
Звіт керівника про діяльність дошкільного навчального закладу 

  № 5 «Джерельце за 2019/2020 навальний рік 
 

Протягом 2019/2020 навчального року дошкільний навчальний заклад керувався в роботі 

такими нормативно-правовими документами: Законами України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом закладу. 

Відповідно річного плану роботи педагогічний колектив працював над вирішенням 

пріоритетних завдань: 1. Матриця професійних можливостей: перезавантаження. Едьютеймент 

в музичному вихованні дошкільників; 2. Сучасні діти: сучасна освіта. Дитина -  дослідник в 

інформаційному просторі:; 3. Соціально-фінансова освіта дошкільників – вимога сьогодення. 

Економічна грамотність дошкільника: пізнавальний потенціал екскурсій. 

Реалізація завдань проходила шляхом проведення методичної, медичної, організаційно-

педагогічної та адміністративно-господарської роботи, які велися на відповідному рівні. 

Даний навчальний рік був третім  роком роботи колективу над реалізацією науково-

методичної проблеми «Створення здоров'язберігаючого   освітнього простору шляхом 

запровадження оздоровчої парадигми засобами інноваційних  технологій». Протягом 

навчального року педагогами закладу  поповнювалось дидактичне, матеріально-технічне 

забезпечення вікових груп  відповідно до  обраної здоров’яформуючої чи  здоров’язберігаючої 

технології, проводились індивідуальні і групові консультації щодо оздоровчих технологій для 

батьків, продовжено оформлення та накопичення матеріалів до теки «Працюємо за  оздоровчою 

технологією», поповнення інформацією відповідної  тематики куточка для батьків тощо. У 

роботі з дітьми активно застосовували інноваційні оздоровчі технології в повсякденні: 

режимних моментах, заняттях,  в щомісячних днях  здоров’я тощо. Презентація практичної  

роботи з дітьми за оздоровчими технологіями проходила під час відкритих переглядів,  на 

групових  батьківських зборах та на сайті закладу. 

На реалізацію науково-методичної проблеми, річних завдань проведені інші методичні 

заходи.  

           Пройшов конкурс на кращу стіннівку для батьків «Свою технологію маємо - про власне 

здоров’я   ми щоденно дбаємо» серед усіх вікових груп закладу.  В рамках освітнього проекту  

«Дошкілля Славутича – досвід, здобутки, реалії, перспективи» проведено День відкритих 

дверей  «Навчаючи інших – вчимося самі»,   під час якого  відбувся методичний квест  

«Стежками оздоровчих технологій» (провела вихователь-методист Симонова Я.М.). Також 

відбулася  виставка-презентація оновленого обладнання спортивної зали. 

Розпочато роботу з узагальнення досвіду з теми «Бебі-йога на заняттях з фізкультури в 

закладах дошкільної освіти» та накопичення матеріалів до 4 випуску журналу  для батьків 

«Віконечко Джерельця». 

На педагогічних годинах в рамках «Інформаційно-методичної хвилинки: огляд новинок 

преси та педагогічних видань» ознайомлювалися  з  передовим  педагогічним  досвідом з даної 

тематики, продовжили використовувати «RELAX–хвилинки» – практичні вправи підготовані 

вузькими спеціалістами закладу. 

Використання інноваційних педагогічних та оздоровчих технологій у освітній та 

фізкультурно-оздоровчій роботі залишається пріоритетним завданням педагогічного колективу. 

Різноманітність, ефективність освітнього процесу, варіативність навчання забезпечують такі 

інноваційні  педагогічні технології:  І молодша А  – «Технологія саморозвитку дитини»   М. 

Монтессорі; І  молодша Б  - технологія М. Гмошинської «Художники в памперсах»; ІІ молодша 

- технологія Л. Шелестової «Розвивальне навчання»; середня А - технологія Г. Альтшуллера 

«Розвиток творчої особистості»; середня  Б - технологія Глена Домана по формуванню у дітей 

енциклопедичних знань; старша А - технологія Б. Нікітіна «Сходинки творчості»; старша Б - 

технологія О. Декролі «Раннє навчання читанню».    

Музичні керівники, практичний психолог також продовжували роботу за педагогічними 

технологіями Карла Орфа «Світ  музичних  звуків»,  Золтана  Дьєнеша «Логічні  Блоки», Х. 

Кюізенера «Кольорові  палички». Інструктор з фізкультури під час проведення фізкультурних 

занять використовувала елементи технології М. Єфименка «Театр фізичного виховання». 



За даними педагогічними технологіями вихователі щотижня  проводять  заняття у другу 

половину дня. Інші педагоги включають елементи технологій у щоденні звичайні заняття. 

Знання, уміння, навички дітей з даних технологій розширилися, стали більш автоматизовані. 

