Звіт
завідувача ДНЗ (ясла-садка)
комбінованого типу №1
«Лісова пісня»
Ірпінської міської ради
Київської області

Нельзіної Марії Дем’янівни

перед колективом та громадськістю
за 2015-2016 навчальний рік

На виконання Національної доктрини розвитку освіти та наказу
Міністерства освіти і науки України від 28.01,2005р. №55 "Про
запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та
професійно-технічних навчальних закладів», відповідно Положення про
дошкільний навчальний заклад та Примірного положення про порядок
звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним
колективом та громадськістю, проведено звітування завідувача ДНЗ № 1
«Лісова пісня » Нельзіної М. Д. на загальних зборах колективу.
Мета звітування: Подальше утвердження відкритої і демократичної
державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання
державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання
управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської
діяльності завідувача.
Головними завданнями мого звіту, як засобу інформування громадськості є:
- Підвищення відкритості дошкільного закладу;
- Задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, і
педагоги, і засоби масової інформації, та органи влади;
- Створення інформаційного забезпечення ринку освітніх послуг в ДНЗ;
- Залучення ресурсу «довіри і підтримки» до дитячого саду.
Порядок денний:
1.Вибори голови та секретаря зборів.
2. Вибір лічильної комісії.
3. Звіт завідувача.
4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу і
громадськості).
5. Таємне голосування.
І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюється відповідно до Статуту та
річного плану роботи.
Я, як завідувач, забезпечую:
- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні
збори членів трудового колективу та батьківського комітету;
- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на
підприємствах, в установах та громадських організаціях;
- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання
працівниками закладу;
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- приймаю на роботу персонал та звільняю з посади закладу при потребі.
ДНЗ №1 «Лісова пісня», який розташований за адресою м. Ірпінь, вул.
Паризької Комуни 7, продовжує свою роботу з 29.12.1993 року. Групові
приміщення забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням.
Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням
інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.
У дошкільному закладі всі групи працюють з 8.00 до 17.00, а також 2
чергові групи, які працюють з 7.00 до 8.00 і з 17.00 до 19.00.
Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні
приміщення:
музична, спортивна зали;
кабінет психолога;
кабінет логопеда;
кабінет соціального педагога;
методичний кабінет та медичний блок;
прогулянкові майданчики для кожної вікової групи з побудованими та
реконструйованими павільонами;
- спортивні та ігрові майданчики.

-

ІІ. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

За нормативами розрахований на 330 місць. Станом на 31.05.2016 садок
відвідує 495 дітей. Кількість дітей у закладі постійно протягом останніх 5 років
зростає:
2013 – 437 дітей
2014 – 472 дитини
2015 – 504 дитини
2016 – 495 дітей

кількість дітей

520
500
480
460
440

Ряд3

420
400
1

2

3

4

У ДНЗ працює 14 груп :
1 – раннього віку (41);
3 – молодші, віком від 3 до 4 років (109);
4 – середні, віком від4 до 5 років (139);
6 – старших, віком від 5 до 6 років (206).
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Середня наповнюваність груп складає (150%), що є нагальною проблемою
перевантаження.
ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дошкільний заклад укомплектований педкадрами згідно штатного розпису на
96% і складає 31,5 одиниць, в тому числі відпустка по догляду за дитиною – 3
одиниці.
Віковий склад: до 30 років – 4 – 12,1%;
31- 40 років – 11 – 34,3%;
41-50 років – 6 – 18,8%;
51- 55 років – 4 – 12,1%;
Більше 55 років – 7 – 22%
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Педагогічний стаж:

34,3%
11

41-50
51-55
більше 55

6

до 5 років – 6 – 19%;
5-10 років – 5 – 16%;
10-20 років – 8– 25%;
більше 20 років – 13– 41%.
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Освітній рівень педагогічного колективу ДНЗ на 31.05.16 року
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Якісний склад педагогів станом на 31.05 2016:

