
ЗВІТ КЕРІВНИКА  

ДНЗ №5 «Колобок» з питань статутної діяльності  

за 2018-2019н.р. 
 

Шановні педагоги, члени батьківського комітету, ради ДНЗ та громадськості… Сьогодні я 

звітую про свою діяльність за 2018-2019 навчальний рік, відповідно до Положення про порядок 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів 

перед колективом та громадськістю. 

Як завідувач ДНЗ, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом ДНЗ, 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками завідувача ДНЗ, 

законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника 

дошкільного навчального закладу. 

 

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»,  

- «Положення про дошкільний навчальний заклад», 

- Базового компоненту дошкільної освіти України, 

- Закону України «Про охорону праці», 

а також, відповідно власного Статуту та  Плану освітньо-виховної роботи ДНЗ на навчальний рік та 

оздоровчий період. 

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 та духовного розвитку. 

Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: 

збереження та зміцнення фізичного й 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. 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №5 «Колобок» Подільської міської ради Одеської 

області розрахований на 75 місць. 

 

№ з/п відомості показники 

1 мова навчання українська 

2 

кількість груп усього 4 

з них: 
груп раннього віку 1 

дошкільного віку 3 

3 Режим роботи груп 10,5 год. 

4 
Кількість 

вихованців 

на початок навчального року 76 

на кінець навчального року 91 

5 

Кількість працівників усього 20 

з них: 

педагогічний персонал 7  

медичний персонал 1  

обслуговуючий персонал 12 

 

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної 

довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини. Групи 

комплектуються за віковими ознаками. 

 

1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у 

навчальному закладі. 

 



Вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням 

дітей 5-ти річного віку:  

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року 

«Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа 

МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні 

заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9–811) протягом 

року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4 – 5 років, які проживають в мікрорайоні 

дошкільного закладу, але не відвідують його. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, 

проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. З метою 

пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, у квітні 

було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Було надано 

можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, оглянути предметно – ігрове середовище 

групових кімнат. Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100% охоплені різними формами здобуття 

дошкільної освіти.  

 

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних 

технологій у навчальний процес  

Планування роботи ДНЗ №5 «Колобок» здійснювалось відповідно до Інструктивно–

методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних 

навчальних закладах» від 3 липня 2009 року та листа МОН України №1/9-386 від 13.06.2018 року 

«Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному 

році». Саме річним планом регламентувалась організація методичної роботи дошкільного 

навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у 

навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти. Для 

забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує 

методичний кабінет, який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Методичну 

роботу в ДНЗ організовує завідувач дошкільного закладу. Педагогічний колектив має змогу 

здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з навчального на розвивальний. Педагоги 

користуються сучасними науковими розробками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з 

досвіду роботи кращих педагогів міста, періодичними педагогічними виданнями. 

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення 

фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, відкриті покази, 

використання кращого досвіду педагогів дитячого садка, міста, проходження курсів підвищення 

кваліфікації при Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради».   

Упродовж 2018–2019 навчального року в освітніий процес впроваджувалися новітні 

педагогічні технології: ТРВЗ  Г.Альтшуллера, «Художнє слово і дитяче мовлення» (Н.Гавриш), 

Технологія саморозвитку М.Монтессорі, Театр фізичного виховання М. Єфименка, К.Орфа 

«Розвиток музичних здібностей дітей», інноваційні технології з логіко-математичного розвитку 

Б.Нікітіна, , В.Воскобовича, З.Дьєнеша. 
 

Управлінська діяльність 

Управління ДНЗ здійснюється відповідно до нормативних документів та законодавчих актів 

України. У дошкільному навчальному закладі у наявності всі нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність закладу. 

Адміністрацією ДНЗ використовується багато різних форм контролю за станом освітнього 

процесу.  Під час здійснення внутрішнього контролю завідувачем ДНЗ використовуються 

діагностичні картки аналізу та вивчення стану життєдіяльності дітей. Аналіз результатів внутрішньо 

контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради ДНЗ, відповідних наказах по 

навчальному закладу.  

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва ДНЗ більш близький до демократичного, так як 

більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу, створюється такий 

мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива та самостійність 

підтримується, повноваження делегуються.  

У роботі з працівниками я намагаюсь дотримуватись партнерського стилю керівництва. 

