Звіт керівника
Комунального закладу
«Дошкільний навчальний заклад№15
Вінницької міської ради»
Тетяни Голубчик
перед колективом та
громадськістю
у 2021 –2022 навчальному році

Звітування керівника ЗДО
10.06.2022 року відбулося онлайн звітування завідувача комунального закладу
«Дошкільний навчальний заклад №15 Вінницької міської ради» Тетяни
Голубчик перед педагогічним колективом та громадськістю.
Мета звітування:
Утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи
управління освітнім закладом, поєднання державного і громадського
контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень,
запровадження колегіальної етики управлінської діяльності , що базується на
принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.
Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом
дошкільної освіти.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником
відповідних рішень у сфері управління освітнім закладом.
Порядок денний:
Вибори голови та секретаря зборів.
Вибір лічильної комісії
Звіт завідувача Тетяни Голубчик
Голосування.
Звіт голови батьківського комітету закладу Аліни Стасюк
У звіті висвітлені:
Інформаційна характеристика закладу дошкільної освіти;

Кадрове забезпечення;
Матеріально – технічна база ЗДО;
Навчально – виховна робота;
Організація харчування
Медико-соціальний та психолого-педагогічний супровід
Організація харчування
Управлінська діяльність в ЗДО
Рішення загальних зборів
1 Зміст освітньої діяльності ЗДО відповідає вимогам соціального замовлення
батьків і дитсадка. Педагогічний колектив ЗДО досяг значних показників в
освітньому процесі, про що свідчить всебічний розвиток дітей та творчі
здобутки.
2.
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3. Діяльність керівника КЗ «ДНЗ №15 ВМР» за 2021-2022 навчальний рік
вважати задовільною.

(ТЕКСТ ЗВІТУ ДОДАЄТЬСЯ)

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 15 Вінницької
міської ради» (далі заклад дошкільної освіти) є комунальною власністю
Вінницької
територіальної громади, який здійснює свою діяльність
відповідно до чинного законодавства та статуту КЗ «ДНЗ № 15 ВМР».
КЗ «ДНЗ № 15 ВМР» розташований за адресою: м. Вінниця, вулиця
Тимофіївська,10, електронна адреса dnz15_pazluk@ukr.net.
На підставі рішення Вінницької міської ради набув статусу юридичної
особи з моменту державної реєстрації. Розпочав свою діяльність з 01.09.2017
року. Мова освітньо – виховної роботи – українська.
КЗ «ДНЗ № 15 ВМР» є закладом, який в своїй діяльності поєднує
всебічний, гармонійний розвиток особистості дитини, надає їй необхідної
компетентності для подальшого життя. Заклад дошкільної освіти організовує
освітній процес за художньо-естетичним напрямком.
У закладі створено життєвий простір необхідний для якісного
проведення освітнього процесу, для ігор, розваг, прогулянок, загартування,
фізкультурних занять, спортивних змагань, режимних процесів, медичного
обслуговування та повноцінного харчування дошкільників.
Заклад дошкільної освіти працює за 12 – годинним режимом. У своєму
складі заклад має 7 груп:
2групи – 3-го року життя;
1група – 4-го року життя;
2 групи – 5-го року життя
2 групи – 6-го року життя;
Порівняно з 2020/2021 навчальним роком кількість груп не змінилась.
Заклад розрахований на 130 місць.
Дитячий контингент у 2021-2022 н. р. налічує 302 дитини, наповнюваність
груп ми можемо бачити на гістограмі:
Наповнюваність груп
250
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У 2021/2022 навчальному році колектив закладу згідно штатного розкладу
нараховує 42 штатних одиниці, з них - педагогічного колективу 18 осіб:
завідувач - 1, вихователь-методист - 1, практичний психолог - 1, вихователі 12, інструктор з фізкультури - 1, керівник музичний – 1, керівник гуртка - 1.
Повну вищу педагогічну освіту мають 17 педагогів, 3 - базову вищу.
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У ЗДО створені належні умови для підвищення професійного рівня та
формування професійної компетентності педагогів. Значна увага приділяється
питанням самоосвіти.
Курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «ВАНО» пройшли педагоги:
Йосипчук О.П., Хавтірко Л.В., Сич Н.О., Марченко С.М.
В 2021 - 2022 н. р. черговій атестації не підлягав жоден педагогічний
працівник. Згідно «Положення про атестацію педагогічних працівників» заяви