У  фізкультурно-оздоровчій роботі використовуються здоров’яформуючі та 

здоров'язберігаючі технології (кольоротерапія (вживання кольорової водички), аромотерапія в 

усіх вікових групах, в групах № 1 (І молодша А) – піскотерапія, № 2 (І молодша Б) – 

фольклоротерапія, № 3 (середня А) – фітоенергетика кімнатних рослин,  № 5 (ІІ молодша) – 

музикотерапія, № 6 (старша Б) – кінезорефлексотерапія, № 7 (середня Б) – аромотерапія 

(аромоподушки, аромолампи), № 8 (старша  А) – арт-терапія.  

 Вузькими спеціалістами  практичним психологом, музичними керівниками, 

інструктором з фізкультури також практикуються нетрадиційні методи оздоровлення. Музичні 

керівники використовують фолькльоротерапію, музикотерапію, практичний психолог  – 

психогімнастику, релаксацію, пальчикову гімнастику, арт-техніку, казкотерапію, піскотерапію. 

Вихователі під час проведення ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, 

фізкультхвилинок, інструктор з фізкультури під час проведення занять з фізкультури 

використовують точковий масаж, самомасаж БАТ, ритмічну гімнастику, дихальну гімнастику, 

степ-аеробіку. 

 Продовжували проводитись щоквартальні тижні фізкультури відповідно сезону, дні 

здоров'я,  фізкультурні та музичні розваги на основі нетрадиційних оздоровчих технологій, які 

урізноманітнюють освітньо-виховний процес з фізичного та музично-естетичного виховання, 

забезпечують стійку ефективність існуючих форм проведення, так і удосконалюють їх.  

              Відповідно до Положення  про  порядок  здійснення  інноваційної  освітньої  діяльності   

педагоги I молодшої групи А  (Сайко А.В., Стрингель А.С.) продовжили роботу з  інноваційної 

діяльності «Педагогіка Марії Монтессорі у освітньому процесі дошкільного закладу». 

       Педагогами групи доопрацьовано адаптовану програми з  розвитку  у  дітей  1.5-3 років  

практичних навичок життя   за  технологією Марії Монтессорі «Розумники», виготовлено 

номенклатурні картки,    поповнено  бібліотечку для батьків літературою, мультимедійними 

презентаціями на USB-носіях, інформаційну, консультативну теки.   

  В рамках міського освітнього проекту «Дошкілля Славутича – досвід, здобутки, реалії, 

перспективи» педагоги тодлер-групи  провели відкритий показ заняття  з  навичок практичного 

життя за методикою М. Монтессорі  «Монтессорі чудеса», презентували  напрацювання за 

технологією, організували виставку монтессорі-матеріалів для педагогів міста.      

Вихованці закладу беруть участь у заходах, які проводяться в місті, на всеукраїнському 

рівні. Діти старшого дошкільного віку брали участь у загальноміському вернісажі дитячої 

творчості  «Чарівний дивосвіт птахів нашого двору» та за перемогу отримали грамоти  (Поліна 

Шевченко, Злата Федорова (старша А), Валерія Болдова, Данило Гаркуша, Вікторія Замашна  

(старша Б). Підготували  дітей  до  участі  у  вернісажі    вихователі Ленок Л.П., Сергієнко О.М., 

Ткаченко С.В., які отримали подяки за підготовку дітей.  

У жовтні 2019 року у закладі функціонувала пересувна  виставка «Маленькі фотографи. 

Книга в об’єктиві»,  в рамках якої були представлені і  роботи  наших  вихованців  –  Бельченко 

Мирослави, Буреніної Дар’ї (старша група А, вихователі Михайлинина О.М., Ткаченко С.М.), 

Тучінського Дмитра, Гаркуши Данила (старша група Б, вихователі Ленок Л.П., Сергієнко О.М.). 

Юні фотографи отримали від організаторів виставки дипломи  і подарунки. 

         Педагоги усіх груп дошкільного віку  у лютому місяці 2020 року стали учасниками II  

Всеукраїнського заняття доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин, про що 

дошкільний заклад отримав сертифікат від благодійного фонду «Щаслива лапа». 

  

           З першого вересня 2019 року в закладі була відкрита група з інклюзивним навчанням. 

Дану вікову групу відвідувало двоє дітей з інвалідністю.  Також дошкільний навчальний заклад 

відвідують інші діти з особливими освітніми потребами.  Сім дітей  з захворюваннями серцево-

судинної системи (кардіопатія (1), крові (анемія різних ступенів (6)  включені в освітній процес 

та індивідуальну роботу згідно діагнозу. 

Соціальна адаптація дітей із особливими освітніми потребами є на високому та 

достатньому рівні. Ці діти є важливими членами дитячого колективу, активними учасниками 



життя своєї вікової групи. Адекватно сприймають оточуючий світ, володіють навичками 

самообслуговування та самоорганізації, прагнуть до спілкування з оточуючими дітьми та 

дорослими. Команда психолого-педагогічного супроводу створювала належні умови для 

інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в освітнє середовище, проводила 

інформаційно-просвітницьку роботу серед педагогічних працівників, батьків, дітей з метою 

недопущення дискримінації та порушення прав дитини, формування дружнього та 

неупередженого ставлення до них. 

