рекомендаціями  міського методичного кабінету управління освіти і науки. 

     Впродовж 2021/2022 навчального року працювали такі методичні структури: 

педагогічна рада, семінари, професійне об'єднання педагогів, інструктивно-

методичні наради при завідуючій, розробка методичних рекомендацій, 

співбесіди та консультації з педагогами. Методична робота з педагогічними 

працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), 

так і нетрадиційні форми її організації. 

     Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є 

розвиток та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення 



майстерності педагогічних працівників. У 2021/2022 н.р. було проведено 3 

засідання педагогічної ради, на яких розглядались актуальні, цікаві теми: 

 1. «Організація освітньої роботи дошкільного навчального закладу в новому 

навчальному році» (круглий стіл). 

2. «Про формування соціально-громадянської компетентності ключової для  

дошкільної освіти». 

3. «Підсумки освітньої роботи за поточний навчальний рік». 

     Педагогічна рада з питання «Про інтеграцію як освітню стратегію  

модернізації дошкільної освіти» (лютий) не була проведена у зв’язку з початком 

воєнних дій в Україні. 

     Засідання педагогічної ради проходили в атмосфері щирості та відвертості, 

взаємоповаги і принциповості. Ефективність діяльності педагогічної ради 

залежить від форми й моделі проведення засідань. Саме тому адміністрація 

закладу завжди використовує неформальні, творчі, інтерактивні форми 

проведення засідань педагогічної ради. 

     Проведені 2 семінари-практикуми: «Формування соціально громадянської 

компетентності у дошкільників» «Профілактика емоційного вигорання  

педагогів» і майстер-клас: «Нетрадиційні техніки ліплення», інші два семінари 

не були проведені у зв’язку з початком воєнних дій в Україні. 

Систематично проводились консультації з педагогічних, психологічних 

питань для вихователів груп, а також «педгодини» , спрямовані на визначення 

системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього 

процесу. 

Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато 

необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу 

для роботи з дітьми. Поповнено методкабінет посібниками та педагогічною 

літературою відповідно до сучасних вимог.   

Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною 

(обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану. 

     Окрім навчальних занять згідно затвердженого розкладу, проводилась 

гурткова робота з вихованцями: 

 гурток «Подорожуємо у світ англійської мови» - керівник Бабела Н.Є. 

 гурток «ДО-мі-солька» - керівник Журавель О.В. 

 гурток «Здоровим будь»  - керівник  Рогожкіна О.І. 

 гурток «Чудо-шашки» - керівник Могила О.І. 

 гурток «Жайвір» - керівник Марченко О.І. 

 гурток «З ТІКО граємо - математику вивчаємо»» - керівник Пестерова Т.Ф.  

   Заняття у гуртках дозволяють дітям розвивати індивідуальні здібності та 

нахили, проявляти творчість. 



     Особлива увага надавалась реалізації завдань пріоритетних  напрямків 

освітнього процесу: національно-патріотичного,  мовленнєвого, екологічного, 

музичного виховання дітей. 

     З метою забезпечення високої результативності освітнього процесу педагоги 

дошкільного закладу широко  використовують педагогічну спадщину та 

інноваційні технології. 

     Впродовж 2021/2022 н.р. з вихованцями дошкільного закладу  були проведені 

різноманітні заходи та свята. 

     24 лютого 2022 року  заклад  у зв’язку з військовою загрозою і введенням 

воєнного стану на території України ДНЗ вимушений був перейти на 

дистанційну форму роботи.  Педагоги  закладу організували он -лайн роботу зі 

здобувачами освіти та їх батьками. 

     Одним з головних завдань функціонування закладу дошкільної освіти є 

взаємодія з сім’єю. Родина і заклад дошкільної освіти – два суспільних 

інститути, які закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: 

виховати здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим 

інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. Тому ми впроваджуємо 

найрізноманітніші форми роботи з батьками. 

     Педагоги закладу активно співпрацювали з батьками, вчасно відгукувались на 

їхні запити, залучали членів сімей до освітнього процесу групи та життя садочку. 