на позачергову атестацію до атестаційної комісії не надходили. Отже в 20212022 н.р. педагогічні працівники не атестувалися.
Головним завданням закладу дошкільної освіти є реалізація державної
політики в галузі освіти, забезпечення фізичного і психічного здоров’я
дошкільників, розвиток творчих здібностей та інтересів, забезпечення
гармонійного розвитку кожного вихованця для нормального функціонування
в суспільстві.
Організація освітньої діяльності закладу дошкільної освіти у
2021/2022 навчальному році здійснювалась відповідно до Законів України
«Про освіту», «Про дошкільну освіту» Базового компоненту дошкільної
освіти, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного
регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично
допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах
різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від
20.04.2015 № 446) та на підставі інструктивно-методичних рекомендацій МОН
України. А також відповідно власного Статуту, Програми розвитку, Стратегії
закладу та річного плану роботи на 2021-2022 навчальний рік. Освітні
завдання реалізовувались через комплексні інваріативні та варіативні
програми. Зокрема через освітню програму для дітей від 2 до 7 років
«Дитина» та парціальні програми: «Про себе треба знати, про себе треба
дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від
3 до 6 років; «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей
раннього та дошкільного віку; «Грайлик», програма з організації
театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі; «Радість
творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та
дошкільного віку; «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей
старшого дошкільного віку, методичні рекомендації.
Виконуючи річний план роботи у 2021-2022 н. р. адміністрація та
колектив КЗ «ДНЗ № 15 ВМР» продовжували роботу над створенням
безпечних умов для життя та здоров’я дітей раннього та дошкільного віку,
розвитку сучасного, креативного предметно – просторового, розвивального
середовища для всебічного, творчого розвитку дитини, та вирішував такі
пріоритетні завдання:

Формування природничо-екологічної компетентність дошкільників
шляхом використання у практичній діяльності різноманітних форм роботи та
інноваційних технологій.


Формування ігрової компетентності дітей раннього та дошкільного віку
як фактору особистісного зростання дитини.

Формування художньо-мовленнєвої компетентності дошкільників
шляхом інтеграції в різні види діяльності.
Ці завдання реалізувалися через різні форми методичної роботи. Педагоги
працювали творчо та відповідально.
Методична робота в КЗ «ДНЗ № 15 ВМР» протягом 2021 - 2022 навчального
року була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності
педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члену педагогічного
колективу, а відтак — на досягнення позитивних результатів у вихованні,
розвитку та навчанні дітей, оптимізації освітньої діяльності.
З метою підвищення науково-теоретичного і методичного рівня та
вдосконалення
професійної
майстерності
молодих
спеціалістів
опрацьовувались актуальні теми з питань діючих навчальних програм,
планування освітньої роботи, методів навчання. Вихователі Наталія Ткачук,
Олена Мохсен відвідували школу молодого вихователя. Поряд з молодими в
закладі працювали досвідчені педагоги-наставники: Ірина Гук, Світлана
Марченко, Наталія Сич. Вони передавали власний досвід практичної роботи
молодим, сприяли їх особистісному зростанню.
Метою організації ефективної системи методичної роботи, спрямованої на
підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, було
забезпечено активну участь в роботі міських методичних об'єднань педагогів:
Лілії Піскунової, Аліни Панаскевич, Наталії Ткачук, Ганни Гук.
Методична робота закладу дошкільної освіти носила пошуковий характер,
була направлена на удосконалення професійної компетентності педагогів
закладу. Традиційно проводились педагогічні ради, семінари – практикуми,
теоретичні семінари, широко використовувалися інтерактивні форми
методичної роботи з педагогами, ділові ігри, консультації для різних категорій
педагогів, робота творчої групи, відкриті покази, майстер-класи, педагогічні
ярмарки, презентації кращого педагогічного досвіду. У зв'язку з веденням на
території України воєнного стану, освітній процес протягом квітня та травня
2022 року організовувався дистанційно. Уся методична робота проводилась на
платформі Zoom. Кожна вікова група надавала освітні послуги для вихованців
та батьків через інтернет ресурси: Telegram, Viber.
Нові вимоги до освітньої системи мають на меті розкрити, зберегти та
розвинути внутрішній потенціал кожної дитини, формувати її цілісний
світогляд та збагачувати досвід, тому одним з пріоритетних завдань, над яким
працював педагогічний колектив протягом навчального року було
формування екологічної свідомості , навичок практичного життя, готовності