Педагоги закладу постійно створюють сприятливі умови для розвитку та самореалізації 

дітей із особливими освітніми потребами, використовуючи засоби народної педагогіки, 

інноваційних педагогічних технологій, традиційних та нетрадиційних методів 

оздоровлення, предметно-розвивального середовища. 

       Батьки є активними учасниками навчально-реабілітаційного процесу та всіх заходів. Всі 

види роботи здійснюються з урахуванням стану здоров’я, рівня розвитку та підготовленості дітей 

під постійним медико-педагогічним контролем.  

В закладі протягом навчального року працювало сім вікових груп: 2 групи дітей 

раннього віку (1,5-3 р.); 5 груп дітей дошкільного віку (3-5 р.).  

Кількість дітей на 1 вересня складала 109, на початок січня 2020 року – 110, на 29 травня 

2020 та початок червня –   111. 

За навчальний рік поступило в дошкільний заклад  18  дітей, вибуло 6 дітей (перехід в 

інший заклад – 1, переїзд в інше місто – 3, переїзд в іншу країну - 2). Плинність дітей невелика. 

Кількість дітей по кожній віковій групі  така: 

Вікова група На 01.09.19 На 01.01.20 На 29.05.20 На 01.06.20 

І молодша А 9 13 13 13 

І молодша Б 9 11 11 11 

ІІ молодша  20 19 19 19 

Середня А 16 15 16 16 

Середня Б 18 17 17 17 

Старша А 20 19 19 19 

Старша Б 

інклюзивна  

17 16 16 16 

Всього: 109 110 111 111 

Загальна кількість дітей  в старших групах А групі на 29.05.2020 року, які мають йти до 

школи за віком,  складає 35  (6 р. – 31, 7 р. – 4, 8 р. - 1). Одна дитина шестирічного віку 

перебуває в середній А групі та залишається в дитячому садку. Також не йдуть в школу 3 дітей 

із старших груп,  із них двоє    6-тирічного віку, одна 7-річного віку з ООП.  Всього до 1 класу 

йдуть 32 дітей. Із них 16 дітей  нашого мікрорайону, 10 – інших мікрорайонів, 3 – проживають в 

м. Славутичі, але прописані в інших населених пунктах (с. Кархівка, с. Малійки,  с. Пакуль ).  

Двоє  дітей проживає і прописані в інших населеному пункті (с. Неданчичі Чернігівської 

області). 

Відповідно «Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  13.09.2017 за № 684, маємо інформацію 

про дітей дошкільного віку за територією обслуговування (Київський квартал, Московський 

квартал, б. 1, 2, вулиця Військових будівельників, проїзд Каштановий).  

Більшість дітей п’ятирічного  віку за мікрорайоном, які проживають та зареєстровані або 

зареєстровані у місті Славутичі станом на 29.05.2020 охоплено   суспільним вихованням.  

Більша кількість в нашому місті, 2 – в іншому населеному пункті (м. Київ). Із охоплених 

суспільним вихованням двоє дітей навчаються в першому класі. Місце знаходження однієї 

дитини  не відомо. На домашньому режимі знаходиться 1 дитина, але не за адресою реєстрації, 

а в іншому населеному пункті (с. Пакуль).    

 

           В закладі забезпечується реалізація прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, 

соціальний захист відповідно  Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про охорону 

дитинства». Дошкільний заклад відвідують всі діти за бажанням батьків незалежно від 

політичних або інших переконань, національного або соціального походження. До педагогічної 



діяльності допускаються  педагогічні працівники, які дотримуються педагогічної етики, 

поважають гідність, права, свободи, законні інтереси всіх учасників освітнього процесу. 

Педагогічні посади займають особи високоморальні, чуйні, справедливі. Тому не 

спостерігається порушення прав дітей, їх честі та гідності. 

             Створені належні умови для охорони здоров'я, навчання, виховання, фізичного, 

психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-

психологічної адаптації та активної життєдіяльності. Запроваджені в педагогічний процес 

висока  культура та толерантне ставлення до дітей. Навчально-виховний процес має 

особистісно-орієнтовну модель. Педагогічна етика ґрунтується на взаєморозумінні, 

взаємоповазі, творчому співробітництву дитини і дорослого. 

             Вихователі, практичний психолог контактують з  сім'ями своїх вихованців з метою 

вивчення умов проживання та створення в сім'ї умов необхідних для всебічного розвитку 

дитини, попередження насильства у сім'ї, соціально-педагогічного патронату. Турбота закладу 

про виховання дітей в сім'ї реалізується через педагогічну  освіту батьків шляхом  надання 

консультацій, повідомлень, інформацій; залучення їх до освітньої роботи з дітьми.  

