
 

Звіт завідувача  закладу дошкільної освіти села Стальнівці 

перед педагогічним колективом та громадськістю за 2019-2020 

навчальний рік. 

 Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України 

від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про 

порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та 

громадськістю» 

Завдання звітування: 

- Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління 

навчальним закладом. 

- Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання 

керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним 

закладом 

        Шановні колеги, батьки, ось і закінчився ще один навчальний рік. Для 

всіх нас він був вдалим, плідним, ефективним але трішечки незвичним. І 

тому я хочу, щоб зробити певні підсумки роботи колективу закладу 

дошкільної освіти, оцінити мою діяльність як завідувача протягом 2019 – 

2020 навчального року.  

Як завідувач  закладу дошкільної освіти у своїй діяльності керуюся 

Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими 

обов’язками завідувача, Законом України «Про дошкільну освіту», «Про 

освіту», законодавством України, нормативними актами, що регламентують 

роботу керівника Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за 

діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних 

органах, установах, організаціях. 

Загальні відомості про ЗДО 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)села Стальнівці – заклад дошкільної 

освіти для дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби 

дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я  

Розташований за адресою: село Стальнівці, вул. Шкільна 28. 

Функціонує з 2016 року. 

Проектна потужність - 25 місць. 

Режим роботи установи – 10,5 годин; 

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого 

закладу в нашому закладі обладнані необхідні приміщення: групова та 

спальна кімната, роздягальня та кімнати гігієни. Предметно-ігрове 

середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і 



естетичним вимогам завдяки спільній роботі вас, шановні батьки, та 

вихователів груп. 

Кадрове забезпечення 

Кадрами  заклад дошкільної освіти укомплектований повністю, згідно 

штатного розпису. Працює нас в дитячому садку – 7 осіб: зокрема, 

педагогічних працівників — 3 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в 

дитсадку – 2 особи, неповну вищу освіту мають – 1 особа.  

            Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною 

системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, 

шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення 

кваліфікації кадрів. 

        У 2019-2020 навчальному році курсову перепідготовку при ІППОЧО 

пройшли 2 педагогічних працівника Пожар М.Г.- (жовтень 2019) та Голбан 

Т.Ф- (січень 2020)  

        Відповідно перспективного плану атестації та річного плану роботи ДНЗ 

на 2019-2020 навчальному  році проведена атестація педагогічних 

працівників. Всього атестовано 2 педагогічних працівника. За результатами 

атестації комісії ІІ рівня відділу освіти апарату виконавчого комітету 

Новоселицької міської ради вихователю- Пожар М.Г. присвоєно педагогічне 

звання «старший вихователь», та вихователю - Голбан Т.Ф. присвоєно 

кваліфікаційна категорія «спеціаліст  ІІ -категорії». 

Управлінська діяльність 

В 2019 -2020  навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася 

згідно річного плану роботи. 

Річний план 2019-2020 навчального року передбачав вирішення колективом 

таких завдань: 

    - Використання спадщини В. Сухомлинського в реалізації завдань 

виховання патріотизму, любові до Батьківщини, формування у дітей 

доброзичливого, толерантного ставлення до культури інших народів; 

   - Зміцнення здоров’я дошкільників шляхом якісної організації фізичного 

виховання дошкільників; 

-  Формування світогляду дитини в умовах ДНЗ та сімейного виховання. 

     Протягом року велика увага приділялася навчально-методичному 

забезпеченню освітньої роботи  закладу. Були придбані методичні посібники, 

дидактичні матеріали, література, ігри, іграшки. Інформаційно-методичний 

куточок поповнився новими матеріалами: тематичними розробками занять, 

виховних заходів, доповідями, консультаціями, матеріалами зібраними під час 

тематичних тижнів 

     Протягом навчального року педагоги дошкільного навчального закладу 

удосконалювали свою педагогічну майстерність. Брали активну участь у 

різноманітних педагогічних заходах, при проведенні  яких залучалися такі 

форми роботи, як 

 Педагогічні ради: 



 

1.Про підсумки роботи ДНЗ  за 2018-2019 н. р. 