до взаємодії з навколишнім світом в контексті моделей поведінки,
орієнтованих на сталий стиль життя.
На педагогічній раді «Формування основ екологічної свідомості дошкільнят в
процесі ознайомлення з природою» в листопаді 2021 р. був проведений
педагогічний ринг «Безпечне розвивальне еко-середовище - простір для
майбутнього», під час якого педагоги розкривали дане питання та дійшли
висновку, що розвивальне еко-середовище сприяє виникненню у дошкільника
інтересу та елементарних уявлень про об'єкти, явища природи, розкриває
причинно-наслідкові зв'язки та взаємозалежність природного довкілля і
людини як його частини, формує природо доцільну поведінку малюків.
Працювала творча група над темою «Формування природничо-екологічної
компетентності дошкільника в процесі пізнавальної, дослідницької, трудової
та ігрової діяльності», мета якої інноваційний підхід у формуванні екологічної
свідомості дошкільників.
Визначенню рівня знань педагогів про екологічне виховання в ЗДО та
ознайомленню з сучасними підходами до екологічної освіти дошкільників,
сприяв інтерактивний семінар «Формування екопростору розвитку дитини,
розвиток перцептивних можливостей дошкільників у процесі різних форм
екологічної освіти».
Реалізовуючи завдання формування ігрової компетентності дітей раннього
віку та дошкільного віку як фактору особистісного зростання дитини була
проведена панельна дискусія «Фасилітація гри: мистецтво та наука про
залучення дітей дошкільного віку до навчання через гру». Проведено конкурспрезентацію дидактичних ігор. Підвищити рівень знань і вмінь щодо
організації ігрової діяльності дітей дошкільного віку, удосконалювати вміння
розв’язувати складні педагогічні ситуації під час ігрової діяльності,
розширювати обізнаність щодо сучасних методів та прийомів керівництва
іграми педагоги закладу змогли завдяки проведенню модеративного семінару
«Граємо з дітьми залюбки - організація ігрової діяльності дітей дошкільного
віку».
Впродовж навчального року, в рамках реалізації завдань Стратегії розвитку
КЗ «ДНЗ № 15 ВМР» на період 2021/2023 р. р. та з метою впровадження
внутрішньої системи якості освіти, забезпечення належних умов досягнення
оптимальних результатів освітнього процесу проводились відкриті покази
різних форм роботи, підсумкові заняття, а саме:
Неля Діденко – інтегроване заняття для дітей раннього віку «День
народження зайчика»;
Ліля Піскунова – підсумкове заняття для дітей раннього віку
«Повернення колобка до бабусі»;

Наталя Оніщук - інтегроване заняття природний світ ,
комунікативний розвиток та сенсорика для дітей раннього віку «Клопоти
маленьких мишенят»
Світлана Марченко – інтегроване заняття з розвитку мовлення,
художньої літератури та театралізованої діяльності на тему «Подорож до
театру» для дітей середнього дошкільного віку.
Ірина Гук – інтегроване заняття – екопростір, комунікативний розвиток
дитини, дитина в сенсорно пізнавальному просторі та художньо продуктивна
діяльність «Портрет осені»;
Наталя Ткачук - інтегроване заняття - сенсорно-пізнавальний простір
та художньо продуктивна діяльність «Майстер шеф у Пазлику»;
Наталя Сич - інтегроване заняття - екопростір розвитку дитини
(природній світ), комунікативний розвиток та художньо продуктивна
діяльність «Пригоди у картинній галереї»;
Ганна Гук - інтегроване заняття- екопростір розвитку дитини (природній
світ в рамках проведення педагогічної ради «Вирушаємо в похід-обійдемо
цілий світ».
Проте у зв’язку із введенням воєнного стану не було проведено запланованні
відкриті заходи: «Спортивні ігри граємо та англійську вивчаємо» (бінарне
інтегроване заняття для дітей групи старшого дошкільного віку,) керівник
гуртка Л. Хавтірко , інструктор з фізкультури А. Панаскевич; «Книжечку
гортаємо – курочці допомагаємо»(заняття – гра для раннього віку), Н.
Діденко; Малята в країні чудес (інтегроване заняття за освітнім напрямом
«Дитина в світі мистецтва», О.Йосипчук.