Проблеми обговорюємо разом й виробляємо різні варіанти рішення, з них обираємо найбільш 



оптимальні, затверджуємо і в подальшому здійснюємо. Основними формами спілкування є наради, 

індивідуальні бесіди, інформування. Контроль в ДНЗ здійснюється не заради пошуку винних, а 

заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у 

ДНЗ залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи 

керівництва,  як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість 

поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. 

У зв’язку з цим, я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації та 

характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, 

насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей та властивостей. Таких якостей у 

адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх працівників. 

Для забезпечення виконання річних завдань в ДНЗ створюються необхідні умови. В основі 

освітньої роботи закладу покладено взаємозв’язок та взаємодію всіх  служб, які забезпечують 

емоційне благополуччя та комфортне перебування дітей в дитячому садку. 

 

Організація та результативність освітнього процесу в ДНЗ 

Організація освітнього процесу була спрямована на реалізацію основних завдань  закладу, при 

визначенні яких було враховано їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, 

аналіз результатів роботи за 2017-2018 навчальний рік, можливості колективу. 

 
Організація методичної роботи 

 

В своїй роботі колектив ДНЗ №5 «Колобок» керувався такими нормативними документами, як: 

Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний 

навчальний заклад України, Статут ДНЗ №5 «Колобок», та іншими правовими актами. Освітній 

процес у дошкільному закладі здійснювався за освітньою програмою для дітей віком від 2 до 7 років 

«Дитина», рекомендованою МОН України. 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному році була спрямована на 

вдосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників, підвищення результативності 

освітнього процесу шляхом впровадження нових педагогічних технологій. 

У 2018-2019 навчальному році колектив працював над головною методичною проблемою: 

«Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як 

важливого чинника в реалізації Базового компонента дошкільної освіти, державних вимог до рівня 

сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості 

дошкільників перед вступом їх до школи». 

Для вирішення цієї проблеми, керуючись основним положенням Закону України «Про 

освіту», виконуючи Закон України «Про дошкільну освіту», враховуючи лист МОН України №1/9-

386 від 13.06.2018 року «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 

2018/2019 навчальному році», колектив ДНЗ №5 «Колобок» упродовж 2018-2019 навчального року 

працював над вирішенням таких завдань: 

1. Зміцнення здоров’я дошкільнят через організацію різноманітних форм фізкультурно-

оздоровчої роботи з дітьми та оптимізацію активного рухового режиму упродовж дня. 

2. Продовжити роботу над формуванням патріотичної свідомості дітей засобами 

народознавства. 

3. 3.Удосконалювати роботу з формування життєвої компетентності дошкільника через ігрову 

та театралізовану діяльність. 

Вирішення вище зазначених завдань здійснювалось через проведення різноманітних форм 

методичної роботи з педагогічними кадрами, (передбачених річним планом роботи ДНЗ) та 

використання різноманітних методів та прийомів роботи з дітьми як на заняттях, так і поза 

заняттями. Всі завдання розв’язувались у тісній співпраці з батьками вихованців дошкільного 

закладу.  

В роботі з педколективом використовувались масові (педради, семінари, педагогічні 

виставки), групові (ділова гра, брейн-ринг, консультації) та індивідуальні (самоосвіта, 

взаємовідвідування, консультації) форми методичної роботи.  Вдало поєднувались колективні, 

групові та індивідуальні форми методичної роботи, які сприяли ефективному росту фахової 

майстерності, творчості, формуванню інноваційної компетентності педагогів. Проводились відкриті 

покази занять. 



Педагогічний колектив дошкільного закладу приймав активну участь у методичній роботі 

міста. Усі педагоги ДНЗ були учасниками методичних об’єднань вихователів різних вікових груп, та 

спеціалістів (музичних керівників). 

У березні 2019р. на базі ДНЗ проведено засідання міського методичного об’єднання для 

вихователів молодших та середніх груп ДНЗ міста у формі інтерактивного семінару – практикуму на 

тему «Формування логіко-математичної компетентності дошкільників». Вихователі ДНЗ міста мали 

можливість переглянути заняття з використанням сучасних педагогічних технологій з логіко-

математичного розвитку з дітьми середньої групи на тему «Весна в Країні Геометричних фігур», яке 

провів вихователь Грек В.К. Заняття проведено у формі гри-подорожі, під час якої дошкільнята, 

виконуючи певні математичні завдання, визволяли красуню Весну з Країни Геометричних фігур. Під 

час даного заняття вихователем було використано інноваційні технології Б.Нікітіна, В.Воскобовича, 

М.Монтессорі, З.Дьєнеша а також елементи квест-технології. На занятті вихователем вирішувались 

також завдання трудового та морального виховання. Діти з великим задоволенням виконували 

завдання, для того, щоб врятувати Весну, а наприкінці заняття отримали від неї «чарівні» подарунки. 