 Відповідно соціального паспорту та аналізу станом на 17.03.2020 (останній робочий 

день перед карантином) заклад відвідують діти раннього та дошкільного віку із багатодітних, 

неповних, малозабезпечених  сімей,   діти з інвалідністю, з сімей учасників бойових дій, із сім'ї 

опікунів (дитина сирота). Із чотирнадцяти    багатодітних сімей дванадцять   мають трьох дітей, 

одна – четверо, одна – шестеро. Із багатодітних сімей 15 дітей відвідують заклад. Двадцять 

чотири неповні сім'ї (попередній рік - двадцять дві)   - це одинокі матері (6), розлучені жінки 

(17), вдова (1, дитина напівсирота). Із неповних сімей відвідують заклад 25 дітей. По одній 

сім´ї, які  є одночасно багатодітною і неповною, неповною і малозабезпеченою, неповною та з 

дитиною з інвалідністю.  

   

 З метою попередження дитячого травматизму підтримуються в належному стані меблі, 

посуд, ігрове та спортивне обладнання, іграшки. Утримання, облаштування приміщень, 

території, обладнання дитячого садка відповідає санітарно-гігієнічним та протипожежним 

нормам, техніці безпеки. Обладнання є безпечним в епідеміологічному відношенні, приміщень 

не захаращує, не заважає вільному пересуванню дітей, сприяє їх розвитку і здоров'ю. Кожна 

дитина має індивідуальну шафу, ліжко, рушник. Меблі всі закріплені, в деяких групах 

виготовлені власноруч, в деяких фабричного зразка та мають сучасний дизайн,  постійно 

поновлюються. 

 Щоденно працівники груп, кабінетів, щотижня сестра медична старша  контролюють 

стан ігрового та навчального обладнання, предметів розвивального простору. Щомісячно 

завідувач, вихователь-методист, сестра медична старша, завідувач господарством також 

проводять контроль за створенням та дотриманням безпечного життєдіяльного простору для 

дошкільників та працівників. Двічі на рік проводяться інструктажі з охорони життя і здоров'я 

дітей. Кожен педагог несе особисту відповідальність за життя та здоров'я дітей відповідно 

посадових та функціональних обов’язків. 

 У цьому навчальному році, як і в минулому не зареєстровано ні однієї травми серед 

дітей. Але трапилися  три мікротравми  з вихованцями, які зафіксовані в журналі обліку 

мікротравм. 

 

 Медичне обслуговування дітей відбувається відповідно до наказів МОЗ. 

 Медичний кабінет відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, забезпечений необхідним 

медичним обладнанням, лікарськими засобами. Медичне обслуговування дітей проходить 

шляхом проведення лікувально-профілактичної, протиепідемічної, санітарно-просвітньої 

роботи. 

 Сестрою медичною старшою проводиться постійний контроль за станом здоров'я дітей 

та їх розвитком. З метою попередження захворювання проводиться щоденний огляд дітей.  

Показники охоплення щепленням такі: дифтерія, кашлюк, правець 24 % ,  поліомієліт – 

28 %, кір, червінка, паротит – 24 %, гепатит В 25 %, гемофільна інфекція – 33 %, реакція Манту 

– 1 %.   



В осінньо-зимово-весняний період проводилося таке профілактичне лікування:  

аромотерапія часником, вживання цибулі, часнику під час обіду. 

В закладі постійно створюються умови, які запобігають захворюванню. Але більшість 

дітей мають низький імунітет, а батьки обережно відносяться до загартовування дітей. Тому 

захворюваність серед дітей така.  Всього  випадків захворюваності 144, яслі – 41, сад – 103.  

Кількість випадків захворюваності значно зменшилась в порівнянні з  попереднім навчальним 

роком.  

 Випадків захворюваності на грип та гострі інфекції верхніх дихальних шляхів (94), 

пневмонію (4), бронхіт (18), отит (1), гайморит (1), інші захворювання (25)   стало менше. 

Відсутні  захворювання  на кір, скарлатину, дизентерію, вітрянку, ангіну, ентерити, коліти та 

гастро ентероколіти, травми, нещасні випадки в домашніх умовах. Зафіксовано один випадок 

захворювання на мікроспорію. За звітний період було накладено 1 карантин по мікроспорії. 

Виконано дітоднів 9719. Середнє число відвідування на 1 дитину 87,8. Середнє число 

кількості днів, пропущених однією дитиною через захворювання 8,4. Дітодні відвідування 

становлять 11,4: яслі 12,4; сад 11,0. Дітодні пропущені по хворобі становлять 1,0: яслі 1,4; сад 

0,9. Дітоднів пропусків за поважними причинами 0,1; без поважних причин 5,1. Показники по 

дітодням відвідування  знизилися, пропускам без поважних такі ж, захворюваності  не значно 

зменшилися 

  Загартувальні процедури в закладі проводяться протягом року. Виконується повний 

комплекс загартовуючих заходів. Дотримується водно-питтєвий режим. 

 Руховий режим дотримується, оздоровчо-фізкультурні заходи проводяться. 

Забезпечується правильний режим дня та навчальні навантаження згідно з віком дітей. 

 Постійно проводиться профілактика травматизму, гострих кишкових інфекцій, 

харчових отруєнь, отруєння рослинами та грибами. 