Заклад дошкільної освіти протягом навчального року спрямовував свою
роботу на реалізацію пріоритетного напрямку роботи закладу - художньо –
естетичний розвиток дошкільників. Ефективним шляхом гармонійного
розвитку особистості є залучення дитини до художньо-естетичної діяльності,
яка включає зображувальну, музичну, театралізовану, художньо-мовленнєву
діяльність.

Художньо – естетичному розвитку дошкільників закладу сприяли свята та
розваги, робота гуртків: «Витинанка» (художньо-продуктивна діяльність) –
керівник Світлана Марченко; «У світі чарівного мистецтва» (театралізована
діяльність) – керівник
Олена Йосипчук; «Від звука до букви» (з
використанням елементів альтернативної програми формування культури
інженерного мислення в дошкільників STREAM – освіта, або Стежинки у
Всесвіт) – керівник Ірина Гук , Наталя Ткачук; «Чарівні цеглинки» ( з
використанням елементів альтернативної програми розвитку дитини від 2 до
6 років «Безмежний світ гри з Lego» - керівник Ганна Гук .

Вихованці закладу є переможцями міської виставки – конкурсу «Зимова
феєрія 2021».

Діти та батьки закладу активно долучилися до конкурсу «З Україною в серці»
у рамках фестивалю дитячої творчості «Сяйво талантів» серед дітей
дошкільного віку. Усі нагороджені дипломами учасника фестивалю дитячої
творчості.

Реалізуючи завдання «Формування художньо-мовленнєвої компетентності
дошкільників шляхом інтеграції в різні види діяльності» з педагогами
проведено онлайн семінар-практикум «Розвивальний вплив літературного
образотворення на особистість дошкільника», який сприяв поглибленню
знань педагогів про місце і роль художньої літератури у формуванні
комунікативної компетентності дошкільника та допоміг визначити сучасні
підходи до організації художньо-мовленнєвої діяльності. В закладі працює
гурток «Tip-Top English» (іноземна мова) – керівник Людмила Хавтірко .
З квітня 2022р. в онлайн режимі з дітьми проводились заняття, дидактичні
ігри та вікторини з літературного образотворення, надавалась консультативна
інформація батькам щодо формування умінь дитини сприймати художній
образ та формування емоційного досвіду дошкільника засобами казки, місце
і значення малих фольклорних жанрів в процесі накопичення
мовленнєвого досвіду в ранньому віці.

За минулий навчальний рік було проведено 4 педагогічні ради,
розглянуто 25 питань з 4 тем. Більша частина питань стосувалася аналізу
освітнього процесу, затвердженню плану роботи і плануванню на наступний
рік, актуалізації питань за річними завданнями.
За рішеннями педрад видавалися накази, виконання рішень контролювалося
призначеними особами. Ефективно працювали на засіданнях педрад педагоги:
Гук Г.В., Ткачук Н.Ю., Оніщук Н.В., Марченко С.М. Сич Н. О.
Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених
впродовж навчального року, показав, що всі вони носили науковометодичний, пізнавальний характер, сприяли підвищенню компетентності
педагогів, покращенню якості оволодіння різноманітними методами роботи,
відповідали принципу інтеграції. Однак у зв'язку з особливими умовами
роботи освітнього закладу у період воєнного стану, організації освітньої
діяльності у змішаній формі, у 20221-2022 н. р. не можливо провести
підсумкове узагальнення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку
згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, тому аналіз проводився за
перше півріччя поточного навчального року. Реалізація комплексного
вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності в ЗДО у повному
обсязі перенесено на 2022-2023н. р..
У закладі ведеться постійна та планомірна робота щодо покращення
матеріально- технічного забезпечення.
У групових приміщеннях створено предметно просторове розвивальне
середовище, яке відповідає вимогам освітньої програми для дітей від двох до
семи років «Дитина», віковим особливостям дітей, з урахуванням принципів
доступності, мобільності, змістовності, варіативності, естетичності, зв’язку з
реальним життям. Природне середовище, предметно-ігрове середовище,
соціальне середовище, середовище власного «Я» дитини складаються з