 

2.Про аналіз національно-патріотичного виховання дошкільників в ДНЗ 

 

3.Про результативність освітньої роботи з дошкільниками за 2019-2020 н. р. 

  

Консультації : 

«Як зробити життєдіяльність дітей у дошкільному закладі змістовною та 

захопливою?(02.10.2019) 

«Морально – духовне виховання дошкільників засобами 

народознавства»(02.12.2019) 

«Використання інноваційних технологій у роботі з дітьми різновікової групи 

малокомплектного ДНЗ»(07.02.2020) 

«Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі» ( 

05.03.2020) 

«Соціалізація дитини в процесі гри як провідного виду діяльності 

дошкільника.» 

Педгодини: 

«Методи та форми роботи з національно- патріотичного виховання 

дошкільників»(25.10.2019) 

«Креативні підходи до створення розвивального середовища» (25.11.2019) 

«Про формування життєвих навичок, що сприяють соціальному здоров’ю» 

;(25.01.2020) 

 

 
 

 

 

 Круглий стіл:  

 «Шляхи оновлення форм і засобів національно-патріотичного виховання» 

(обмін думками та досвідом роботи).(31.10.2019) 

Посиденьки педагогів: 

«Креативний підхід до оновлення обладнання для занять фізичною культурою  

в ДНЗ»(березень) 

Колективні перегляди: 

Колективний перегляд занять з національно-патріотичного виховання 

- заняття з дітьми старшого дошкільного віку – «Знай і люби Україну»  

(грудень)   

Педагогічні читальні: 

«Розвиток логічних умінь дитини за системою М.Монтессорі»(квітень) 

Самоосвіта педагогів: 

- Нові педагогічні знахідки щодо форм роботи з дітьми дошкільного віку 

(національно-патріотичне виховання)(листопад) 



- Використання інноваційних технологій в роботі з дошкільниками 

(відповідно до проблеми, за якою працює педагог)(грудень) 

- Нові педагогічні знахідки у формах і методах фізичного виховання 

дошкільників(січень) 

- Технологія фізичного виховання дітей (за М. Єфіменка) – нові форми та 

методи.(лютий) 

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, 

можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній 

роботі педагоги мали змогу: 

    -     вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по 

реалізації формування рис громадянина української держави, згідно до вимог 

Базового компоненту. 

-    осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час 

освітнього процесу.  

- залучали батьків, як безпосередніх учасників освітнього процесу до різних 

форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та 

прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника. 

В якості недоліків можна відмітити: 

-   недотримання тематичного принципу розподілу різних  завдань з метою 

формування соціальної компетенції кожної дитини, граматичної 

правильності мови, збагачення життєвого досвіду; 

Рекомендації: 

- надавати дошкільникам більше самостійності, права вибору у різних 

видах діяльності: ігровій, пізнавальній, художній, з метою 

удосконалення знань, умінь і навичок, прояву в дитини здатності до 

самореалізації 

-   вихователям проводити цілеспрямовану роботу з батьками по 

формуванню у них моральних, правових поглядів, психологічну 

готовність оберігати природні цінності. 

Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей 

Основним завданням нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, 

батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести 

здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та можливості 

реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для 

цього у дитячому садку  вироблена і втілюється ціла оздоровча система, 

нагадаю це: 

- ранкова гімнастика; 

 - фізкультурні заняття; 

 - фізкультхвилинки під час навчальної роботи; 

- імунна гімнастика перед початком усіх занять; 

- загартовуючі процедури після сну: 

- імунна гімнастика пробудження та загартовуючі водні процедури; 

- деякі види арт-терапії; 

- прогулянки; 

- рухливі ігри; 



            Значна увага приділялась щодо підвищення якості у вихованців 

емоційно - ціннісного розвитку, покращення їхнього фізичного,  психічного 

здоров’я  – як важливого чинника  здоров'я людини в цілому. 

Організація роботи з сім’ями вихованців 

Були проведенні групові батьківські збори, анкетування, консультації. 

Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2019/2020 навчального року, 

обговорювалися  та вирішувалися на батьківських зборах.  Не тільки 

фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей 

та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для 

нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та 

дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадськістю. На 

протязі року були проведені розваги : «День знань »,родинний захід «Осінь 

красуня до малят прийшла, кошик з гостинцями їм принесла», «Новорічна 

казка», Фізкультурні розваги, Дні здоров’я 

Діти  разом батьками, готували матеріали до тематичних виставок, які 

оформлялись на стендах  дитсадка та у групі ( «Осінні фантазії», «Світ очима 

дітей», «Найкращий зимовий букет») 

Якість реалізації освітньої програми 

Результативною можна назвати роботу із забезпечення наступності нашого 

дитсадка та школи. План спільних заходів передбачає: 

 - Взаємне відвідування занять педагогами; 

 - Педагогічні наради за участю педагогів школи та дитсадка; 

 - Участь вчителів та адміністрації шкіл у групових батьківських зборах. 

          Завершується навчальний рік. В комплексі з іншими навчально-

виховними моментами вихователями здійснювалось: екологічне, правове, 

народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага 

приділялася безпеці життєдіяльності дітей, розвитку креативності дітей.  

            Випускаємо до школи 10 дітей. Дошкільники всі комунікабельні, 

вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень 

мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення.  

Медичне обслуговування 

 Медичною сестрою та адміністрацією закладу впродовж 2019/2020 н. р. 

здійснювався постійний контроль за дотриманням режиму в групових 

приміщеннях, їх санітарним станом. Систематично проводилося обстеження 

всіх дітей медичною сестрою. Постійно велась робота щодо профілактики 

застудних захворювань, загартування, формування у дітей знань про користь 

занять з фізичної культури, про особисту гігієну та чистоту навколишнього 

середовища. 

Аналіз стану здоров’я вихованців згідно зі статистичним звітуванням 

свідчить про поступове зниження рівня захворюваності по закладу. Тобто 

захворюваність у поточному навчальному році частково знизилась. 

Стан захворюваності по ЗДО: 

Порівняно з 2018/2019 н. р. менше , це пояснюється тим, що персонал 

закладу постійно приділяє належну увагу загартовуючим заходам та 

профілактичним заходам. 



В результаті виконання програми оздоровлення дітей в  закладі зберігається 

стабільне покращення показників здоров’я дітей. 

 Всі діти обстежені спеціалістами та лабораторно. Все відтворено в медичних 

картках. 

 Санітарно-просвітницька робота з батьками та працівниками закладу 

проводилась згідно річного плану ЗДО. 

Батьківські куточки поповнені консультаціями на тему: «Профілактичні 

щеплення у дітей», «Загартування дітей влітку», «Обережно кір!», 

«Профілактика кишкових інфекцій». 

Протягом року було проведено обстеження відповідності меблів в групах до 

зросту дітей, були оновлені журнали здоров'я по групах, згідно графіку 

проводились оздоровчі заходи. 

Психологічна служба 

В закладі ведеться робота щодо виявлення дітей пільгових категорій та сімей, 

які опинились у складних життєвих умовах. Щорічно у вересні збирається 

банк даних на дітей різних категорій, складається соціальний паспорт 

закладу, який поновлюється двічі на рік. Наш дошкільний заклад відвідують 

діти таких пільгових категорій: 

-          діти з багатодітних сімей – 5 

-          діти з малозабезпечених сімей – 2 

Організація харчування: 

    Харчування дітей у закладі здійснюється відповідно до Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних закладах, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я 

України від 17.04.2006 року №298/227.  Середня вартість харчування дітей в 

дошкільному навчальному закладі у 2019-2020 навчальному році встановлено: 

ясельна група-28гр, сад - 30гр. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 

50 відсотків від вартості харчування за день. 

 

 

            Упродовж 2019-2020 н. року в  закладі створювались сприятливі 

умови для організації доцільного та якісного харчування. З боку завідувача та 

медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль 

за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. 

Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо 

організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи 

страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, 

нормативного об'єму страв. 

Продукти харчування та продовольча сировина надходили від 

постачальників із супровідними документами. 