Вихователями кожної групи створено Viber-чати для спілкування з батьками, де 

педагоги мали прямий зв’язок у спілкуванні та вирішенні нагальних потреб. У 

створені групи  щоденно викладалися презентації, рекомендації, завдання для 

дітей, моніторився стан здоров’я вихованців, нагадувалися правила збереження 

здоров’я. Також для батьків у Viber-чатах було розміщено перелік дитячих 

сайтів. Використовувались інші засоби комунікації, зокрема: Facebook, 

Messenger, Електронна пошта. Для онлайн-спілкування в спільноті Facebook 

створена група, де педагоги щоденно розміщують цікаві, змістовні онлайн 

заняття, практичні поради по організації виховання та навчання дошкільнят, 

матеріали по організації спостережень, ігрової та трудової діяльності; проводять 

консультативно-просвітницьку роботу; надають різноманітні поради, 

рекомендації, консультації по роботі з дітьми вдома. Проводились різноманітні 

онлайн-конкурси, в яких приймала велика кількість дітей. Педагоги постійно 

мотивують батьків, підтримують зворотній зв’язок з ними. І цей зворотній 

зв’язок є дуже активним, дієвим. 

     Головним підсумком  освітньо-виховної роботи на протязі усього періоду 

перебування дитини у дошкільному закладі є рівень її шкільної готовності. 

Особлива увага  приділялась якісній підготовці дітей до школи. Бо наші 

випускники – це  наше обличчя успіху. 

  



 Медична робота 

 

     Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Весь освітньо-виховний 

процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, 

здоров'яформуючі технології. Постійно велась робота по формуванню 

правильної постави, профілактики плоскостопості. Загартування, просвітницька 

робота серед батьків та педагогів дали можливість знизити показники 

простудної захворюваності. 

     Завідувач та старша медична сестра  постійно контролювали дотримання у 

групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний  стан. 

     Варто зазначити ,що в закладі активно співпрацюють всі служби з питання 

організації фізкультурно-оздоровчої роботи. Вихователем-методистом 

здійснюється моніторинг рівня фізичної підготовленості дітей, аналіз 

фізкультурно-оздоровчої роботи за певний період. Завідувач на підставі 

об’єктивних даних про стан фізичного виховання в дошкільному закладі видає 

накази: інструктивні («Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи та 

спортивно-масової роботи в ШДНЗ», «Про проведення медико-педагогічного 

контролю за фізичним вихованням», «Про виконання Закону України «Про 

фізичну культуру і спорт») і аналітичні («Про стан фізкультурно-оздоровчої 

роботи в ДНЗ»). 

     В умовах адаптивного карантину медична служба закладу керувалась в роботі 

нормативно-правовими документами: 

    Наказ МОЗ України від 24 березня 2016 року № 234 «Про затвердження 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів». 

     Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 21 травня 

2020 року №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» 

та забезпечувала: 

 проведення навчання працівників правил використання засобів 

індивідуального захисту; 

 виконання п.14, 15, 19, 21 Санітарного регламенту щодо наявності, 

маркування, умов зберігання та використання за призначенням санітарного та 

спеціального одягу, інвентарю для прибирання, мийних і дезінфекційних 

засобів; 

 повну готовність приміщення ізолятора відповідно до вимог утримання в 

ньому хворого (підозрілого); 

 в місцях миття рук наявність пам’яток – схем щодо дотримання правил 

якісного миття рук та гігієнічної обробки рук персоналу; 

 ведення Журналу відвідувачів закладу освіти, у якому зазначати ПІБ особи, 

дату, ціль перебування, результати візуальної наявності ознак інфекційних 



захворювань, результати температурного скринінгу, час та місце перебування в 

закладі, коло контактних осіб (під особистий підпис медичного працівника 

закладу) (додаток 4); 

 фіксування кожного випадку погіршення стану здоров’я дітей та працівників 

закладу. 

