
Звіт директора ЗДО 

 

         09.06.2021 року відбулося звітування директора КЗ «ЗДО (ясла-садок) 

«Десняночка» с. Сосонка Стрижавської селищної ради» Сташко Ольги 

Олександрівни перед колективом та громадськістю.  

        Звіт складений відповідно до вимог «Положення про порядок звітування  

керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних  

закладів перед колективом та громадськістю», який затверджено Наказом МОН  

України від 23.03.2005 №178. 

       Мета звіту: подальше 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 звіту: Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність 

управління закладом дошкільної освіти. Стимулювати вплив громадськості на 

прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління освітнім 

закладом.  

 

     Порядок денний:  

1. Вибори голови та секретаря зборів.  

2. Вибір лічильної комісії                          

3. Звіт директора Сташко О.О.  

4. Голосування.  

 

 

     У звіті висвітлені:  

 напрямки роботи закладу,   

 досягнуті результати,  

 педагогічні та творчі здобутки.  

 

      Рішення загальних зборів : 

      1. Зміст освітньої діяльності ЗДО відповідає вимогам соціального замовлення 

батьків і дитсадка.  

      2. Матеріально-технічна база ЗДО відповідає сучасним вимогам європейського 

стандарту, санітарно-гігієнічним вимогам та потребує постійного вдосконалення. 

      3. Діяльність директора КЗ «ЗДО (ясла-садок) «Десняночка» с. Сосонка 

Стрижавської селищної ради» за 2020-2021 навчальний рік вважати задовільною. 



(ТЕКСТ ЗВІТУ ДОДАЄТЬСЯ) 

ЗВІТ 

  

  

Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Десняночка» 

села Сосонка Стрижавської селищної  ради» розташований за адресою с. Сосонка, 

вулиця Миру, 5, Вінницького району, Вінницької області.  

Дошкільний заклад працює за пʼятиденним робочим тижнем, протягом 12 

годин з 7:00 до 19:00 години. 

     Групи комплектувалися за віковими ознаками, відповідно до санітарно - 

гігієнічних норм «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, з 

урахуванням запиту батьківського загалу». 

     Прийом дітей до закладу освіти здійснювався у відповідності до: 

- ст. 34 Закону України «Про освіту»,  

- ст. 36 Закону України «Про дошкільну освіту»,  

- п. 9 «Положення про заклад дошкільної освіти».  

На підставі: 

- заяви батьків про зарахування дитини до дошкільного закладу;  

- медичної довідки про стан здоров’я з висновками лікаря, що дитина може 

відвідувати ЗДО; 

- довідки сімейного лікаря про епідеміологічне оточення; 

- свідоцтва про народження дитини;  

- для пільгових категорій, документи, які підтверджують право на пільгу. 

№ 

з/п 

Групи Кількість 

дітей 

Вік дітей Вихователі,                                   

помічники вихователів 

1. Молодший 

дошкільний вік 

«Метелики» 

24 3-4р. Копайгородська А.О., 

Дідик Ю.О., 

Мельник Л.О. 

2. Середній 

дошкільний вік 

«Світлячки» 

25 4-5р. Гричина Г.М., 

РоманенкоТ.Ф., 

Романенко А.Д. 

3. Старший 

дошкільний вік 

«Бджілки» 

24 5-6р. Головня Ю.П., 

Чайка Л.Д., 

Дзигаленко О.М. 

 



Кількість працівників ЗДО складає – 19 чоловік, з них:  

-  Педагогічні працівники – 9 

-  Медичний працівник – 1  

-  Технічний персонал – 9. 

Освітньо-виховний процес забезпечували педагоги в кількості  9 осіб, а 

саме: директор ЗДО, музичний керівник, 6 вихователів, практичний психолог – 

(0,5 ст.), інструктор фізичної культури – (0, 375 ст.)  

 

З вищою освітою – 7 педагогів (78 %): 

Середня педагогічна – 2 педагоги (22 %). 