Харчування дітей в закладі організовується відповідно «Порядку організації харчування 

дітей у навчальних та оздоровчих закладах», Постанови  «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах, «Інструкції з організацій харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах».  У вересні виданий наказ від 03.09.2019 № 58 «Про організацію 

харчування дітей у  2019/2020 навчальному році», яким керується в роботі персонал. 

Щоквартально видаються накази про стан харчування. 

            Десятиденне меню складається на літньо-осінній, зимово-весняний період. Примірне 

меню складається з урахуванням забезпечення сезонними продуктами свіжими, 

консервованими, квашеними, сухофруктами тощо. Завезення продуктів йде відповідно меню та 

заявок. Продукти відповідають харчовій якості. Терміни реалізації продуктів та умови 

зберігання дотримуються. Технологія та якість  приготування відповідає нормам, про що 

фіксується в бракеражному журналі. 

 В навчальний період в закладі діяв триразовий режим харчування.  Графік видачі їжі 

складається та затверджується двічі на рік на осінньо-зимово-весняний та літній періоди. 

Графік вивішений на стенді та знаходиться на харчоблоці. З щоденним меню батьки 

знайомляться в інформаційних батьківських куточках та на стенді біля центрального входу. 

 З метою охорони здоров'я і життя дітей видача готових страв здійснюється 

безпосередньо після їх приготування, бракеражу готової продукції та збігається з графіком 

видачі їжі, режимами дня груп.  Під час отримання їжі та харчування в групах дотримуються 

санітарно-гігієнічні норми. Щоденно ведеться контроль за дотриманням десятиденного меню, 

якістю приготування, зберіганням продуктів, термінами їх реалізації. 

 Аналіз відповідно Постанови Кабінету Міністрів середніх показників за дев'ять місяців 

(березень 11 робочих днів, квітень, травень карантин) показав, що діти отримали білків, жирів, 

вуглеводів не в достатній кількості. За даний період в процентному відношенні спожито білків 

78,2/69,3, жирів 91,6/83,5, вуглеводів 72,4/69,0. Аналіз норм харчування  у відсотках показав, 

що норми в  середньому  за навчальний рік норми виконані на 98%/84%. 

 Діти пільгових категорій (із багатодітних, малозабезпечених сімей,  із сімей учасників 

бойових дій, діти з інвалідністю, діти сирота, напівсирота)  харчуються безкоштовно. Станом на 

17.03.2020 таких дітей  24 (із багатодітних сімей – 15, малозабезпечених -  2, батьки яких  



мають статус учасника бойових дій – 3, дитина з інвалідністю – 2, сирота – 1, напівсирота – 1). 

 Кількість дітей  пільговиків раннього віку 5, дошкільного віку 19.  

 Станом на сьогодні 27.08.2020 дітей пільгових категорій 22 (із багатодітних сімей - 14,  

малозабезпечених – 3, із сімей учасників бойових дій - 1, діти з інвалідністю - 2, сироти – 1, із 

сімей внутрішньо переміщених осіб - 1), із них дітей раннього віку – 2, дошкільного віку – 20. 

 Контроль за платою за харчування проводиться щомісячно. Питання батьківської плати 

обговорюються  на нарадах. 

     

 На 01.09.2019 року для закладу було передбачено 50,5  штатних одиниць персоналу. 

Педагогічний персонал складає 21,75 шт. од., медичний – 2,0 шт. од., обслуговуючий 26,75 шт. 

од.  У зв’язку з декретною відпусткою 2 працівників, є вакансії вихователя, сестри медичної 

старшої, які будуть заповнені з першого вересня.  

 Кількісний склад педагогічних працівників такий: вихователь-методист – 2 внутрішні 

сумісники по 0,5 ставки; вихователів – 14; асистент вихователя – 1; інструкторів з фізкультури 

– 2; музичних керівників – 2; практичний психолог – 1. Якісний склад педагогів такий: повну 

вищу освіту мають 16, неповну вищу 5. Всі педагоги працюють за фахом. Кваліфікаційний 

рівень:  9 тарифний розряд – 2; 10 тарифний розряд – 1, 11 тарифний розряд – 2:  12 тарифний 

розряд – 1; категорія «спеціаліст» - 3;  ІІ кваліфікаційна категорія - 3; І кваліфікаційна категорія 

- 0; вища кваліфікаційна категорія - 8. 

Вісім  педагогів мають педагогічне звання: Гаріна Н.І., Михайлинина О.М.,  Примак 

О.М.,  Сайко А.В., Симонова Я.М., Титенко Н.О.,  Ткаченко С.В., Шевченко С.М. – звання 

«вихователь-методист». Вихователь-методист Симонова Я.М. має ще звання «старший 

вихователь» Три  працівники нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України» 

(Кириленко Т.В., Вишнявська А.О.,  Примак О.М.).  

Щороку педагоги підвищують свій кваліфікаційний рівень, успішно проходять 

атестацію. Встановлюються та підтверджуються кваліфікаційні категорії відповідно заяв, 

перспективного плану та Положення про атестацію педагогічних працівників. В цьому 

навчальному році 4 педагоги  успішно пройшли    атестацію (Гаріна Н.І., Мазур Т.Є., Сайко 

А.В., Симонова Я.М.).  