Якісний склад

вища категорія 11

34,3%

І категорія 3

37,5%

ІІ категорія 4
спеціаліст 12

9,3%

12,5%

нагороджені знаком «Відмінник освіти України» – 4;
нагороджені медаллю «Софія Русова» – 2;
звання «Вихователь-методист» – 15;
звання «Старший вихователь» – 1.
У поточному навчальному році пройшли курсову перепідготовку 9
педагогів та 2 навчаються у вищих навчальних закладах Мудрак А.М. та
Ісаченко І.С..
-

За результатами атестації підтвердили: звання «Вихователь-методист»
Верба О.П. і Коваленко Г.О., кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» Верба О.П.,
Врана А.П. і Насартикіна Т.М.; встановлено: І кваліфікаційну категорію
Лазаренко А..М., ІІ кваліфікаційну категорію Силіній Т.О.
Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В
цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною
результативністю.
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ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2015/2016 н.р.

Протягом навчального року педагогічний колектив нашого закладу
вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення
недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення організації навчальновиховного процесу у 2015-2016 навчальному році.
Проблема, над якою працює ДНЗ №1 «Лісова пісня» змінилась відповідно
сучасного стану в державі та методичних рекомендацій МОН, а саме:
Спрямувати педагогічну діяльність на формування різнобічно
розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої
особистості.
• Забезпечити державну політику щодо охорони життя і здоров’я дітей.
Педагогічна рада, творча група та весь педагогічний колектив ДНЗ спрямували
зусилля на вирішення наступних питань:
•

