
Звіт

завідуючої дошкільного навчального закладу (ясла-садка)"Сонечко" 

с.В.Будища Гадяцького району „Полтавської області.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)"Сонечко" 

Великобудигцанської сільської ради розрахований на 23дитячих місця,віком 

від Ідо 6 років.Станом на 01.06.2017 року дитячий садок відвідує 15 дітей.

В ДНЗ функціонує одна різновікова група з 9-годинним перебуванням 

дітей,5-денним робочим тижнем.

Педагогічний колектив налічує 2 особи:

-Зайко Г.П.-завідуюча,має середню спеціальну освіту.В 2012 році 

пройшла курсову перепідготовку при ПОІППО ім.М.В.Остроградського.

За підсумками атестації, проведеної у 2016-2017 н.р. підтверджено 

відповідність займаній посаді.

-Филь Л.М.- вихователь, має середню спеціальну освіту.В 2014-2015 

н.р.пройшла курсову перепідготовку при ПОІППО ім.М.В.Остроградського. 

За підсумками атестації „проведеної у 2014-2015 н.р., підтверджено раніше 

присвоєний 9 тарифний розряд.

Медичний персонал-1 особа:

-Гусєва Н.М.-старша медична сестра,яка має середню спеціальну 

освіту.В.2010 році пройшла курсову перепідготовку.

Обслуговуючий персонал налічує 4 чоловіки.

У своїй діяльності ДНЗ "Сонечко" діє згідно з Конституцією України, 

Базовим компонентом дошкільної освіти,Основними положеннями Закону 

України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Статутом ДНЗ,"Положенням 

про дошкільний навчальний заклад",Інструктивно-методичними листами, 

програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку"Впевнений старт" 

,програмою"Українське дошкілля", програмою з основ безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку"Про себе треба знати,про себе треба 

дбати" та накресленим річним планом на 2016-2017 н.р.



Протягом року колектив закладу намагався працювати творчо і 

наполегливо.В ДНЗ проводилась систематична робота по виконанню завдань 

програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений 

старт","Українське дошкілля",вивченню та впровадженню інноваційних 

технологій,виконанню завдань річного плану,оснащенню розвивальних 

осередків,тісної співпраці сім'ї та дитячого садка,створення атмосфери 

затишку та комфорту,забезпеченню наступності в роботі ДНЗ-школа з метою 

якісної підготовки дітей до навчання в школі.

Мета нашої роботи-виховання зрілої особистості,в якої сформовані 

дитячий світогляд,прагнення досягти успіху , впевненість у собі, почуття 

власної гідності,емоційна сприйнятливість та вольові риси характеру.

Протягом року педколектив працював над вирішенням таких завдань:

1 .Організація освітньої роботи на засадах особистісно-орієнтованого 

діяльнісного,інтегрованого підходів шляхом застосування інноваційних 

технологій.

2. Підвіщення фахової компетентності та професійної майстерності 

педагогів шляхом удосконалення якості методичного супроводу учасників 

навчально-виховного процесу, модернізації форм методичної роботи з 

педкадрами.

3. Національно-патріотичне виховання дошкільників.

4. Якісна підготовка дітей до навчання в школі : спільність у роботі 

ДНЗ-школа(інтелектуальний розвиток).

З метою вирішення завдань річного плану були проведені 

педгодини:«Розвиток духовності дошкільника на народних традиціях», 

«Національно-патріотичне виховання в українському дитсадку.Концепція 

С.Русової та сьогодення», «Аналіз навчально-виховного процесу за І 

півріччя», «Формування готовності дітей дошкільного віку до навчання в 

школі(з досвіду роботи вихователя Ільєнко О.П.), «Інноваційна технологія 

роботи з казкою у дошкільному віці за Л.Б.Фесюковою», «Виховання любові



до рідного краю в творчій спадщині В.О.Сухомлинського», «Усунення 

мовленнєвих вад-запорука успішного навчання».

Проводилось засідання "Круглого столу" на тему:"Система роботи-з 

дітьми дошкільного віку щодо формування у них основ патріотичного 

виховання засобами народознавства".

Спільно з учителем початкових класів та психологом 

Великобудищанської загальноосвітньої школи проведене засідання 

«Круглого столу» на тему: «Наступність та перспектива у роботі двох 

перших ланок освіти» та педагогічний консиліум «Особливості готовності 

дітей до школи:психологічна,особистісна,вольова ,інтелектуальна».

Вихователю надавалися консультації: «Система роботи з патріотичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог програми 

«Українське дошкілля», «Патріотичне виховання засобами інтегрованої 

освітньої діяльності», «Розвиток творчих здібностей дітей шляхом 

використання казок і сендплея», «Виховання любові до рідного краю 

засобами музейної педагогіки», «Організація гурткової роботи у ДНЗ»та ін.

Протягом року педагогічний колектив систематично працював над 

підвищенням фахового рівня: брали участь у роботі методичних об'єднань, 

районних семінарів, відвідували відкриті заняття в ДНЗ, на «Педагогічних 

читання» знайомився з новинками методичної літератури.З метою 

підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективом закладу 

були придбані новинки методичної літератури,які опрацьовувались шляхом 

самоосвіти,виготовлені дидактичні ігри та зібрана папка по національно- 

патріотичному вихованню. Проведена підписка на журнал "Дошкільне 

виховання".