Фаховий рівень педагогів 

     За результатами атестації педагогічні працівники мають наступний 

фаховий рівень педагогів: 

• вища кваліфікаційна категорія – 3 (33%) педагога; 

• І кваліфікаційна категорія -1 (11%) педагоги; 

• кваліфікаційна категорія «Спеціаліст» - 1 (11%) педагог;  

• молодший спеціаліст – 4 (45%) педагоги. 
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Кількісний склад педагогів 

• За стажем роботи: 

Молоді (1-5 роки) – 4 особи; 

10-20 років – 2 особи; 

20-30 років – 1 особа; 

30  більше років – 2 особи. 

 

       Організація освітньої діяльності закладу дошкільної освіти у 2020-2021 

навчальному  році  здійснювалась  відповідно  до  Конституції України, Законів  

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про заклад 

дошкільної освіти», Базового компоненту дошкільної освіти, Положення «Про 

охорону дитинства», Конвенції «Про права дитини»,  «Санітарного регламенту 

для дошкільних навчальних закладів» (затверджено наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234),«Гранично допустимого 

навантаження  на дитину ДНЗ різних типів та форм власності» (затверджено  

наказом  МОН  України  від  20.04.2015 № 446), та на підставі інструктивно-

методичних рекомендацій МОН України, освітньої програми для дітей від 2 до 7 

років «Дитина», парціальної програми «Казкова фізкультура», програма з 

фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку, автор Єфименко М. М.   

А також відповідно власного Статуту, річного плану роботи.  

Рік, що минув, був насичений пошуком шляхів подальшого удосконалення 

рівня роботи з дошкільниками. Для ефективної реалізації завдань річного плану, 

робота колективу була побудована у гармонійному поєднанні виховних,  освітніх  

та оздоровчих аспектів та спрямована на: 

1 - 5 років

44%

10 - 20 років

22%

20 - 30 років

11%

30 і більше 

років

22%

1-5 років 10 - 20 років 20 - 30 років 30 і більше років



 - підвищення рівня професійної майстерності та інноваційної культури 

педагогів; 

- забезпечення системного   підходу до охорони життя і збереження здоров’я 

дітей  дошкільного віку; 

- вплив сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій 

на підвищення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти; 

- виховання у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та 

українського народу; 

- забезпечення реальної наступності та безперервності між дошкільною та 

початковою ланками; 

- розширення інноваційних форм співпраці з родинами. 

 

           Методична робота дошкільного закладу 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.  

У ЗДО створені належні умови  для підвищення професійного рівня та 

формування професійної компетентності педагогів. Значна увага приділялась у 

закладі роботі з питань самоосвіти. Тематика індивідуальних тем самоосвіти 

педагогів визначалася самими педагогами з урахуванням потреб освітньої 

діяльності та пріоритетними напрямками діяльності груп.  

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні 

форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування заннять, 

використання досвіду вихователів садочку, проходження курсів підвищення 

кваліфікації та ін.. 

 

№ 

з/п 

  

Вид діяльності 

Планова 

кількість 

педагогів 

Фактична 

кількість 

педагогів 

 

% 

1. Курси підвищення кваліфікації 3 3 100 

2. Атестація 1 1 100 

3. Самоосвіта 9 9 100 



4. Проведення відкритих заходів 8 8 100 

  

В 2020 - 2021 н. р., з метою підвищення рівня професійної майстерності, 

проводилась атестація педагогічних працівників за результатами якої 

практичному психологу Буздиган О.М. - присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії».        

Вихователі Чайка Л.Д., Копайгородська Г.О. та Романенко Т.Ф. проходять 

очні курси підвищення кваліфікації при вищому навчальному закладі «Вінницька 

академія неперервної освіти». 

      Методична робота закладу дошкільної освіти носила пошуковий характер, 

була направлена на удосконалення професійної компетентності педагогів закладу. 