сучасних ігор та іграшок. Недоліком є недостатня кількість в групах сучасних
технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп’ютерної
техніки).
Впродовж 2021/2022 н. р. поліпшилась матеріально-технічна база
закладу. За рахунок коштів Вінницької міської територіальної громади
закуплено:
- дезінфікуючі засоби на суму 305791 грн.;
- крем-мило рідке – 5250.00 грн.;
- рушники целюлозні паперові – 7500.00 грн.;
- термометр безконтактний (2 шт.) - 3377.00 грн.;
- дезінфікуючий засіб для обробки рук АХД – 2028.00 грн.;
- маски медичні – 276940.00 грн.
У 2021/2022 році за кошти місцевого бюджету було здійснено повірку
манометрів та термометрів, перезарядження вогнегасників, обслуговування
системи очистки води та пожежних кранкомплектів,
повірку контуру
заземлення, придбано 20 дитячих ліжок, 6 шаф для одягу, 7 дитячих столиків ,
20 стільчиків.
Протягом поточного навчального року батьківська громада нашого
закладу приймала активну участь в освітньо-виховній роботі закладу та
здійснювала посильну підтримку у зміцненні матеріально-технічної бази.
Керуючись «Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного
обладнання для закладів дошкільної освіти», з метою створення сучасного
предметно – просторового, розвивального середовища для дітей, навчально –
методичної бази для здійснення освітнього процесу, батьківські активи груп
закупили канцтовари та іграшки для дітей. З вересня 2021 року по теперішній
час, за рішенням батьківських активів груп, миючі засоби та пральний порошок,
господарче приладдя,
фінансувались за рахунок батьківської благодійної
допомоги. Виділялись кошти на технічне обслуговування сайту щомісяця 200250 грн, заміну катриджів та ремонт комп’ютерів та копіювальної техніки,
придбанно інвентар на харчоблок (відра нержавіючі 6 шт., сковорідки 2 шт.
електромясорубка), методкабінет - копіювальна техніка, по групах закуплені
дитячі меблі, кухоні шафи, шафи для методичних посібників. Було виділено
кошти на ремонт морозильної камери– 1800.00, заміну склопакету в групі №6
4900.00 грн., заміну Лед ламп у ліхтарях на вулиці - 9шт. Лед світильників -3шт.,
Лампочки 75W-8шт. на суму 1560.00грн, заміна акамулятора у системі
пожежного сповіщення -1500.00грн. Реалізовано проект «Стіни, що говорять»,
Національно – патріотичний куточок, «Наші досягнення» на суму 25.000 грн.

Щомісячний звіт про використання коштів можна переглянути на сайті
ЗДО у розділі «Прозорість та відкритість».
Контроль за позабюджетними надходженнями здійснюється радою
закладу. Заплановані роботи виконані своєчасно, якісно, естетично. Заклад
забезпечений твердим і м’яким інвентарем, стан - задовільний. Утримання та
влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам
устрою й утримання закладів дошкільної освіти. Технічний стан будівлі
задовільний. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена,
повністю огороджена. Обладнання майданчиків підтримується у належному
стані, безпечне у використанні, про що свідчать акти обстеження, що
підписуються на початку навчального року та один раз на шість місяців
встановленою комісією. Проте спортивний майданчик потрібно обладнати
стійками для волейбольної сітки, на ігрових майданчиках облаштувати
доріжки здоров’я та нетрадиційне обладнання для ігор з водою, а також
мольберти для художньої діяльності.

На території закладу відокремлено ділянки-городи для висаджування та
висівання овочевих культур, зелену зону з газонами, квітниками. Для всіх груп
виготовлено таблички з позначенням овочевих культур, що вирощуються на
городах.

Вихователі усіх вікових груп поповнили свої міні-методкабінети новими
посібниками та дидактичними матеріалами, які систематизовано відповідно до
Базового компоненту дошкільної освіти, значно покращився естетичний
вигляд групових приміщень.
У закладі створена відповідна система органів управління. Управління
закладом дошкільної освіти здійснювалося на основі законодавчих, правових
та нормативних документів. Управлінські дії виконувалися у відповідності з
розділом VII «Управління закладом дошкільної освіти» чинного Статуту.