Одним з головних завдань ДНЗ в 2016-2017 н.р. було і залишається 

збереження життя і здоров'я дітей. Протягом року колектив намагався тісно 

співпрацювати з батьками та медичними працівниками. Ця робота сприяла 

ефективному вирішенню завдань по фізичному розвитку дітей, проведенню 

загартовуючих процедур, різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи,



дотримання норм і правил протиепідемічного режиму. Стан здоров'я дітей, 

рівень захворюваності,організація раціонального харчування,підтримання 

інтересу дитини до власного здоров'я, знаходились під постійним контролем 

старшої медичної сестри.Порівняно з минулим роком зросла вартість 

дітодня,яка становить 20.00-22.00 грн. Щомісяця проводиться аналіз 

виконання норм харчування.Станом на 01.06.2016 року норми харчування 

виконані на 86 %,а по деяких продуктах 100%.

Питання фізичного розвитку дітей,захворюваності та відвідування 

розглядалось на батьківських зборах та виробничих нарадах.Особливо гостро 

сьогодні постало питання відвідування дошкільного закладу дітьми.Згідно 

даних статистичного звіту дуже низька відвідуваність(41%-59% )та багато 

пропусків без поважних причин.Тому адміністрації закладу слід більш 

активно працювати над вирішенням даного питання.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», «Положенням 

про дошкільний навчальний заклад», змісту Базового компонента дошкільної 

освіти в У країні,одним з головних завдань закладу є взаємодія з сім'єю.З 

цією метою педагогічним колективом проводилися різні форми і методи 

роботшбатьківські збори,консультації,інформаційні повідомлення,актуальні 

для певної вікової групи дітей,проводились бесіди,роз'яснення, 

анкетування,тести,залучення до організації виставок: «Барви осені», «Осіння 

ярмарка», «Ялинкова прикраса», «Мама сонечко в сім”ї ,ми-промінчики 

її»,Кришталева зимонька","Краща писанка" .Спільно з батьками організовані 

і проведений день відкритих дверей з теми: «Хай в серці кожної дитини живе 

любов до України» та батьківська конференція: «Готовність дітей 6-річного 

віку до навчання в школі».За участі батьків проведені свята: «Осінь,осінь по 

землі крокує», «Принесе Мороз ялинку для малят в кожну хатинку», 

«Родинне свято», «8 Березня», «Випускний бал».Традиційним стало 

проведення Днів відкритих дверей .Дуже актуальним залишається питання 

мовленнєвого розвитку дошкільників,особливо дітей старшого віку.Батькам 

вихованців надавалися консультації: «Адаптація дитини до умов дитячого



садка», «Роль сім”ї у вихованні любові до рідного краю», «Вчимо дитину 

спілкуватися», «Як правильно організувати дозвілля дитини.Граємось 

вдома», «Прогулянка взимку,її значення для зміцнення здоровая», 

«Пізнавальна і виховна цінність прогулянки», «Авітамінозного наслідки та 

профілактика», «Поради батькам першокласників». Спільно з вчителем 1 

класу та батьками проведене засідання круглого стол на тему «Дошкільник- 

завтрашній школяр».

Батьки вихованців надають посильну допомогу у поповненні ігрових 

осередків,придбанні дидактичного матеріалу ,косметичному ремонті та 

облаштуванні групових кімнат,створенню атмосфери затишку і комфорту; 

заготівлі овочів, компотів.За їх підтримки двічі на рік були поновлені 

іграшки та миючі засоби на суму 1500 грн.

Порівняно з минулим роком значно покращилося матеріальне 

становище ДНЗ.Сільська рада на чолі з Т.І.Іщенко шукає шляхи вирішення 

даного питання. Приємно відзначити що протягом 2016-2017 навчального 

року були придбані розвивальні осередки в групову кімнату: «Перукарня», 

«Лікарня», «Кухня», «Куточок природи», «Паркінг» та стінка

«Гусінь»,частково придбані методичні шафи на загальну суму 16100.00 

грн.Проведено капітальний ремонт доріжок,ганку зі східцями,частково 

паркан.Витрачено коштів на загальну суму 68800.00 грн.Бюджетом на 2017 

рік передбачені кошти на заміну дверей, поточний ремонт 

приміщення,встановлення очисного фільтра на систему

водопостачання,придбання мотокоси, бензопили, м”якого

інвентарю.Працівниками ДНЗ проведено роботи по облаштуванню 

ландшафтного дизайну. Проте залишилися питання ,які потребують 

невідкладного вирішення іремонт даху приміщення ДНЗ,ремонт

каналізації,придбання килимового покриття, меблів у методичний

кабінет,оснащення ігрових осередків,заміна вікон ,шпалер .

У відповідності з завданнями річного плану та Програмою розвитку 

дитини старшого дошкільного віку "Впевнений старт" заклад тісно



>

співпрацював з Великобудищанською спеціалізованою школою. Це дає 

можливість адаптуватись дитині до умов школи. Цьому сприяли спільно 

проведені заходи: свято Першого дзвоника,Різдвяні розваги, свято Нового 

року,свято останнього дзвоника та Випускного балу у ДНЗ. Були влаштовані 

зустрічі вчителя початкових класів та психолога з батьками,відвідування 

занять, шкільної бібліотеки,екскурсія приміщеням школи. Учні школи 

допомагають у виконанні ключових ролей на святах.Уже стало традицією 

відвідування ДНЗ учнями школи з Різдвяним Вертепом.

Виходячи з вищесказаного,вважаю що роботу колективу 

році можна оцінити як задовільну.

Завідуюча ДНЗ: Г.П.Зайко

в 2016-2017