Традиційно проводились педагогічні ради, семінари – практикуми, тренінги, 

широко використовувалися інтерактивні форми методичної роботи з педагогами, 

ділові ігри, консультації для різних категорій педагогів, відкриті покази, майстер-

класи, педагогічні ярмарки.  

 

         

                        

Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється за освітньою 

програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та парціальною програмою 

«Казкова фізкультура», з фізичного виховання  дітей дошкільного віку (авт. 

М.Єфименко). 

      Основною формою організаційної роботи освітньої діяльності дітей 

дошкільного віку у нашому закладі є заняття з різних видів діяльності.    



       Вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, 

тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові. 

       У закладі  для занять дітей створені сприятливі умови для навчання та 

виховання дітей, а саме по сучасному, у відповідності до вимог Базового 

компоненту дошкільної освіти обладнані спеціальні приміщення: групові кімнати, 

музично - спортивна зала, медичний кабінет, 3 прогулянкових  майданчики,  

спортивний майданчик. 

 

         

 

 

 

 

        Крім того, у кожній групі є телевізор та ноутбук. Це дає можливість зробити 

навчально-виховний процес більш цікавішим, доступнішим і ефективнішим. 

        Музично-спортивна зала оснащена сучасною акустичною системою, 

музичними інструментами та спортивним інвентарем. 

Художньо – естетичному розвитку дошкільників закладу сприяла робота 

гуртка  «Веселі музики» (гра на музичних інструментах)  –  керівник  Мосурган 

О.І.;  

Діяльність гуртка та робота закладу в художньо-естетичному напрямі 

сприяла творчому розвиткові вихованців закладу і як результат, діти 

демонстрували свої таланти на святах та спортивно розважальних заходах.  

 

           
 



Дошкільний вік як період становлення особистості має свої потенційні 

можливості для формування вищих моральних почуттів, до яких і відноситься 

почуття патріотизму. Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються 

на їх інтересі до найближчого оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного села, 

краси природи рідного краю), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним.      

     ЗДО є активним учасником різних фестивалів та  флешмобів, які мають 

патріотичну тематику. 

 

            

    

    

 

     В закладі дошкільної освіти належна увага приділяється питанням  з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності. Робота ведеться з усіма  учасниками освітнього 

процесу. Протягом року була проведена потужна  робота:   

- проведений практичний тренінг з евакуації з усіма учасниками освітнього  

процесу;  



- систематично проводилася робота з дітьми з питань особистої безпеки в  природі, 

побуті, на дорозі;  

- вихованці та педагоги закладу брали активну участь в Тижнях та  Місячниках 

безпеки.  

    За звітний період нещасних випадків під час освітнього процесу не  зафіксовано. 

    

 

     В закладі систематично  проводяться усі форми фізкультурно – оздоровчої 

роботи, зокрема, фізкультурні свята та розваги, сюжетно – динамічні заняття з 

використанням сучасних фізкультурно – оздоровчих технологій , загартування.  

    Учасниками рухових активностей є усі працівники закладу, які з задоволенням 

приймають участь в усіх спортивно-розважальних заходах. 

 

   

 

 Одним з пріоритетних напрямків роботи керівника є забезпечення соціального 

захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей закладу. 

        Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я 

дітей. Організація харчування в освітньому закладі ведеться відповідно Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я 

України від 17.04.2006 р., постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021        



№ 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти 

та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». 

Стан матеріально–технічного забезпечення харчоблоку, групових приміщень 

задовільний. У достатній кількості є кухонне обладнання, посуд. Діти одержують                   

3 - х разове харчування. Медичною сестрою складається меню-розкладка з 

урахуванням двотижневого перспективного меню.  

З боку директора та медичної сестри здійснюється систематичний контроль за 

дотриманням санітарно-гігієнічних умов 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.  

           Вартість харчування одного вихованця в ЗДО  становить 56 грн вдень. 

Батьки сплачують за харчування дітей у розмірі 45% від вартості харчування,  що 

становить 25 грн. 100 % звільнені від батьківської плати в ЗДО діти, батьки яких є 

учасниками бойових дій в зоні АТО та діти з малозабезпечених сімей. 