У другій частині методичного об’єднання вихователь Богодіст І.Г. презентувала досвід роботи 

дошкільного закладу з питання «Нетрадиційні підходи в організації пізнавальної діяльності дітей». 

Однією з форм методичної роботи в закладі є організація виставок, як тимчасових, так і 

постійно діючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з батьками; спеціальні 

виставки за тематикою педагогічних рад, семінарів: виставки посібників, атрибутів, методичної 

літератури («Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «Готуємось до 

семінару», «Тиждень безпеки дитини» тощо). 

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носила діагностично-прогностичний 

характер, базувалась на глибокому аналізі роботи при проведенні освітнього процесу. 

В роботі з педагогами здійснювався диференційований підхід, створювались усі умови для 

розкриття їх творчого потенціалу.  

На допомогу в роботі педагогам  завідувачем ДНЗ Моргуненко І.В. розроблено: 

- методичні рекомендації щодо використання народознавчих аспектів в освітній роботі з 

дітьми; 

- картотеки періодичних видань; 

- картотеки народних, дидактичних ігор; 

З метою результативного запровадження інтерактивних технологій в роботу дошкільного 

закладу оформлено матеріал  «Використання інноваційних технологій в логіко-математичному 

розвитку дітей дошкільного віку». 

Одним з важливих завдань дошкільного закладу є підготовка дітей дошкільного віку до 

навчання в школі. Це завдання пов’язане з питанням наступності в роботі дошкільного закладу та 

школи. Педагогічний колектив ДНЗ №5 «Колобок» співпрацює з педагогічним колективом ЗОШ I-II 

ступеню №8. Ми розглядаємо проблему перспективності та наступності  як двосторонній процес. 

На дошкільному рівні освіти ми прагнемо зберегти самоцінність дитинства і формувати 

особистісні якості малюків, які в подальшому слугуватимуть основою успішного шкільного 

навчання. Школа ж, як наступник дошкільної освіти, починається не з «нуля», а продовжує 

накопичений дитиною потенціал. Форми співпраці: проведення спільних з педагогічними 

працівниками методичних заходів, батьківських зборів; проведення з дітьми екскурсій і цільових 

прогулянок до школи, спільних розваг; взаємовідвідування: відвідування занять старшої групи 

вчителями школи та відвідування уроків у 1-му класі вихователями ДНЗ.  

 

2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази 

ДНЗ. 

 

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу є 

одним із провідних напрямків роботи завідувача та Ради ДНЗ.  
Будівля закладу прийнята в експлуатацію 60 років тому. Але, незважаючи на цей термін, 

адміністрація ДНЗ разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної 

бази, підтриманням її у робочому стані. Всі приміщення дошкільного закладу відповідають 

санітарним вимогам. 

Ми намагаємось приділяти достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. 

Територія ДНЗ завжди прибрана, доглянута. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом 



літа доглядаються дошкільниками та двірником. Своєчасно обрізуються дерева, вапнуються 

бордюри, проводиться скошування трави на газонах. 

Нажаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування дошкільного закладу, 

залишаються економічні чинники. Недостатнє фінансування ДНЗ не дає змоги на належному рівні 

зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище.  
 

3. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне 

використання.  

 

Фінансово-матеріальне забезпечення ДНЗ відбувається за рахунок коштів з міського бюджету 

та благодійних внесків батьків.  

Протягом навчального року батьками вихованців надавалась благодійна допомога у розмірі 30-

40грн. на місяць на потреби закладу та придбання на групи канцтоварів і миючих засобів, на які не 

було передбачено виділення коштів з бюджету міста.  
Так, на потреби закладу у період з вересня 2018р. по травень 2019р. використано 2080 грн. 

59коп. На потреби груп  витрачено 6880грн. 93коп. У наявності всі чеки та накладні.  

З метою створення належних умов перебування дітей в дошкільному закладі заплановано 

провести в червні-серпні 2019р. ремонтні роботи.  

За матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань, хочу 

висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців. Окрема подяка головам батьківських 

комітетів груп та голові батьківського комітету дошкільного закладу, адже саме та їхні плечі було 

покладено організацію збору благодійної допомоги.  

 

Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ покращилось за рахунок фінансування з міського 

бюджету. В цьому році дошкільний заклад було частково забезпечено миючими засобами, 

виділеними з бюджету міста. 

За кошти місцевого бюджету управлінням освіти було придбано: 

- м’ясорубку електричну  (1шт); 

- килим 2.5х3.5 (1шт); 

- килимову доріжку 28м. (1шт.); 

- килимки 0.5х0.7 (8 шт.); 

- постільну білизну (50 шт.); 

- миючі засоби (порошок, засіб рідкий, сипуче, мило господарче, засіб для вікон та для 

унітазів, сода кальцинована, сода харчова); 

- електробатареї (2 шт.); 

- електронні ваги (1 шт.); 

- пральну машину (1шт); 

- замінено 7 вікон у приміщенні пральні; 

- проведено замір електричного опору контуру захисного заземлення електрообладнання  

та  електропроводки; 

- проведено перезарядку вогнегасників. 

 

Нажаль, гострими залишаються питання щодо: 

- Ремонту даху у приміщенні пральні (заміна шиферу) 

- Встановлення відливів на будівлі ДНЗ 

- Заміни вхідних дверей у приміщенні пральні та складських приміщеннях  (3 шт.) 

- Заміни внутрішніх дверей (15 шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Капітального ремонту погребу 

- Капітального ремонту стелі та стін у приміщенні харчоблоку 

- Ремонт цоколя ДНЗ 

- Заміни водопровідних труб у підвальному приміщенні ДНЗ 

- Ремонту ігрових павільйонів на дитячих майданчиках (дах) 

- Заміни кахлю в умивальних та туалетних кімнатах груп (≈100м2) 

- Заміни кахлю на стінах у портомийках груп (40 м2) 

- Заміни кахлю на стінах у приміщеннях харчоблоку (65 м2) 

- Заміни раковин для миття посуду в групах №2,3,4 (3шт подвійні) 



- Заміни умивальника у медичному кабінеті  

- Заміни мийної раковини на харчоблоці 

- Заміни унітазів по групах (8 шт) 

- Придбання лінолеуму для спальних кімнат груп №1,2,4; групової кімнати гр.№2; 

роздягальні груп №1,4; медичного кабінету, кабінету завідувача та коридору ІІ поверху ДНЗ 

(≈200м2) 

4. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими                 

педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки. 

 

Загальна чисельність колективу дошкільного закладу складає 19 чоловік. З них педагогічних 

працівників – 7 чол. Педагогічними кадрами дошкільний заклад укомплектовано не в повному 

обсязі. Згідно Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом 

МОН України від 04.11.2010р. №1055, дошкільний заклад необхідно доукомплектувати такими 

штатними одиницями, як: вихователь-методист (0.5ст.), інструктор з фізкультури (0.5ст.), соціальний 

педагог (1 ст.), керівник гуртка (0.5 ст.), практичний психолог (0.5 ст.). 

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та 

доцільність їх розстановки. 

 

Аналіз якісного складу педагогічного колективу показав такі результати:  
 

За освітою: 

- Вища освіта – 2 чол. 

- Неповна вища – 5 чол.  
 

За кваліфікаційною категорією: 

- Вища категорія - 1 чол. 

- І категорія – 1 чол.    

- 11 тарифний розряд – 4чол. 

- 9 тарифний розряд – 1чол. 

 

За педагогічним стажем: 

- До 5 років – 1 чол. 

- Більше 20 років – 6 чол. 

  

З метою підвищення фахового рівня педагогічних працівників в дошкільному закладі було 

складено графік курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників ДНЗ №5 на 2018-2022 

роки (на 5 років), при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів. Всі педагогічні 

працівники дошкільного закладу вчасно, відповідно до графіку, проходять курси підвищення 

кваліфікації та атестацію, згідно вимог чинного законодавства.  

Розстановка педагогічних кадрів відбувається з урахуванням стажу та досвіду роботи. 

 

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей  та працівників. 

 

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників 

 

Організація харчування 

 

Організація харчування в ДНЗ №5 «Колобок» здійснюється згідно Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 

17.04.2006р. за №298/227 зі змінами, затвердженими МОНмолоді та спорту та  МОЗ України від 

26.02.2013р. №202/165. Діти одержують 3-и разове харчування при 10,5 годинному перебуванні в 

ДНЗ. Старшою медсестрою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню, 

погодженого із Держпродспоживслужбою та технологічних карток.  