• Продовжити впровадження в роботу закладу експериментальну діяльність з
формування художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку
• Продовжити роботу щодо здоров’язберігаючої компетентності дітей через
формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про
основи безпеки життєдіяльності шляхом спільних зусиль з батьками.
• Забезпечити реалізацію завдань екологічного виховання, яке здійснюється в
процесі організованої та самостійної діяльності.
• У контексті духовного розвитку особистості здійснювати виховання
патріотизму і толерантності до людей різних національностей.
• Спрямувати роботу відповідно до інклюзивної освіти, яка б сприяла
створенню умов співпраці дітей, батьків і педагогів.
V. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Організація навчально-виховного процесу здійснюється згідно з Законом
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,
оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Програми
розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» згідно Переліку навчальних
програм та навчально-методичних посібників, що можуть бути використані в
дошкільному навчальному закладі, затвердженому Міністерством освіти і науки
України на 2015/2016 навчальний рік.
А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану
роботи дошкільного закладу.
У цьому навчальному році ДНЗ продовжує дослідно-експериментальну роботу
регіонального рівня та обласного опорного закладу освіти з теми «Формування
художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку». Протягом року
було організовано і проведено згідно плану, що включав у себе два завершальних
заняття, на яких педагоги закладу ділились своїм досвідом роботи з проблеми.
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Колектив продовжує спільну роботу з Інститутом проблем виховання при
Академії педагогічних наук України, а саме з лабораторією дошкільної освіти. У
грудні 2015 року закінчено роботу над темою «Формування базових якостей
старших дошкільників» і уже вийшли два посібники «Розумове виховання
старших дошкільнят», «Виховуємо базові якості старшого дошкільника в умовах
ДНЗ». У лютому почали роботу над темою «Теорія і практика соціалізації
старших дошкільників в умовах ДНЗ»
Педагоги нашого закладу Клепікова Т.В. і Калинюк І.В. першими в області в
цьому навчальному році включились до розробки запропонованого для
дошкільних
навчальних
закладів
програмно-методичного
комплексу
«Український віночок. Київщина», який є першою частиною інтегрованого
спеціального курсу «Культура добросусідства» і спрямований на навчання й
виховання дітей багатонаціонального київського регіону.
Освіта для сталого розвитку для дітей дошкільного віку вперше стартує в
Україні і наші педагоги середньої групи «Метелики» і старшої «Теремок» активно
ключилися до цієї роботи, завдання якої - допомогти дітям зрозуміти, що є межа
бездумної експлуатації ресурсів, і якщо почати діяти зараз, у нас ще є надія
врятувати нашу Землю.
Вперше в Україні наш комунальний садочок впроваджує програму «Hello,
Jack» з вивчення англійської мови з трьох років. У 2015-2016 навчальному році за
нею працюють дві молодші групи «Туристятко» і «Барвінок» (Коваленко Г.О.).
На шостій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016» було
представлено методичні посібники: Батуринець А.М., Гаврилова Н.М., Сіра О.В.
«Силіна Т.О. та отримано диплом в номінації «за творчу працю з підвищення
якості національної освіти».
Досвід роботи педагогів Батуринець А.М., Силіної Т.О., Дементьєвої Г.С. було
надруковано у періодичних виданнях «Дитячий садок «Мистецтво» та БВДС.
Протягом року колектив приймав активну участь у міських методичних
об’єднаннях, семінарах, конкурсах та інших заходах. Досить актуальними,
цікавими були: семінар-практикум для соціальних педагогів міста «Запобігання
насильства стосовно дітей» за участю старшого наукового співробітника
Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної
роботи НАПН Косенчук О.Г., з вищевказаної теми проведено круглий стіл для
батьків. Циклограму проведення міських методичних заходів виконано на 100 %
та, всі заплановані у рамках ДНЗ заходи, виконано у повному обсязі.
Колектив рівняється на кращих педагогів: Батуринець А.М, Лізенко Н.О.,
Гаврилову Н.М., Мудрак А.М., Сіру О.В., Вербу О.П., Лазаренко А.М. та Силіну
Т.О.. Вони, завдяки самоосвітній роботі підготували матеріали для майбутньої
друкованої продукції і покращенню освітньо-виховного процесу.
Педагоги працюють над створенням авторських та адаптованих програм. З
п’яти, написаних психологом Паш О.В., дві затверджено експертною комісією
психологічної служби з експертизи психологічного інструментарію «Я та мої
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емоції» (для дітей раннього віку) і «Розвиток емоційного світу дитини» (для дітей
середнього віку). Готова до розгляду авторська програма Король Л.В. «Робота с
паперовою серветкою» (для дітей старшої групи).
За результатами моніторингового дослідження загальний показник якості
знань дітей на кінець року складає:
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Хочеться зазначити, що з кожним роком загальний показник знань дітей
зростає завдяки інноваційним підходам до подання знань: інтеграція навчальновиховного процесу, впровадження тематичної та проектної роботи, включення
продуктивної діяльності в пізнавальний процес.
У 2015-2016 навчальному році моніторинг знань дітей проводився за
лініями розвитку Програми «Я у Світі».
Показники за розвитком
2015рік