Підвищення теоретичної підготовки, практичного проведення різноманітних заходів 

педагоги та медичний персонал проходять під час курсів підвищення кваліфікації, участі в 

семінарах, семінарах-практикумах, практичних заняттях, акціях, практик-класах, інтерактивних 

ділових іграх, конкурсах, проектній діяльності, фестивалях, міській педагогічній виставці, під 

час консультацій, відкритих показів,   самоосвіти та інших форм. 

Кожен педагог закладу у 2019/2020 навчальному році був активним учасником  

освітнього проєкту  «Навчаючи інших – вчимося самі» в рамках міського освітнього проєкту 

«Дошкілля Славутича – досвід, здобутки, реалії, перспективи». Крім того, педагоги та окремі 

працівники взяли участь у інших заходах, які проводилися в місті, на обласному, 

всеукраїнському рівні. Це авторський дослідницько-пошуковий проєкт, майстер-класи, обласна 

педагогічна студія, семінари-практикуми, семінари, презентація інноваційного обладнання для 

облаштування харчоблоків,  міський конкурс-акція, міська акція, загальноміська операція, 

програма, заняття, зустріч з експертами,  звіт міського голови, конкурси «Мій улюблений 

дитсадок» (5 місце серед 100 кращих закладів України (Кириленко Т.В.), «Краща групова 

кімната» (5 місце серед 100 кращих закладів України – групи № 7 (Симонова Я.М., Титенко 

Н.О.), № 8 (Михайлдинина О.М.), «Краща спортивна кімната» (3 рейтингове місце серед 100 

кращих закладів України (Симонова Я.М.), які проводить  «Інтернет-портал рейтингу освітніх 

закладів України».  

Теми для самоосвіти підбираються на міжатестаційний період актуальні, сучасні. 

Наказом від 10.09.2019 р. № 64  «Про післядипломне підвищення кваліфікації» затверджені 

теми самоосвіти.  

Протягом навчального року забезпечувалося відвідання педагогами вище 

перерахованих форм підвищення кваліфікації, працівниками заходів. Причиною невідвідування 

було перебування на лікарняному, у відпустці. 



Результати участі педагогів в міській педагогічній виставці «Освіта Славутича - 2020» 

такі: на виставку були подані 4 роботи в  номінаціях дошкільна освіта (2), психологічна служба, 

соціальний захист дітей та молоді (1), презентація (1).  Всього дипломами І ступеня 

нагороджена 1 робота,  ІІІ ступеня – 1, «За участь у виставці» – 1, занесена до Золотого фонду - 

1. Якісний показник участі у виставці складає 75 %. 

 Педагоги були активними учасниками чотирьох засідань педагогічних рад, педагогічних 

годин, проектів «Навчаючи інших – вчимося самі», «Метеомайданчик в «Джерельці».  Три 

педагогічні ради мали тематичне спрямування. На них вирішувались актуальні питання  роботи 

з дітьми з музичного виховання, інформаційної компетентності, економічної грамотності 

дошкільників. Підсумкова педагогічна рада, педагогічні години у березні, квітні, травні 

пройшли в дистанційному режимі.  

Окремо варто сказати про дистанційну роботу педагогів  під час карантину. Формування 

планів освітньої роботи, підготовка освітніх та пізнавальних презентацій до занять, 

виготовлення дидактичних ігор, наочності, роздавального та демонстраційного матеріалу, 

розробка конспектів занять, свят, розваг, ранків, програм, виготовлення іграшок для 

покращення розвивального мультисенсорного середовища груп, підготовка консультацій для 

батьків та педагогів, підготовка матеріалів до робіт наступних атестацій, самоосвіта, перегляд 

навчальних вебінарів на сайті Міністерства освіти і науки України, «Всеосвіта», СУТО, 

«Прометеус» та інших, проведення бесід з батьками в онлайн режимі, соціальних мережах їх 

консультування за запитом – це перелік тих  видів і форм роботи, які здійснювалися під час 

дистанційного режиму праці, за результатами якої пройшла інтерактивна виставкиа «Ти – мені, 

я – тобі: корисні напрацювання за період карантину». 

 

При розстановці кадрів на вікові групи враховуються бажання вихователів, 

помічників вихователів, досвід роботи, сумісність за характером, темпераментом. Злагоджена 

спільна робота працівників простежується на всіх вікових групах. Протягом року конфліктів 

між працівниками не було. Мікроклімат на кожній віковій групі добрий, стосунки толерантні. В 

цілому в колективі також простежується позитивні робочі стосунки, толерантні відносини. 

Працівники працюють згідно графіків робочого часу, орієнтовної сітки організованої 

навчальної діяльності, режиму роботи закладу. У вересні місяці затверджується графік роботи 

особового складу на навчальний рік. Для працівників з 8-годинним робочим днем передбачена 

обідня перерва. 

 У листопаді-грудні місяці складається графік відпусток на наступний календарний рік 

відповідно Закону України «Про відпустки». При складанні графіка ураховуються інтереси 

закладу, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. 