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ, відповідають вимогам державних стандартів, 

супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної 

експертизи. 



В дошкільному закладі середня чисельність дітей складає 89 чол. З них 16 дітей забезпечено 

пільговим харчуванням (2 дітей, позбавлених батьківського піклування; 9 дітей з сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» – безкоштовне харчування за рахунок бюджету; 3 дітей з сімей учасників 

в АТО та 2 дітей з багатодітних сімей – пільгове харчування з розрахунку 50% від вартості 

харчування в день).  

У 2018-2019 навчальному році, до  31.01.2019р., діти харчувалися з розрахунку 22 гривні за 

д/день. З лютого 2019р. вартість харчування збільшено до 24 грн. за д/день.  

Грошові норми виконувались в повному обсязі. Щомісячно в дошкільному закладі проводився 

аналіз виконання норм по основним продуктам харчування.  

Аналіз реалізації основних продуктів за 2018 рік показав, що норми по харчуванню виконано 

в середньому на 75.8%, що на 5.3% більше, ніж у 2017 році. Так, середнє виконання щоденних норм 

продуктів харчування було таким: 

№ 

з/п 

назва продукту середній показник 

виконання за 2018р. (у 

%) 

Старший вік Ранній вік 

грами % грами % 

1. М’ясо  59.0 46 46 43 72 

2. Риба  85.5 32 71 20 100 

3. Масло вершкове  85.7 15 71.4 12 100 

4. Олія соняшникова  94.5 8 88.9 6 100 

5. Молоко  52.1 235 52.2 206 52 

6. Сир твердий 77.0 3.2 64 2.7 90 

7. Сир кисломолочний  84.3 36 80 31 88.6 

8. Цукор  95.6 41 91.1 35 100 

9. Яйце 90.0 16 80 12 100 

10. Картопля 91.0 169 88.9 121 93.1 

11. Овочі  62.4 140 60.9 115 63.9 

12. Фрукти  61.7 50 50 33 73.3 

13. Соки  46.5 30 42.9 25 50 

Середній показник 

виконання норм харчування 

75.8%  68.3%  83.3% 

 

Продукти харчування завозились до закладу згідно поданих заявок та з обов’язковою 

наявністю супровідних документів. Продукти зберігались у коморі, відповідно до умов щодо їхнього 

зберігання, при відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства. Терміни реалізації 

продуктів виконувались чітко. Щоденно відбирались добові проби страв, які зберігались у 

спеціальній тарі в холодильнику на харчоблоці. Режим харчування та питний режим дотримувався в 

усіх вікових групах. 

Адміністрацією закладу здійснюється постійний контроль за виконанням грошових та 

натуральних норм, якістю страв та харчування дітей на групах. Щомісячно аналізується стан 

харчування дітей в ДНЗ. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються 

накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах.  

 

Організація медичного обслуговування 
 

  Медичне обслуговування дітей та працівників ДНЗ організовано відповідно до нормативно-

правової бази. Для якісного медичного забезпечення дошкільників та педагогів у закладі обладнаний 

медичний кабінет. Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється старшою 

медсестрою Сербіною Ж.А., яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування дітей, 

забезпечує профілактику дитячих захворювань.  

Аналіз стану здоров’я вихованців систематично фіксується в індивідуальних медичних картках 

та в листках здоров’я дітей кожної вікової групи, де вказана група здоров’я та рівень фізичного 



розвитку дитини для здійснення індивідуального, диференційованого підходу у навчанні та 

вихованні педагогами кожної дитини.  

Одним з пріоритетних напрямків роботи дошкільного закладу, є фізкультурно-оздоровчий. Для 

успішного вирішення даного питання в дошкільному закладі проводиться систематична планомірна 

робота. В роботі з дітьми використовуються різні засоби фізичного виховання в комплексі: 

раціональний режим, харчування, загартовування (в повсякденному житті, спеціальні загартовуючи 

процедури) та активна рухова діяльність (ранкова гімнастика, розвиваючі вправи, спортивні ігри, 

розваги, фіззаняття).  