Річний план роботи складався відповідно до Стратегії розвитку закладу
на 2021/2023 р.р. та координував діяльність педагогічного колективу по
розв'язанню освітніх завдань.
Аналіз планування роботи закладу за минулий рік показав, що такі його
принципи, як актуальність, конкретність, об’єктивність, дотримуються.
Річний план за 2021/2022 навчальний рік був реальним, дозволяв досягти
поставлених цілей.
Виконання річного плану постійно контролювалося завідувачем
закладу. Систематично здійснювався контроль за організацією освітньої,
оздоровчо-профілактичної роботи, медичної роботи, харчуванням дітей,
дотриманням принципів академічної доброчесності та протидії булінгу,
виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних
розділів Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина».
Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, педагогічних
радах, нарадах при завідувачеві. Згідно аналізу вносилися корективи до нього.
За результатами вивчення освітнього процесу формулювалися висновки,
складалися пропозиції. Вивчення стану освітньої діяльності, результативності
роботи педагогічного колективу здійснювалося за допомогою різних видів
контролю: спостереження за діяльністю педагогів, анкетування педагогів та
батьків, аналізу відкритих занять, аналізу контрольних зрізів, аналізу стану
здоров'я дітей. Всі види контролю здійснені своєчасно, відображені в довідках,
наказах та доведені до відома працівників.
Медичне обслуговування дошкільного закладу здійснюється старшою
медичною сестрою закладу, яка проводить профілактичні заходи в тому числі
проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, за фізичним
розвитком дітей, за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та
правил. Медичний блок відповідає сучасним санітарно-гігієнічним вимогам.
Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної
допомоги.
Медичне обслуговування в закладі дошкільної освіти передбачає
надання дітям першої медичної допомоги та профілактиці захворювань, для
цього перед навчальним роком медична сестра поновила медичні препарати

для надання допомоги, перев’язочний матеріал та дезінфікуючі засоби,
забезпечувала проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу
та батьків вихованців з питань здорового способу життя, фізкультурнооздоровчої роботи, загартування, раціонального харчування, попередження
різноманітних інфекційних захворювань.
Питання зміцнення та охорони здоров’я малюків заслуховувались на
педагогічних радах, загальних зборах трудового колективу, виробничих
нарадах, на нараді при завідувачі, ухвалювались дієві рішення.
З метою надання своєчасної та дієвої допомоги дітям, які потребують
соціального захисту, згідно розробленого плану заходів з надання соціальної
допомоги дітям пільгового контингенту в закладі була проведена робота, яка
реалізовувалась за напрямками: забезпечення прав дітей на дошкільну освіту,
здоров’я та соціальний захист, формування умов для повноцінного фізичного
та духовного розвитку кожної дитини. Проводився облік дітей пільгових
категорій, оновлювалася база.
Всього на обліку в закладі у 2021/2022 навчальному році знаходилось 28
дітей з багатодітних родин, 8- ВПО,25 - діти учасників АТО, діти під опікою 1, діти з інвалідністю -2. На кожну дитину пільгового контингенту оформлені
відповідні документи, соціальний паспорт.
Сім’ям дітей пільгових категорій надавалися пільги зі сплати за
харчування - 50% - багатодітні, 100%- діти ВПО , часників АТО, діти з
інваліністю .
В закладі за потребою надавалась психолого-педагогічна допомога
сім’ям дітей пільгового контингенту з питань:
- адаптації дитини до дитячого садка;
- створення розвивального середовища вдома;
- дотримання санітарно-гігієнічних норм;
- дотримання єдиних вимог закладу та родини до режиму дня.
Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення
здоров’я дітей. Організація харчування в освітньому закладі організовувалась
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. №
305. Впроваджуються процедури контролю безпечного харчування по системі
НАССР. Це важливий інструмент для контролю безпеки харчування дітей у
дитячих садках. Це дає можливість проводити аналіз небезпек і поетапного
контролю за всіма етапами приготування страв і продуктів харчування,
починаючи від прийому продуктів до комори і до моменту подачі готової
страви.
Стан матеріально–технічного забезпечення харчоблоку, групових приміщень
задовільний. У достатній кількості є кухонне обладнання, посуд. Діти

