Звіт директора Барського ДНЗ № 2 «Сонечко» Філіппової Л.С.
на загальних зборах колективу та батьків за 2019-2020н.р
Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних
документів та законодавчих актів України:
- Конституції України, - Закону України «Про освіту», - Закону України «Про
дошкільну освіту», - «Положення про дошкільний навчальний заклад», - Базового
компоненту дошкільної освіти України - Закону України «Про охорону праці» Закону України «Про цівільну оборону» - Закону України «Про відпустки» - Закону
України «Про мови» - Державного стандарту – «Базового компоненту дошкільної
освіти» - Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» Програми «Освіта.Україна ХХІ століття» . А також, відповідно власного Статуту,
Програми розвитку та річного плану роботи на 2019-2020 н.р..
Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян
на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді та
оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного
розвитку.
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх
особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; виховання громадянськопатріотичної свідомості у дошкільнят, забезпечення соціальної адаптації та
готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та
самоствердженні дітей.
Загальна характеристика ДНЗ
З а г а льн а к і л ьк і с ь п р а ц і вн и к і в 3 6 ,
2 0 – п е д а г о г і ч н и х п р а ц і вн и к і в , 1 6 – о б с л уг о в ую ч о г о п е р с о н а лу.
В Д НЗ працюють:
Завідуюча - Філіппова Людмила Степанівна
Методист - Прохніцька Наталія Дмитрівна
Голова профкому - Кадельчук Ярослава Анатоліївна
Медсестра: Бобик Ольга Іванівна
Муз. Керівник: Турченяк А.В., Чернецька Л.В.
Керівник фізичного виховання - Вишковська Ганна Євгенівна
Логопед – Гупал Вероніка Олександрівна
Практичний психолог—Кадельчук Я.А.
Соціальний педагог– Щепковська Вікторія Миколаївна
Дошкільний навчальний заклад працює за п`ятиденним робочим тижнем протягом
10.5 годин.
Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

Музично-спортивна зала;
Кабінет практичного психолога та соціального педагога ;
Кабінет логопеда;
Методичний кабінет;
Ігрові майданчики для кожної вікової групи;
Медичний кабінет, ізолятор.
Склад вихованців
Дошкільний навчальний заклад розрахований на 120 місць, а в 2019 – 2020 н.р
відвідували 150 дітей раннього та дошкільного віку.
У дошкільному закладі функціонують 6 груп для дітей дошкільного віку, з них 1
інклюзивна група з дитиною з ООП:
- 1 група раннього віку «Крихітки»;
- 2 молодшого віку «Малята»;
- 1 середнього віку «Чомусики»;
- 2 старшого віку «Фантазери-мрійники».
Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31
травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному
закладі проводиться оздоровлення дітей.
Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який
складається на навчальний рік та період оздоровлення.
Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад
укомплектований згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована
відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором.
Створення умов для освітнього процесу ДНЗ
Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного
навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних
технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базової
програми. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної
освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним
осередком для педагогів та батьків.
Протягом 2019-2020 навчального року кабінет поповнився наочно – дидактичними
посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, іграшками,
атрибутами. Вихователі користуються сучасними науковими розробками,
авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду
роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми
підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних
заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садку,
міста, проходження курсів підвищення кваліфікації.
Вихователі ДНЗ використовують сучасні наукові психолого-педагогічні
досягнення, інноваційні технології під час проведення освітнього процесу:
· використання елементів педагогіки М. Монтессорі у вихованні дітей раннього віку;
· впровадження ідей В.Сухомлинського у вихованні дітей в практику роботи ДНЗ;
· пошуково-дослідницька діяльність;
- використання розвиваючих ігор логіко-математичного спрямування
(Дж.Кьюзнера, блоки Дьєнеша)
· технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка «Театр фізичного виховання»;
· здоров’язбережувальні технології: самомасажі, дихальна гімнастика, аромотерапія,
пісочна терапія, казкотерапія, музикотерапія;