Належна увага приділялась загартуванню дітей в умовах дошкільного  закладу  та сім’ї з метою 

зниження захворюваності дітей. Було звернено увагу на проведення оздоровчих заходів, 

попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення 

занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил безпечної поведінки, надання першої допомоги при 

травмуванні як у побуті, так і в надзвичайних ситуаціях. 

Аналіз захворюваності дітей-вихованців проводиться старшою медичною сестрою 

систематично: 1 раз на місяць, поквартально та 1 раз на рік, у порівнянні з минулим періодом. 

Результати щоквартальних та річного аналізу захворюваності дітей в дошкільному закладі подаються 

до УОСМС Подільської міської ради. Старшою медичною сестрою разом з адміністрацією 

здійснюється спільний медико–педагогічний контроль. Результати фіксуються в довідках, 

заслуховуються на педагогічних радах, нарадах при завідувачі. 

Аналіз захворюваності проводиться медичною сестрою на основі даних річного статистичного 

звіту, що базується на матеріалах медичної документації, яка ведеться щоденно.  

Аналізуючи показники захворюваності серед  дітей дошкільного закладу за 2018 рік, у 

порівнянні з 2017 роком, маємо такі результати: 

 

рік, 

середньорічна 

чисельн. дітей 

проведено  

дітоднів  

пропущено  

дітоднів 

з них по хворобі пропущено  

1 дитиною 

по хворобі  

2017р. (83 д.) 10421 10739 124 1.5 

2018р. (78 д.) 10163 8761 103 1.3 

 

Захворювання 2017р. 

(83дитини) 

2018р. 

(78 дітей) 

+/- 

Бронхіт  3 1 -2 

ГРВІ 41 36 -5 

Вітряна віспа - 1 +1 

      Всього 44 38 -6 

 

У порівнянні з 2017 роком видно, що кількість захворювань зменшилась на 6 випадків, 

зокрема:  ГРВІ – на 5 випадків, бронхіт – на 2 випадки. Разом з тим, з’явився 1 випадок 

захворювання на вітряну віспу.  

З метою профілактики та запобігання захворюваності дітей дошкільного віку в дошкільному 

закладі було розроблено Заходи щодо запобігання, розповсюдження ГРВІ, ГРЗ та грипу серед дітей 

та працівників ДНЗ №5 «Колобок», та Профілактично – оздоровчі заходи на 2019р.  

Завдяки допомозі батьків ДНЗ забезпечено медикаментами у повному обсязі. 

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації.  

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який 

фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються 

виплати по листам непрацездатності. 

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 

 та протипожежних норм 
 

ДНЗ є комунальним  закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав 

дитини, які закріплені в основних державних документах: 



- Конституції України, 

- Конвенції ООН про права дитини, 

- Законі України «Про охорону дитинства», 

- Сімейному кодексі. 

Для ведення цієї роботи, на початку року, наказом по ДНЗ затверджено громадського 

інспектора з охорони дитинства (старша медсестра Сербіна Ж.А.). 

Систематично, на нараді при завідувачі, громадський інспектор звітувала про наявність у ДНЗ 

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

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики 

травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педагогічного 

колективу, як одна з пріоритетних і проводиться відповідно до Закону України «Про охорону праці», 

Правил пожежної безпеки в Україні, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, та 

інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань.  

Як керівник, я приділяю значну увагу забезпеченню безпечних та нешкідливих умов виховання 

дітей. В річному плані окремим розділом щорічно планується робота з безпеки життєдіяльності та 

виконується працівниками ДНЗ у повному обсязі. Стан цієї роботи знаходиться під постійним 

контролем адміністрації закладу.  

Організація роботи з охорони праці в ДНЗ здійснювалась на основі Законів України та 

нормативно-правових актів, «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого МОН 

України від 26.12.2017р. №1669, наказів та вказівок вищих і контролюючих органів. Завідувачем 

дошкільним закладом видано накази «Про організацію роботи з охорони праці», «Про створення 

постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень та споруд».  

Протягом року адміністрацією систематично здійснювався контроль за виконанням заходів 

щодо створення здорових і безпечних умов освітнього процесу, організовувалось навчання 

працівників закладу з питань охорони праці, згідно з Положенням про порядок проведення навчання 

і перевірки знань з питань охорони праці, проводились інструктажі, що відображено в журналах 

проведення інструктажів з ОП.  

Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювались на зборах 

трудового колективу та  нарадах при завідувачу. 
Згідно циклограми адміністрацією та медичним працівником проводився контроль за 

дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, за виконанням інструкцій з охорони життя і здоров’я дітей 

та працівників. Систематично проводився громадсько-адміністративний контроль за виконанням 

вимог техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці. Рекомендації щодо усунення виявлених 

недоліків виконувались своєчасно. Чимала увага приділялася в закладі збереженню здоров’я 

працівників. Завідувачем дошкільного закладу здійснювався систематичний контроль за 

проходженням попередніх та систематичних медичних оглядів учасниками освітнього процесу, за 

безпекою навчального обладнання та технічних приладів закладу. 

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації 

всієї роботи з охорони праці. В ДНЗ у наявності плани евакуації дітей на випадок пожежі, 

призначено відповідальних осіб. Систематично проводяться тренувальні евакуаційні заходи на 

випадок виникнення пожеж. Пожежний щит, в більшості, укомплектовано протипожежним 

інвентарем. 

У квітні 2019р. проводилась комплексна перевірка стану виконання вимог пожежної безпеки в 

ДНЗ. За результатами перевірки складено відповідний Акт. Перевірка показала, що в дошкільному 

закладі ведеться систематична робота щодо виконання вимог Правил пожежної безпеки в Україні. В 

закладі створено відповідну нормативну, методичну базу з питань пожежної безпеки. Упродовж року 

систематично видавались накази з даного питання. Розгляд питань з пожежної безпеки проводився 

на виробничій нараді. 

З працівниками дошкільного закладу систематично проводяться інструктажі з питань пожежної 

безпеки, які реєструються в Журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. З усіма 

працівниками інструктажі з пожежної безпеки проводяться один раз на 6 місяців, з працівниками, які 

працюють на місцях підвищеної небезпеки – один раз на квартал (на 3 місяці). Інструктажі 

проводяться вчасно. 



В той же час, за відсутності коштів, ДНЗ не укомплектовано необхідною кількістю 

вогнегасників, не проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій дахових приміщень ДНЗ, 

будівлю дошкільного закладу не обладнано автоматичною системою пожежного захисту.  

 

Регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин між адміністрацією та 

трудовим колективом закладу здійснювалось згідно Колективного договору на 2017-2019рр. В 

Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом зазначено перелік посад 

працівників з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка до 7 календарних 

днів. Встановлюється оптимальний режим роботи для жінок, що мають 2-х і більше дітей віком до 15 

років. 

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконувались. 

У зв’язку зі зміною керівництва дошкільного закладу та профорганізатора ДНЗ між 

адміністрацією та трудовим колективом закладу складений Колективний договір на 2019-2020рр., 

який ухвалений на зборах трудового колективу 29.05.2019р. 

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідувачем, 

постійно подаються на узгодження всі штатні одиниці. Члени профспілкового комітету є членами 

атестаційної та тарифікаційної комісій, комісій з пожежної безпеки, охорони праці. 

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль в освітній, оздоровчій та 

культурно – масовій роботі. 

 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, дітям з малозабезпечених сімей 

 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що виховуються в ДНЗ, проводиться згідно з 

діючим законодавством.  

Для виявлення дітей пільгового контингенту на початку року було проведено соціальне 

опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №5 «Колобок» та списки дітей пільгових 

категорій. Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації ДНЗ. 

На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей 

пільгами в оплаті за харчування.  

✓ Безкоштовне харчування: 

- дітей, які знаходяться під опікою,  

- дітей з малозабезпечених сімей. 

✓ З оплатою 50% від вартості харчування: 

- дітей з багатодітних сімей,  

- дітей батьки яких є учасниками Операції об’єднаних сил ЗСУ. 

З батьками та членами родин проводилась роз’яснювальна робота щодо права користування 

пільгами, проведено матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту. 

 

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, 

 організація їх відпочинку та оздоровлення 

З метою морального стимулювання за успіхи в роботі, кращі педагоги та обслуговуючий 

персонал нагороджено грамотами УОСМС Подільської міської ради, грамотами міського голови.  

У Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у 

роботі», в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання 

посадових обов’язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення). Так, згідно з 

існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та 

преміювання, педагогічні працівники дошкільного закладу одержали грошову винагороду. 

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної 

допомоги на оздоровлення, згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».  

 

Стан дитячого травматизму 

 

Вивчаючи стан травматизму серед вихованців, можна відзначити, що в дошкільному закладі 

здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов 



виховання. В ДНЗ розроблено низку заходів щодо попередження травматизму дошкільників та всіх 

учасників навчально-виховного процесу. 