одержують 3 - х разове харчування. Старшою медсестрою складається менюрозкладка з урахуванням сезонного перспективного меню.
З боку завідувача та медичного працівника здійснювався систематичний
контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог до
організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримуються технології
приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та
продовольча сировина надходходять із супровідними документами відповідно
до нормативних вимог. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму
кожної вікової групи.
Сестрою медичною старшою проводилась санітарно-просвітницька
робота серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування,
особливо в оздоровчий період. Проводилися заняття з персоналом з питань
гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь та гострих кишкових
інфекцій.
Завідувачем, сестрою медичною старшою, вихователями груп проводилась
інформаційно-роз’яснювальна робота онлайн серед батьків щодо організації
харчування у сім’ї. Питання раціонального харчування дітей включалися у
тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, розглядалися на
загальних зборах колективу, виробничих нарадах, висвітлювалися у Viber
групах, Telegram каналах та на сайті ЗДО.
В закладі створені всі умови для повноцінного фізичного розвитку та
оздоровлення дошкільників.
Дбаючи про здоров’я дошкільнят, систематично, з дотриманням всіх
санітарно- гігієнічних та протиепідемічних
вимог щоденно педагоги
проводили оздоровчі та загартовуючи заходи (ранкову гімнастику, гімнастику
після сну, загартовуючі процедури: ходіння по ребристій дошці, килимках
здоров’я). Загальному фізичному розвитку сприяли всі форми оздоровчої
роботи. Значну увагу було приділено оздоровчій роботі під час прогулянок на
свіжому повітрі, руховій діяльності. Працює гурток «Бебі фітнес»
(фізкультурно-оздоровчий) – керівник Аліна Панаскевич.

Працюючи над формуванням у дітей розуміння цінності власного життя,
забезпечення комплексного підходу до гармонійного формування всіх складових
здоров’я, протягом року проводились такі форми методичної роботи:
консультація для педагогів, батьків. Діти, батьки та педагоги були активними
учасниками «Тиждня знань з безпеки життєдіяльності», марафону здорового
способу життя та екологічного марафону.

Особлива увага приділялася аналізу занять з фізкультури, як основної
форми організованого навчання дітей, проведенню ранкової гімнастики,
гімнастики пробудження, виконанню основних рухів та фізичної витривалості
дітей. Упродовж року проводився медико-педагогічний контроль, який
визначив, що щільність проведених занять коливалась в межах норми, рівень
фізичних навантажень на організм дитини оптимальний, дотримувався режим
рухової активності дітей, правильність побудови занять відповідає вимогам
програми та віковим особливостям дітей.
З вихованцями закладу проводились усі форми фізкультурно – оздоровчої
роботи, зокрема, фізкультурні свята та розваги, сюжетно – динамічні заняття з
використанням сучасних фізкультурно – оздоровчих технологій , загартування.

Адміністрація спільно з профспілковим комітетом працювали над
впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Так на виконання
Угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом були
розроблені комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно
до колективного договору та роботи з охорони праці у ЗДО на 2021-2022
навчальний рік. Два рази на рік на профспілкових зборах заслуховувався
аналіз її виконання.
Ознайомлення працівників закладу з директивними документами щодо
охорони праці носили системний характер. Це сприяло поліпшенню
профілактичної роботи щодо безпеки освітнього процесу і праці, запобіганню
виникнення надзвичайних ситуацій під час освітнього процесу та у побуті.
Головним завданням такої роботи є привернення уваги колективу закладу,
батьків, громадськості до проблем охорони праці, допомога в усвідомленні
пріоритетності безпечного та нешкідливого проведення освітнього процесу.
Випадків травматизму виробничого характеру в закладі не зафіксовано.
Проте виявлено один випадок дитячого травматизму під час освітнього
процесу.
З метою безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку та вироблення
у них стереотипів безпечної поведінки, один раз на тиждень проводилася
поглиблена робота з цього питання. Діти отримували знання про норми
поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного
характеру.Крім того у світлі програми для дітей від двох до семи років
«Дитина» вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і
здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання,
аналізу певних ситуацій, бесідам, урокам практичного життя. Також освітня
робота з питань БЖД та профілактики захворювання на COVID - 19, мінна
безпека, дії під час повітряної тривоги здійснювалася шляхом публікацій на
Facebook- сторінці «Пазлик» : КЗ «ДНЗ № 15 ВМР». Педагогами закладу
надаватись консультації, рекомендації, поради батькам на веб-сайті закладу, у
Viber-групах та Telegram каналах.