Методична робота з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році була
спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Якісний аналіз рівня
організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи
(педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять)
носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої
активності педагогів, підвищенню рівня їх професійної компетентності.
Були проведені 4 педради за такими темами:
1.Аналіз освітнього процесу за минулий 2018-2019 н.р.
Обговорення та затвердження плану роботи на 2019-2020 н.р
2. «Гра – найкращий помічник педагога під час навчання і виховання дошкільнят.
Квест-технологія як засіб пізнавального розвитку дошкільників.»
3 .« Розвиток особистості дитини за літературними творами В. Сухомлинського.
Виховання серця, розуму і рук».
4. « Організація національно-патріотичного виховання у дошкільному закладі.
Підсумки освітнього процесу закладу дошкільної освіти за навчальний рік», на якій
основна увага була приділена аналізу освітньо-виховної роботи за навчальний рік,
намічені перспективи розвитку ДНЗ на новий 2020/2021 навчальний рік.
Науково-методичне зростання педагогічної майстерності фахівців забезпечили такі
форми роботи як: семінари-практикуми, колективні перегляди, консультації, робота
творчої групи.
У закладі протягом року було проведено семінари-практикуми та семінари:
Семінар-практикум «Розвиток творчих здібностей педагогів»
Семінар-практикум «Навчаємо дітей цікаво розповідати. Сторітелінг.»
Семінар практикум « Як навчити дітей любити Батьківщину?»
Семінари «Вплив темпераменту та характеру на розвиток дошкільника»
« Граючись, розвиваємось, оздоровляємось»
« Щасливе дитинство понад усе».

Семінари-практикуми та інші форми роботи сприяли розширенню знань
педагогів про нормативно-правові документи, які регламентують зміст дошкільної
освіти, дали змогу різнобічно та поглиблено розглянути пріоритетні напрями,
змістовне наповнення та концептуальну основу Базового компонента та сприяли
підвищенню рівня педагогічного керівництва освітнім процесом.
Ефективною формою методичної роботи, які сприяли обміну досвідом роботи
колег, стали проведення колективних переглядів занять. Протягом 2019/2020
навчального року на високому методичному рівні були проведені такі відкриті
заняття:
 « Пригоди ляльки Марічки» з метою закріплення знань дітей з безпеки
життєдіяльності ( жовтень 2019, середня група, Середюк О.М.);
 «Подорож до їжачка» з метою збагачення знань дітей про диких тварин , їх спосіб
життя восени; удосконалювати навички нетрадиційного малювання – кольоровим
піском. (листопад 2019, 2 молодша група, вихователь Пшетоцька С.А.);
 «Запрошуємо до чарівної країни Грамоти» з метою поглиблення знань про одиниці
мовлення – звуки, букви, слова (січень 2020, старша «А» група, вихователь Келец
Т.М.);
 «Казкова крамничка» з метою закріплення знань і вмінь з навчання елементів
грамоти; ( травень, старша «А» група, вихователь Гончарук С.В.);
 «Мандрівка до країни Чомусиків» з метою формування логіко-математичного
розвитку у старших дошкільнят (травень 2020, старша «Б» група, вихователь Кушнір
М.О.);
У 2019/2020 навчальному році на базі ДНЗ на високому рівні було проведено
наступні заходи:
1. В жовтні 2019 року відбувся тематичний тиждень щодо організації роботи з безпеки
життєдіяльності та запобіганню дитячого травматизму.
Педагоги мали змогу
переглянути заняття «Пригоди ляльки Марічки» в середній групі, вихователі старших
груп провели екскурсію з дітьми до пожежної частини, де дітей ознайомили із
спецтранспортом рятувальних служб, правилами безпеки під час НС.
2. В грудні 2019 року в ДНЗ №2 відбулась зустріч «Вони Вітчизну захищають..» за
участі дітей, батьків, педагогів та учасників бойових дій у зоні ООС. З метою
сприяння згуртованості дитячого колективу, виховання патріотичних почуттів до
рідної землі, почуття поваги до воїнів-захисників були проведені тематичні заняття,
бесіди, виставки малюнків дітей, збір благодійної допомоги воїнам-землякам у зоні
ООС,
3. У листопаді 2019 року на базі ДНЗ відбулось засідання методичного об’єднання
вчителів-логопедів ЗОШ та ДНЗ на тему «Сучасні аспекти діяльності логопедичної
служби». Вчитель-логопед ДНЗ №2 Гупал В.О. презентувала власні напрацювання
під час заняття «Мандрівка до казкового замку» з метою автоматизування звука «Ш»
в складах і словах, розвитку фонематичного слуху, мовного дихання, дрібної
моторики рук.
4. В січні 2020 року на базі ДНЗ №2 відбулось методичне засідання музичних
керівників ДНЗ міста на тему «Шляхи активізації дитячої творчості засобами
музики», яке провела музична керівниця Чернецька Л.В. Метою заходу було
підвищити професійну компетентність музичних керівників, активізації творчого
пошуку та впровадження інноваційних технологій у роботу сучасного дощкільного
закладу.