          Зменшено розмір плати на 50 % за харчування дітей з багатодітних сімей.   

Всього звільнені від оплати за харчування на 100% – 4 дітей. 

         Зменшено розмір оплати за харчування на 50% – 6 дітям. 

          У 2020-2021 навчальному році впроваджено систему аналізу небезпечних 

чинників та критичних точок контролю (НАССР). Фахівці ГО «СФЕРО» в процесі 

аудиту на предмет відповідності вимогам НАССР комунального закладу «Закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Десняночка» Сосонської сільської ради» були 

приємно вражені відмінним результатом обстеження. 



        

        Медичне обслуговування дошкільного закладу здійснюється 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.  

        У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами, 

наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться  маркування 

меблів,  здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої 

роботи.     

Медична документація ведеться своєчасно та в повному обсязі. 

             

        Одним з головних завдань функціонування дошкільного закладу та одним  

з річних завдань – є взаємодія дошкільного закладу з сім'єю. Педагогами ЗДО  

систематично проводяться батьківські збори, консультації, готуються наочно 

інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.   

          В зв’язку з карантинними обмеженнями спілкування з батьками очно 

було обмежене. Для кращої співпраці з батьками вихователі кожної групи 



створила свою групу у Вайбері. Створено сторінку у Фейсбуці. З травня місяця 

поточного року можна зайти на сайт нашого закладу, створений Ютуб канал.  

 Сайт садочка:  

https://www.desnianochka.dnz.in.ua/news  

  Facebook садочка:  

https://www.facebook.com/desnyanochka  

Ютуб садочка:  
https://www.youtube.com/channel/UCGUfPnjQq91FxP3g9JduBg  

      Сучасні соціальні мережі дають можливість батькам  отримувати 

інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про  роботу всіх 

працівників.  

       Батьки є активними учасниками конкурсів,  виставок, свят та розваг, які 

організовуються в закладі. А також, вони беруть  безпосередню участь в 

створенні та зміцненні матеріально-технічної бази  закладу. 

      Завдяки благодійній  допомозі  батьків у 2020-2021 навчальному році    ми:      

- пофарбували малі конструкції на ігрових  та спортивному майданчиках; 

- естетично облаштували роздягальні кімнати в групах «Метелики» і «Бджілки» 

та коридорчик на другому поверсі; 

- у молодшій групі виготовлено меблі для збереження миючих засобів, жалюзі у 

спальну кімнату і стінка для розвиваючих ігор та дидактичного матеріалу;  

- в усіх групах оновлено посуд для отримання і видачі продуктів харчування 

для дітей; 

- закуплено: комплект дорожніх знаків, віночки для дівчаток на свято Осені, 

костюм Осені, рожеві штори для оформлення сцени, костюм Клоуна,                                     

2 серцевини до замка, запчастини до газонокосарки, бензин для газонокосарки, 

канцтовари, та іграшки для дітей. 

       Інформацію про всі витрати та надходження до благодійного фонду  можна 

побачити щоквартально на сайті ЗДО.  

https://www.desnianochka.dnz.in.ua/news
https://www.desnianochka.dnz.in.ua/news
https://www.facebook.com/desnyanochka
https://www.facebook.com/desnyanochka
https://www.youtube.com/channel/UCGUfPnjQq9-1FxP3g9JduBg
https://www.youtube.com/channel/UCGUfPnjQq9-1FxP3g9JduBg


   

 

Санітарно-просвітницька робота серед батьків проводилась через бюлетені, 

бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих 

дітей, зниження захворюваності в осінній період. 

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні – жовтні 2020 року 

було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт КЗ 

«ЗДО (ясла-садок) «Десняночка» с. Сосонка Стрижавської селищної ради». З 

батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права 

користування пільгами.  

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.  

 Сподіваюсь  на  подальшу  співпрацю  з  колективом,  батьками  та  

громадськістю. 

  