Показники за розвитком
2016 рік

фізичний
69,10%

87,40%

60,30%

55,20%
65%

82,90%

фізичний

мовленнєвий

89,10%

87,40%

креативний

65,20%

63,30%

пізнавальний

67%

соціальноморальний

89,90%

художньоестетичний

мовленнєвий
креативний
пізнавальний
соціальноморальний
художньоестетичний
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Із порівняльних діаграм можна зробити висновок, що значно покращився
показник з пізнавального розвитку.
У дошкільному закладі здійснювалась інклюзивна освіта. Сьогодні в
нашому садочку виховуються 42 дитини з особливими потребами, з них
інваліди–10 на початок року, 7 – на кінець. В ДНЗ 14 груп, відповідно
кожен вихователь має додаткове серйозне навантаження, маючи в групі 23 складних дитини. Це серйозна проблема в цілому, яка впирається у
фінансування посади асистента вихователя і дефектолога, але проблема
нагальна і потребує вирішення на рівні міста.
Також виховувалось 49 дітей логопатів, випущено 32, із них: чітка мова – 25
дітей, значне покращення мови – 7, без покращення – 0, з погіршенням – 0,
залишилось на продовження корекційної роботи – 17.
Колектив працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного
закладу і тому в 2016 році у нас з’явився власний сайт. Розробили ми його
самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців,
а також на колег зі всієї України. Цікаві статті, фотогалерея, зворотній зв’язок –
все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.
Робота закладу висвітлюється у соціальних мережах та на власній сторінці у
Facebook, місцевому телебаченні, а також у освітянських виданнях (БВДС,
«Дитячий садок»). Нарешті запрацював сайт закладу (http://www.lisovapisnya.com.ua/index.html).
На нашому сайті ви зможете:
- дізнатися останні новини дошкільного навчального закладу та його
досягнення;
- знайти інформацію про дитячий садок та його колектив;
- ознайомитися із життям дітей у групах;
- прочитати поради фахівців: вихователя-методиста, вихователів, психолога,
соціального педагога, інструктора з фізкультури, музичного керівника та
медичної сестри; переглянути фотоматеріали.
З метою повноцінного фізичного розвитку дітей ДНЗ забезпечує проведення
фізкультурно-оздоровчої
роботи,
організацію
рухової
активності
у
повсякденному житті та проведення занять з фізичної культури. Продовжують
свою роботу гуртки «Здоров’ятко», «Здоров’ячок» і «Юні чемпіони», а також три
групи ЛФК. Діти продовжують вживання профілактичної кисневої пінки. Ця
робота також проводиться під контролем лікаря та медичної сестри, з
урахуванням індивідуальних особливостей дітей.
VІ. РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють
сестра медична старша Дробаха Людмила Петрівна та медсестра з дієтичного
харчування Мацюк Оксана Вікторівна під керівництвом дитячого лікаря
Ходаківської Валентини Степанівни та під контролем завідувача. Головним
завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на
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території, проведення оздоровчо-профілактичної роботи кожного дня та
організації харчування.
За даними медичних обстежень визначаються групи здоров’я дітей,
порівнюючи показники попередніх років, можна побачити, що ситуація
погіршується 1- здорові діти, 2 – мають не значний діагноз, 3 – можуть бути
звільнені від фізкультури, більш серйозні діагнози, 4 – діти-інваліди.
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У закладі покращілось відвідування та зменшився рівень інфекційних
захворювань, про що свідчить порівняльна таблиця:
Рівень захворюваності дітей
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2012
7267

2013
4366

2014
5644

Пропущено всього по хворобі
(днів)
Рівень інфекційних захворювань
(днів) на 1 дитину
0,1
0,03
0,04
Пропущено 1 дитиною по хворобі
15,3
9,2
11,3
(днів)
Аналіз стану здоров`я дітей ДНЗ у 2015р.
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Висновок: більше дітей мають хвороби кістково-м`язової системи та органів
дихання. Справа в тому, що в поліклініці тепер працює ЛОР-лікар, тому більше
виявлено захворювань.
Діти вживають синглентно-кисневу пінку 4 рази на рік за бажанням батьків,
відповідно у них стало помітно менше захворювань ГРЗ та бронхитів.
Протягом року у дошкільному закладі проводяться різні заходи щодо
зниження захворюваності Це різні види гартувальних процедур. В літній період
до звичайних процедур (повітряні ванни, ходьба босоніж, зокрема по соляним
доріжкам, по «доріжкам здоров’я» (зроблені з покидькового та природного
матеріалів), (влітку додаються такі як контрастне обливання стоп, плескання у
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штучному басейні з температурою води не нижче +23°, обливання (діти
обливають один одного з пластикових пляшок, в пробках яких проколоті тонкі
дірочки).
Один випадок дитячого травматизму.
VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ В ДНЗ