5. У лютому 2020року відбулось методичне засідання практичних психологів ЗОШ ТА
ДНЗ на тему «Психологічний супровід інклюзивного навчання в ЗДО», яке у вигляді
дискусії провела практична психологиня Кадельчук Я.А
6. Протягом року, відповідно до річного плану, проводились групові,
фронтальні та індивідуальні консультації за запитом педагогів та наслідками
контролю, тематичні для молодих педагогів. Усі заплановані консультації були
проведені, відповідні записи зроблені у журналі проведення консультацій. Теоретичні
матеріали до проведених консультацій зберігаються у відповідній теці.
У зв’язку із поширенням захворювання короновірусом та запровадження
дистанційної роботи на період з 16.03 по 15.05.2020р , педагогами нашого закладу
була проведена відповідна освітня робота – дистанційно, в онлайн режимі, із
застосуванням соціальних мереж.
Всі вище зазначені заходи отримали позитивну оцінку з боку педагогів ДНЗ міста,
представників соціально-гуманітарного відділу Барської міської ради.
Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх
раціональне використання.
Матеріально-технічна база закладу поліпшувалась за рахунок бюджету міської
ради та благодійних внесків батьків вихованців. Заходи щодо зміцнення та
модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних
напрямків роботи завідуючої та ради ДНЗ. До початку навчального року зусиллями
працівників закладу було проведено косметичні ремонти групових кімнат,
роздягалень, кабінетів.
Дошкільний заклад забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом та
іншими господарчими товарами: придбані іграшки відповідно до віку дітей,
спортивний інвентар, методичні посібники, дидактичний матеріал, канцелярські
товари. Але потребує часткової заміни постільної білизни інвентаря та посуду, заміни
21 шт. вікна, ремонту харчоблоку, ігрових майданчиків, заміни ліжок, перекриття
даху, утеплення фасаду.
Фінансово-господарська діяльність ДНЗ у 2019-2020 н.р. здійснювалась згідно з
річним планом. Були виконані такі роботи :- переобладнані панелі в коридорах
закладу, згідно вимог техніки безпеки,
- пофарбовано стіни у груповій кімнаті та роздягальні усіх груп ;
- ремонт підлоги в ігровій кімнаті 2 молодшої групи ;
· оформлена підписка періодичних видань «Вихователь-методист», «Дошкільне
виховання», «Дошкільний навчальний заклад», « Психолог дошкілля».
За благодійні кошти батьків придбано:
Старша «А» група. Вихователі : Келец Т. М., Гончарук С.В
Канцтовари – 2500 грн
Розвиваючі ігри – 2300
Зошити – 700

Купівля посуду – 300
Ремонт ліжок – 200
ЛОТ
Будівельні матеріали

Барський ДНЗ
№2
26491,00

Старша «Б» група. Вихователі:
Кушнір М.О.. Солом’яна В.О
Канцелярія (зошити, букварі) –
2700 грн
Іграшки – 1500
Навчальна дошка – 1000

Килим у групу – 1500
Середня група . вихователі: Кметь Я.Ю., Середюк О.М
Канцелярія для дітей – 2435
Дидактичні ігри – 528
II молодша група. Вихователі: Бондарєва В.Л., Пшетоцька С.А
Канцтовари – 2060
Іграшки – 2800
I молодша група. Вихователі: Гуменюк І.С., Безпалько Т.В
Канцтовари – 1565
Іграшки – 1000
Пилосос – 2200
Групові потреби(лампочки, дозатор) – 230
Посуд – 650
Ясельна група. Вихователі: Качан А.А., Стрижевська Н.В
Канцтовари – 650
Розвиваючі ігри – 2050
Групові потреби (ремонт вікна, посуд) – 880
Заміна вікна - 5500
Музичний зал ДНЗ:
Сценічна штора у муз.зал – 4184
Карнізи (2шт) – 450 грн
Ролет на вікно у муз.зал - 1100
Спортивний інвентар (м’ячі, обручі) – 2000
Костюми для дітей «Веселка» (7 шт) – 2000
Футболки на фізкультурні заняття – 1400
Загальна сума: 46382грн

За благодійні кошти хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших
вихованців і за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних ,
нагальних питань.