 Працівники мають щорічні відпустки (основну, додаткову за ненормований робочий 

день, особливий характер праці, шкідливі умови праці),  соціальні (відпустка у зв'язку з 

вагітністю та пологами; для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; додаткова 

відпустка працівникам, які мають дітей), відпустка без збереження заробітної плати.

 Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються завідувачем 

та погоджуються з головою первинної профспілкової організації Становою О.М. Тривалість 

відпустки відповідає вимогам та нормативно-правовій базі.  

 З 01.01.2020 року вихователі мають відпустку 56 календарних днів. Всі інші педагогічні 

працівники  42 календарні дні. Помічники вихователів  32 календарні дні (28 – основна 

відпустка, 4 – за роботу з дезінфікуючими засобами та миття туалетів), інший обслуговуючий 

персонал 24 календарні дні. Додаткові відпустки за ненормований робочий день, особливий 

характер праці, шкідливі умови праці надаються пропорційно відпрацьованому часу до 4 або до 

7 днів. Одному працівнику  надається  відпустка в кількості 26 календарних днів за 

інвалідність. 

 

               Моральне та матеріальне стимулювання працівників закладу проходить відповідно 

законодавчих документів. На виконання статті 57 Закону України «Про освіту» була виплачена 

грошова винагорода за 2019 рік у межах 25 % фонду посадових окладів у розмірі від 500,00 до 

3000,00 гривень особам, які відпрацювали повний календарний рік. Сума на винагороду 



складала 27042,00 грн. Всі працівники закладу отримують  допомогу на оздоровлення в літній 

період при наданні щорічної відпустки: педагогічні та медичні працівники - 100%  посадового 

окладу, обслуговуючий персонал – 50 % від посадового окладу. 

               Помічникам вихователів, прибиральницям виплачують доплату 10% від посадового 

окладу за роботу із застосуванням дезінфікуючих засобів та прибирання туалетів відповідно 

Постанови Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298 (п.3 підпункт «г»). З 01.03.2018  за шкідливі умови 

праці відповідно атестації робочих місць за умовами праці отримують доплату до посадового 

окладу у розмірі 8 %  кухарі, підсобний робітник, комірник, машиністи з прання та ремонту 

спецодягу (білизни), оператор хлораторної установки. 

    Щорічно за підсумками роботи у навчальному році працівники представляються до 

нагородження грамотами, подяками різного рівня. 

 За  результатами  роботи  у  навчальному  році  порушене  клопотання  перед  

управлінням  освіти і науки  про  нагородження  Гаріної Н.І., Мазур Т.Є. Грамотою управління 

освіти і науки Славутицької міської ради Київської області,  Михайлининої О.М., Сайко А.В., 

Симонової Я.М., Ткаченко С.В. Грамотою департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації.  Відповідно рішення загальних зборів працівників та за підсумками 

роботи у 2019/2020 навчальному році до нагородження будуть представлені  Махнир Ю.В. 

грамотою управління освіти, Вишнявська А.О., Піхоцька Г.Й. подякою міського голови.  

 У жовтні місяці 2019 року з нагоди свята освітян    нагороджені   грамотою управління 

освіти  Стичинська Г.О., Ткачук Г.С., грамотою департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації Титенко Н.О. З нагоди жіночого свята у 2020 році нагороджена Кезь І.В. 

подякою міського голови 

 Стимулювання працівників відбувається і в закладі. За активну участь у конкурсах 

відмічаються переможці та учасники. За підготовку учасників та переможців загальноміського 

вернісажу дитячої творчості  «Чарівний дивосвіт  птахів нашого двору» Ленок Л.П., Сергієнко 

О.М.Ткаченко С.В. оголошена подяка. За підготовку матеріалів для участі у міській акції 

«Екологічна стежина»   та перемогу в акції оголошена  подяка Симоновій Я.М., Титенко Н.О.  

За участь та перемогу у міському-конкурсі-акції «Педагогічне есе» оголошена подяка Шереметі 

І.О.  

Підводячи підсумки  про стан освітньої та методичної роботи за навчальний рік 

оголошується подяка колективу за добросовісне виконання річних завдань, плану роботи та 

функціональних обов'язків. По наказу відмічається робота педагогів за участь у певних видах 

роботи.   

 

Статут закладу передбачає діяльність в закладі батьківського комітету, ради закладу, 

піклувальної ради.  

Протягом вересня-жовтня 2019 року пройшли групові батьківські збори, на яких були 

обрані ініціативні групи батьків.  Загальносадовими  батьківськими зборами була обрана 

ініціативні група батьків у складі 9 осіб на 2019/2020 навчальний рік. До його складу ввійшли 

представники всіх вікових груп. Ініціативною групою батьків розглядалися такі питання: - про 

участь дітей у міських конкурсах;  - про отримання, використання та обліку благодійних 

внесків; - про проведення благоустрою території.  