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе
дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і
зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо
дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил
особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і
кишкових
захворювань
дітей
та
відсутність
зауважень
з
боку
дерсанепідемслужби.
Аналіз харчування дітей за I квартал 2016р. показав, що харчування
здійснювалось наближено до норм у середньому на 73,3 %
Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у
навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу Про
затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних
навчальних закладах, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.
Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам
державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості,
висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Одним із важливих моментів
контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору
продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання
натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів
проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.
Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена
відсутністю зауважень контролюючих органів.
Медична сестра з дієтичного харчування веде документацію щодо
харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню,
меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарнопросвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології
приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку,
дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я
працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.
Харчування для дітей становить - 22 гривні.
У закладі харчуються діти пільгових категорій:
- безкоштовно: інваліди – 5; малозабезпечені – 7; учасників АТО – 3;
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60% оплачують: учасників бойових дій – 1; складні життєві обставини – 1;
кількість дітей, які протягом року отримували дієтичне харчування – 47.
Ми вважаємо робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться
на достатньому рівні.
VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З РОДИНАМИ ВИХОВАНЦІВ

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних
напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів
роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють
формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом.
Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні
для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для
цього різні активні форм співпраці: батьківські збори, індивідуальні консультації
різних спеціалістів, участь у святах, дні відкритих дверей.
У роботі з батьками практикувалося вступне анкетування, попередні візити
батьків, що написали заяви в ДНЗ. Особливо хочеться відмітити проведення
перших батьківських зборів з батьками майбутніх вихованців – ясельної і
молодшої групи. Батьки мали змогу отримати відповіді на важливі для них
запитання та ознайомитися з особливостями роботи закладу, організації
перебування дітей в ДНЗ.
У кожній групі з початком навчального року було переоформлено
батьківські куточки у яких постійно змінювався інформаційний матеріал. У
цьому році батьки активно відвідували усі свята. Передбачається допомога у
батьків у ремонтних роботах, і, зважаючи на досвід минулих років, сподіваємось
також на їх активну участь.
ХІV. ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН
На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р.,
Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення
реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з
діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному
закладі № 53 проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого
прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.
За вересень – травень 2015/2016 навчального року кількість усних звернень
– 42, письмових – 2, на гарячу лінію – 1 і до Департаменту освіти – 1.
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ХІV. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ
За минулий навчальний рік значно покращилася матеріально-технічна база
дошкільного закладу, а саме:
- зроблено капітальний ремонт: роздягальні в групах №3, 4; кімнат для
миття посуду в групах 2; спальної кімнати в групі №14,8;
- поновлено меблі в групах № ,8,9,13,14;
- поновлено шафи для роздягалень в групах 3,6;
- замінено 2 унітази в групах 8,14;
- встановлено 1 водонагрівач і ще один раніше придбаний;
- встановлено накриття на пісочницю в групі №10;
- придбана і встановлена ігрова дитяча гірка в групі 10;
- в усіх групах замінено емальований посуд;
- придбано новий посуд для дітей в групах №6,5;
- замінено склопакет в групі №1;
- пофарбовано майданчики і коридори закладу;
- придбано нові килими в групах №5,6,12;
- замінено вхідні двері в групах №3,10,11; 7 та кабінет завідуючої;
- придбано 3 бактерицидні лампи в групах №5,9,14;
- оформлено підписку періодичних видань на суму 13857грн.;
- збільшилась кількість наочних та методичних посібників;
- групи поповнились іграшками для дітей;
Все вищевказане зроблено та придбано за рахунок бюджетних і батьківських
коштів
Управлінням освіти було придбано холодильник, електроплиту та пральну
машину.
Загальна сума витрат склала ≈ 180 557 грн.
Педагоги ДНЗ спроможні, діяльні, творчі, своєчасно помічають нові
тенденції в роботі з дітьми і рахуються з вимогами сьогодення. Та на
сьогоднішній день існують певні проблеми, а саме:
 непідсильна для самостійного виконання робота по заміні водо
каналізаційної мережі та тепловодопостачання;
 підведення пожежної сигналізації;
 необхідно зробити капітальний ремонт підлоги в музичній та спортивній
залах;
 реконструкція спортивного майданчика;
 потребує капітального ремонту праве крило закладу;
 кадрове забезпечення: кадри старіють, а молоді спеціалісти не
приходять;
Враховуючи вищесказане колектив продовжує працювати
над
поставленими завданнями та створенням іміджу ДНЗ і поліпшенням матеріальної
бази.
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