За бюджетні кошти було придбано:

Бланки
Сантехніка
Електроприлади
Замок та комплектуючі
Іграшки (інклюзія)
Кухонне приладдя
Лічильник
Новорічні подарунки
Періодичні видання
Тачка
Таблички
Миючі засоби
(порошок для прання )
Засоби протипожежної
безпеки (вогнегасники,
респіратори)

900,30
1130,00
1950,00
955,00
2614,00
880,00
1613,90
9882,18
7588,23
1150,00
450,00
7522,00
900
74189,11

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і
працівників:
Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту,
збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування
збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах
та вітамінах на добу.
Харчоблок забезпечений 2 кухарями та помічником кухаря, які мають відповідну
освіту. Порядок організації харчування дітей здійснювався згідно чинного
законодавства. Діти пільгових категорій одержують безкоштовне харчування та з
оплатою 50%. Режим харчування в закладі трьохразовий. Продукти харчування та
продовольча сировина надходять в ДНЗ разом із супровідними документами, які
свідчать про їх походження та якість. Графік видачі їжі з харчоблоку дотримується.
Розподіл їжі за об’ємом протягом дня виконується.
Щоденне меню складається з урахуванням наявних продуктів харчування. Строки
реалізації продуктів дотримуються. Видача страв з харчоблоку проходить після
зняття проби медичною сестрою. Добова проба щоденно залишається на харчоблоці.
Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна роботу щодо формування
навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування
дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на
групах.
Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється медсестрою
Бобик О.І. Відповідно до графіку, за наявності вакцин медсестрою надавалися
направлення батькам вихованців для проведення щеплення дітям в умовах
поліклініки, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи.
Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди,
консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей,

зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед
батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання.
Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо
оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Кожен працівник закладу 2
рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в
індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються
виплати по листам непрацездатності.
Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням
матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону
України «Про освіту».
Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарногігієнічних та протипожежних норм:
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та
перевірку знань працівників з охорони праці, інструктажі з охорони праці, з охорони
життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.
Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики
дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні
та програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», яка
спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції,
елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота
з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості
стереотипи безпеки в життєвому середовищі.
Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце
в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на
випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на
випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.
Стан дитячого травматизму: Випадків виробничого та дитячого травматизму, за
звітний період, зареєстровано не було.
Створені належні умови для здійснення освітнього процесу, відносини з
керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно
відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх
функціональних та посадових обов’язків. Провідним у роботі дошкільного закладу є
забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів
її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку
особистості дитини.
Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим
батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:
На початок навчального року було складено та надано списки дітей пільгових
категорій:(діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей, діти з родин АТО

та інші) – 65 дітей. Діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50%
знижкою, діти, батьки яких знаходяться в зоні АТО харчувались безкоштовно.
Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх
відпочинку та оздоровлення:
З метою морального стимулювання кращі педагоги за успіхи в роботі, за
результатами атестації , були нагороджені грамотами соціально-гуманітарного
відділу вихователів ДНЗ – Прохніцьку Н.Д., Чернецьку Л.В., Сердюк О.М. та подані
клопотання про нагородження грамотами практичного психолога Кадельчук Я.А. та
вихователя Стрижевську Н.В.
Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до
управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.
У дошкільному закладі діє наглядова рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та
батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення
умов перебування дітей в садку, участь батьків у роботі ДНЗ, звітування про залучені
та витрачені благодійні внески.
Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по
налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”,
батьківські збори, консультації.
Варто відмітити, що в річному плані планується робота по оптимізації взаємодії
педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного
підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини щодо ефективного
впровадження Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Директор -

Вихователі зі стажем більше 20 років
Бондарєва Валентина Леонтівна
Гончарук Світлана Василівна
Гуменюк Ірина Святославівна
Качан Аліна Анатолівна
Келець Тетяна Мілентівна
Кметь Ярслава Юрівна
Кушнір Майя Олександрівна
Прохніцька Наталя Дмитрівна

Філіппова Л.С.

Пшетоцька Світлана Анатоліївна
Стрижевська Наталя Валеріївна
Молоді спеціалісти:
Безпалько Тетяна Василівна
Гупал Вероніка Олександрівна
Середюк Ольга Миколаївна
Солом'яна Вікторія Олександрівна
Щепковська Вікторія Миколаївна
Помічники Вихователів:
Лісіна Оксана Анатоліївна, Шмирко Олена Анатоліївна,
Безсмертна Світлана Петрівна, Панчоха Лідія Степанівна,
Францішко Тетяна Олександрівна, Хмель Ірина Олександрівнна,
Варижук Оксана Володимирівна
Кухарі:
Вовк Наталія Володимирівна
Вовк Лілія Володимирівна
Штогрін Світлана Казимирівна
Пралі:
Гаврилюк Валентина Борисівна, Крива Наталія Володимирівна
Завгосп - Наталюк Ніна Вікторівна
Робітник по обслуговуванню Абраменко Дмитро Ігорович