На засіданнях ініціативної групи батьків  знайомилися з   планом роботи закладу на 

2019/2020 навчальний рік,   планом ремонтних робіт на 2020 рік, інформацією з організації 

інклюзивної освіти у закладі, результатами участі дітей закладу у міських конкурсах. 

  Ініціативні групи батьків на вікових груп працювали на відповідному рівні. За їх 

ініціативою на кожній віковій групі поповнилось, поновилось матеріальне  оснащення 

приміщень, зон, куточків:  № 1 – придбано  канцтовари, дидактичний матеріал, іграшки, 

господарчі товари, миючі, гігієнічні засоби, полиця для робіт з художньо-продуктивної 

діяльності; № 2 – придбано канцелярські товари, дитячі книги, іграшки, тканина підставка для 

робіт з ліпки, матеріали для освітнього процесу, господарчі товари; № 3 – придбано 

канцелярські товари, іграшки, гігієнічні засоби господарчі товари; № 6 – придбано канцелярські 

товари, ігрові набори, конструктори, бокси, дидактичні матеріали для освітнього процесу, 

гігієнічні засоби; № 7 – придбано канцелярські товари, атрибути для сюжетно-рольових  ігор, 



конструктори, гігієнічні засоби;   № 8 – придбано канцелярські товари, атрибути для сюжетно-

рольових ігор, конструктори, гігієнічні засоби; На всіх вікових групах батьки частково 

проводили ремонт сантехнічного  та електрообладнання. Для придбання капрону та пошиття 

тюлів в музичну залу за порами року було надано було також надано матеріальну допомогу. На 

покращення предметно-розвивального середовища, забезпечення освітнього процесу витрачено 

21016,19 грн. 

    

Матеріально-технічне забезпечення за навчальний рік за бюджетні та спонсорські 

кошти таке.  

За бюджетні кошти придбано миючі засоби, канцтовари, лампи світлодіодні, 

люмінесцентні, господарчі товари, меблі для кабінету практичного психолога, іграшки, 

електротовари,  медикаменти, фіточай, антисептик для рук, матеріали для поточного ремонту, 

тканина, нитки, спецодяг. Всього використано бюджетних коштів 87394,44 грн. 

За рахунок спонсорської допомоги придбано брус для ремонту пісочниць, лавок груп № 

1, № 2, № 3, № 5, № 8, методична література, навчальні посібники, карніз, тканина, штучні 

квіти для прикрашання музичної зали, канцелярське приладдя та матеріали, бачки змивні для 

груп № 6, № 8, тази для харчоблоку, ДСП та супутні товари для модернізації меблів в кабінеті 

діловода, новорічні вогники, сніжинки на ялинку, знаки пожежної безпеки та електробезпеки, 

адресні вказівники, вішаки для рушників в посудомийні, матеріали для встановлення 

огородження навколо сміттєвих баків, труби для захисної сітки в спортивну залу, товари для 

ремонту сантехніки, електрики, для пошиття, обслуговування території, господарчі тощо, 

встановили новий щиток для овочерізки, провели ремонт та технічне обслуговування 

холодильних шаф, виготовили важелі для пожежних кранів, метеомайданчик, зйомка та 

трансляція сюжету по телебаченню дня відкритих дверей  на загальну суму  36296,07 грн.  

Як благодійну батьківську допомогу отримано матраци, ігрову дитячу стінку, дошку 

магнітну (група № 3), куточок природи  (група № 7) на загальну суму 9535,00 грн. Всі 

матеріальні цінності поставлені на облік. 

Всього залучено  коштів 45831,07 грн. 

 

  Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» я, як керівник закладу, веду 

прийом громадян з питань статутної діяльності, діяльності закладу, особистих питань. Ведеться 

«Журнал обліку особистого прийому громадян». В ньому фіксуються питання, з якими 

звертаються громадяни, та наслідки їх розгляду. За термін з 01.09.2019 по 29.05.2020 року було 

розглянуто 33 звернення. Зафіксовані звернення з таких питань: прийом дитини в дошкільний 

заклад (8), вибуття дитини із закладу (3),  укладання угоди на харчування (6),  оформлення 

документів на харчування по соціальним пільгам (7),  повернення коштів  за харчування дитину 

(2),  короткотривале відвідування дитиною закладу без харчування (1), забирання дитини 

іншою особою (1),  надання довідки, що дитина відвідує заклад (1),  інформації про дитину (2), 

влаштування на роботу (2). Всі питання вирішені позитивно або надане роз’яснення, яке 

задовольнило прохання.  

 З письмовими скаргами, зауваженнями,  пропозиціями звернень не було. Зауважень та 

пропозицій від ініціативної групи батьків, ради закладу, піклувальної ради, батьків, 

представників інших органів громадського самоврядування не поступало.  

 Підсумком діяльності колективу протягом року є комплексний підхід до реалізації 

пріоритетних завдань та їх виконання в повному обсязі, робота педагогів у творчому 

пошуковому режимі.  

   

Завідувач дошкільного навчального  

закладу  № 5 «Джерельце»                                                               Т. Кириленко 

      

 