     Питання медичного обслуговування дітей, аналіз дитячої захворюваності, 

стан відвідування, організація літнього оздоровлення  тримаються на постійному 

контролі завідувача та медичного персоналу та узагальнюються довідками до 

педагогічних рад та виробничих нарад. 

 

Організація харчування 
 

     Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, 

здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227. 

      Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2021/2022 

навчальному році здійснювалось   за перспективним меню.   Організація 

харчування дітей в ДНЗ, здійснювалася згідно Інструкції з організації 

харчування дітей у ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227. 

      Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування 

і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники 

суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, 

правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків 

отруєнь і кишкових захворювань дітей. 

      Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти 

постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню, 

завжди надавались супроводжувальні документи. Протягом навчального року 

стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та груп відповідав 

достатньому рівню (харчоблок забезпечений посудом та кухонним інвентарем; 

придбали електросковороду, жарочну шафу, обладнання знаходилось у 

справному стані). 

     Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи дошкільного 

навчального закладу. Інтервали між прийомами їжі строго витримувались. 

Протягом навчального року у закладі перебували діти пільгового контингенту. 

Загальний контроль за станом харчування здійснював завідувач закладу та 

медична сестра. 



Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу 
 

     Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує 

право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов 

для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких 

напрямках: 

 Створення безпечних умов для перебування дітей. 

 Організація догляду за дітьми. 

 Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД. 

 Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД. 

 Робота з батьками. 

     Кожен працівник ДНЗ   проявляє турботу по створенню безпечних умов для 

перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно 

відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого 

обладнання. Провели заміну дитячих столів на сучасні, яскраві. У всіх групах 

проведена заміна столів, кухонні меблі, дитячі модулі. 

     У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, 

навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. 

Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання 

дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та 

літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого 

травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо 

травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно 

надавались до управління освіти. 

     Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки 

життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року 

розроблено пам’ятки   щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних 

свят, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят. 

     Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого 

травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були 

освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих 

місцях для забезпечення  життєдіяльності малюків під час навчально-виховного 

процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила 

улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов 

влаштування ДНЗ. 

     З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності 

проводилися наступні види контролю: 

o адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, 

дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та 



реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки 

(щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік); 

o попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки 

життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах, обсягу 

знань дітей з безпеки. 

 

Матеріально-технічна база 
 

     Дошкільному навчальному закладу   вже 50 років. Життя вимагає постійних 

реконструкцій та оновлень. Це питання  є одним із основних у діяльності 

завідувача. Багато проблем ми вирішуємо, так в 2021/2022 навчальному році  

зроблено: ремонт даху І та ІІ корпусах, ремонт та побілка фундаменту, поточний 

ремонт харчоблоку, пральні, підвалу, групи для дітей раннього віку «Малятко», 

зроблено заміну електровимикачів в групах, мотора центрифуги в пральні, 

частково пофарбоване ігрове обладнання на ігрових і спортивних майданчиках. 

Всі витрати висвітлюються на сайті ЗДО. 

     Але є проекти з великими фінансовими затратами: заміна вікон, потребують 

ремонту тіньові навіси, ігрове та спортивне обладнання, асфальтне покриття 

дошкільного закладу та на ділянках, а також потрібно замінити лінолеум у групі 

«Калинка», «Лісова пісня», «Сонечко», у ІІ корпусі  на І поверсі, музичній залі; 

замінити вхідні двері, 2 мийки на харчоблоці. 

      За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна 

зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано. Санітарний стан 

приміщень ЗДО має задовільну оцінку.  

      Успіхи дитячого садка -  це  успіхи всього колективу. Висловлюю подяку 

всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного 

забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і 

завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і 

вихованню молодого покоління.  

     Безмежно вдячні батькам за активну батьківську позицію, за зворотній зв’язок 

з закладом. Ви своєю роботою подаєте приклад іншим, надихаєте на нові справи, 

звершення, наближаєте нас до такої довгоочікуваної перемоги. 

     Все буде Україна! 

 

  

   

 

 