З метою дотримання техніки безпеки, запобігання нещасним випадкам
та збереження здоров’я кожного вихованця, з працівниками закладу,
відповідно робочим місцям, проведені вступні, первинні, повторні, цільові
інструктажі. У період 2021/2022 навчального року, у серпні, лютому та у
травні, комісією проведено обстеження технічного стану будівлі, приміщень.
Складено акти з метою усунення виявлених пошкоджень.
Колектив закладу працює у тісному контакті з батьками, орієнтуючись
на принципи співробітництва: взаємоповаги, взаємодовіри, взаємодопомоги,
взаєморозуміння, партнерства й чітке усвідомлення своєї ролі та
відповідальності в спільній взаємодії. Батьки є невід’ємними учасниками
освітнього процесу.
Для пропаганди педагогічних знань серед батьків з питань створення
оптимальних умов для розвитку творчої особистості кожної дитини, її
індивідуальних здібностей, використання власного прикладу родини в
формуванні культурних та духовних якостей особистості, підготовки до життя
використовувалися різноманітні форми роботи з родиною: анкетування, ,
батьківські збори онлайн, відео та аудіо записи різних заходів з дітьми, папкипересувки, онлайн – вікторини.
Батьки та члени родин вихованців брали активну участь у конкурсах,
підготовці та проведенні свят, розваг, окремих занять, в оснащенні
педагогічного процесу та упорядкуванні приміщень, території разом з дітьми
і педагогами. Активно долучались до освітнього процесу в дистанційному
режимі, були партнерами педагогів під час організованої освітньої діяльності.

Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ЗДО у
співпраці із сім’ями вихованців: більшість батьків вихованців (92%)
відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються
додому в гарному настрої; батьків задовольняють педагоги, які працюють з
дітьми (95%) і їхнє ставлення до дітей; високий рівень задоволеності роботою
ЗДО і його педагогічним колективом мають 89% опитаних батьків, середній
рівень - мають 11%.
Проведена системна та послідовна управлінська, методична та
організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених
завдань на навчальний рік. Не всі форми методичної роботи, заплановані на
березень – травень 2022 року були реалізовані у повному обсязі у зв’язку з
тимчасовим призупиненням освітнього процесу та переведенням його на
дистанційну форму. Однак процес педагогічної творчості, інноваційної
діяльності в освітньому процесі ЗДО незакінчений і не може бути закінчений.
Завжди народжуватимуться новаторські ідеї, буде продовжуватись творчий
пошук, постійно мінятимуться інтереси, бажання, запити, можливості дітей,
даючи нові стимули до розвитку освітнього процесу, а отже, головним є –
усвідомлення необхідності і цінності творчого самовизначення у своїй
освітній діяльності й окремому педагогу, й закладу зокрема. Тож
пріоритетними завданнями для вдосконалення методичної роботи на
наступний період розвитку залишається робота колективу за основним
концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким
визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6
(7) років перед її вступом до школи.
З урахуванням реалій сьогодення та дії правового режиму воєнного
стану, питання щодо створення безпечного, комфортного, інклюзивного
середовища для всіх учасників освітнього процесу й підвищення якості
освітньої діяльності в ЗДО є пріоритетними і в 2022/2023 навчальному році.
Окрім того, особливу увагу слід приділити роботі з батьками й налагодженню
тісної комунікації між усіма учасниками освітнього процесу та формуванню
соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку.
Завдяки праці всього колективу, активній участі батьків в житті садочка,
умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і
відповідати за свій вибір, нам вдалося зробити освітній процес цікавим для
дошкільнят, а перебування дітей в дитячому садочку – максимально комфортним
незважаючи на складні виклики сьогодення та роботу в умовах карантину та
воєнного стану.