Згідно циклограми адміністрацією та медичними працівниками ведеться контроль за 

дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, за виконанням інструкцій з охорони життя і здоров’я дітей 

та працівників. 

Випадків виробничого та дитячого травматизму за звітний період зареєстровано не було.  

 

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до 

управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями 

 

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця закладу з батьківською 

громадою. Допомога батькам вихованців здійснювалась шляхом надання кваліфікованої допомоги 

фахівцями: керівником закладу, медичним працівником, вихователями груп з питань розвитку, 

виховання та навчання дітей. Робота з батьками проводилась у формі групових та індивідуальних 

консультацій, бесід, анкетування, шляхом залучення батьків до співпраці та взаємодії з педагогами у 

закладі. Це перегляд та участь батьків у дитячих святах, розвагах, проведення спільних спортивних 

розваг та свят, виховних заходів. Застосовувались засоби наочної пропаганди (інформаційні 

бюлетені, батьківські куточки з папками-пересувками, фотовиставки, виставки психолого-

педагогічної літератури тощо). Традиційно для батьків організовувались батьківські збори, спільні 

виставки робіт, родинні газети. 

Слід відмітити активну роботу батьківського комітету дошкільного закладу, який допоміг 

організувати батьків всіх вікових груп до покращення матеріальної бази закладу. 

Протягом року на базі дошкільного закладу було організовано роботу консультативного пункту 

«Дошколярик», де батьки мали можливість отримувати консультативну допомогу з питань 

підготовки дитини до школи, організації роботи з дітьми вдома, створення розвивального 

середовища тощо. 

У дошкільному закладі діє Рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях 

Ради розглядались питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти та зміцнення 

матеріально-технічної бази ДНЗ, підготовка до літнього оздоровчого періоду тощо. 

 

7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального 

закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським 

комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування 
 

Робота зі зверненнями громадян в ДНЗ №5 «Колобок» ведеться відповідно до вимог Закону 

України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». 

Протягом 2018-2019 навчального року до завідувача ДНЗ письмових звернень не було.  

З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, індивідуального 

консультування, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, 

батьківської плати, здійснюю прийом громадян з особистих питань в межах своєї компетенції. 

Особистий прийом громадян проводиться відповідно до графіку прийому громадян. 

В ДНЗ заведено Журнал реєстрації звернень громадян. 

За минулий 2018-2019 навчальний рік кількість усних звернень склала 10 (3 – з питань 

працевлаштування, 5 – з питання влаштування дитини до ДНЗ, 2 – з питань надання довідки про 

роботу в дошкільному закладі).   

         Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального 

закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання, викладені батьками, Радою, батьківським 

комітетом тощо, інформую УОСМС Подільської міської ради про прийняті рішення. 

 

Колектив ДНЗ може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові й нові завдання. І 

першочергове завдання - створення умов для виховання та оздоровлення наших дітей. 

Подальший розвиток ДНЗ можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної 

перспективи розвитку. 



Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, 

навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити. 

Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати 

сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти пишаються 

своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами. Усвідомлюю, що розумно 

будувати взаємовідносини педагогів, їх помічників, дітей, батьків, можна тільки там, де всі 

відчувають свою приналежність до найвищої справи на Землі – формування Людини.  

Розумно організоване керівництво повинно, в першу чергу, сприяти залученню кожного члена 

системи «діти-батьки-педагоги-завідувач» до вирішення усіх питань освітнього процесу та уселяти в 

кожного віру і тверду переконаність, що він є активним і відповідальним співучасником цієї системи. 

І наприкінці хочу нагадати мою улюблену цитату В. Сухомлинського «Без наукового 

передбачення, без уміння закладати в людині сьогодні ті зерна, які зійдуть через десятиріччя, 

виховання перетворилося б у примітивний догляд, вихователь – у неграмотну няньку, педагогіка – у 

знахарство. Необхідно науково передбачити у цьому суть культури педагогічного процесу, і чим 

більше такого вдумливого передбачення, тим менше несподіваних нещасть». 

Ці слова є провідним поводирем і орієнтиром на кожен завтрашній день для мене, як педагога, 

як керівника та для всіх моїх колег, котрі не зосталися байдужими до проблем розвитку, навчання, 

виховання і оздоровлення наших дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