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою 

харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до 

режиму вікової групи. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку 

видачі їжі не було зафіксовано. 



В літній період вихованці дитячого садка були забезпечені свіжими овочами 

та соками: це має позитивний результат в процесі оздоровлення 

дошкільників. 

На постійному особистому контролі також тримаємо оплату за харчування. 

На жаль, щомісяця ми маємо заборгованість по батьківській оплаті. Тому з 

батьками проводиться індивідуальна робота вихователями групи. 

Робота з організації харчування дошкільників в нашому закладі ведеться на 

достатньому рівні.          

Подальші напрямки роботи: 

-          постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ЗДО. 

-          консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей-          

співпраця з Радою по харчуванню закладу з питання покращення харчування 

дітей. 

Соціальний захист ,збереження та зміцнення здоров’я вихованців та 

педагогічних працівників: 

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі 

здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені 

відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на 

робочому місці і безпеки життєдіяльності дітей та учасників освітнього 

процесу. Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного 

здоров’я дітей – важливе завдання дошкільного закладу. 

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між 

адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний 

договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється 

регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин. 

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та 

орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови 

соціального захисту працівників. 

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно 

виконуються. У 2019-2020 навчальному році вчасно виплачувалася заробітна 

плата і аванс. 

Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності закладу дошкільної освіти та 

учасників освітнього процесу здійснюються згідно з нормативною базою та 

заходів безпеки праці. 

За період роботи ЗДО у 2019-2020 навчальному році травматичних випадків з 

дітьми під час освітнього процесу і співробітниками на робочому місці 

зафіксовано не було. 

При складанні річного плану роботи планувалися заходи щодо організації 

роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, 

попередження дитячого та дорослого травматизму. Забезпечено проведення 

первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. 

Організовано проводились при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) 

медичні огляди працівників. 



Профспілковий комітет приймав участь у розробці комплексних заходів  

щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, роботі комісії з 

атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. 

 

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики 

дитячого травматизму будувалася на Базовому компоненту дошкільної 

освіти, який спрямував роботу педагогів на формування у дошкільників 

певної життєвої позиції, елементарної  життєвої компетентності. Тільки 

систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити 

в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому просторі. Тому 

завданнями нашого колективу з профілактики дитячого травматизму були і є: 

 

-          поліпшення якості освітньої роботи з дітьми щодо питань особистої 

безпеки та захисту життя; 

-          удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів 

щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я 

та життя; 

-          пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків; 

-          проведено інструктаж з першочергових дій персоналу і посадових осіб 

ЗДО  у разі загрози виникнення терористичних або диверсійних актів. 

В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, які 

ведуться своєчасно. Це питання знаходиться на постійному контролі і 

заслуховується на нарадах при завідувачі та батьківських зборах. 

Традиційно з 01 червня по 31 серпня дошкільний заклад переводиться на 

літньо – оздоровчий режим роботи. 

Протипожежна безпека: 

Дотримання у належному стані протипожежного обладнання у закладі є 

умовою безпеки життєдіяльності всіх учасників освітнього процесу. З цією 

метою в дошкільному закладі укомплектовано первинними засобами 

пожежогасіння – вогнегасниками (2шт.). В наявності план евакуації. В групі 

обладнано куточок безпеки. 

Фінансова – господарська діяльність 

Фінансово-господарська діяльність дитсадка, нагадую, здійснюється згідно 

кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що 

надходять із місцевого бюджету. 

Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, 

плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є 

найскладнішим у роботі керівника, так як на вирішення його потрібні кошти. 

Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу 

(тобто, на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку). 

Підсумки 

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що 

робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з 

урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог програми. 



Шановні колеги, батьки! Я особисто та вихованці ЗДО  щиро вдячні Вам  за 

те, що Ви – не байдужі, що Вас цікавить кожна прожита дитиною хвилина в 

нашому закладі. Завдяки Вашій турботі діти зростають здоровими та 

щасливими. Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю з колективом,  

та батьками, партнерами. 

 

 

Завідувач КУ ЗДО                                             М.Г.Пожар 

 

 


