Звіт завідувача за власну діяльність у 2018-2019 навчальному році
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 27
«Мальва» у своїй діяльності керується чинним законодавством України,
Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну
освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, наказами
міністерства освіти і науки України, рішеннями Бердичівської міської ради та її
виконавчого комітету, власним Статутом.
Управління освіти і науки виконкому Бердичівської міської ради є
розпорядником коштів та проводить фінансування дошкільного закладу.
У нормативно-правовій базі дошкільного закладу наявні документи
державної реєстрації та про атестацію установи. Відповідно до наказу
управління освіти і науки Житомирської обласної держадміністрації від
24.12.2013 № 397 дошкільний навчальний заклад атестований з відзнакою.
Заклад працює за 5-денним робочим тижнем. Щоденний графік роботи з
7.30 до 18.00 години. Вихідні дні – субота, неділя та святкові дні.
У минулому навчальному році функціонувало 7 груп, зі списковим
складом 168 дітей:
І молодша група « Сонечко» (3-й рік життя) – списковий склад 28 дітей;
ІІ молодша група «Веселка» (4-й рік життя) – списковий склад 32 дітей;
середня А група «Калинка» (5-й рік життя) – списковий склад 23 дітей;
середня Б група «Грайлики» (5-й рік життя) – списковий склад 26 дітей;
старша група «Посмішка» (6-й рік життя) – списковий склад 30 дитина;
та 2 логопедичні групи з ЗНМ:
А «Перлинка» (4-6 рік життя) – списковий склад 14 дітей;
Б «Чомусики» (4-6 рік життя) – списковий склад 15 дітей.
У кожній віковій групі створений життєвий розвивальний простір, який
забезпечує належні умови для комфортного перебування дітей.
Прийом дітей проводиться за бажанням батьків, здійснюється протягом
календарного року на підставі заяви батьків, медичної довідки про стан
здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад,
свідоцтва про народження дитини. Для прийому дітей у логопедичні групи
додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації та
направлення з управління освіти і науки.
В дошкільному закладі створені умови для конфіденційного спілкування
батьків з різними фахівцями (медичною сестрию, практичним психологом,
вчителем-логопедом, музкерівником, інструктором з фізкультури). Під час
таких зустрічей реалізується диференційований підхід, враховуються
особливості кожної родини.
Групи у дошкільному закладі комплектуються за віковими ознаками, з
урахуванням побажань батьків. Переведення дітей з однієї вікової групи до
іншої, формування новостворених груп здійснюється у серпні місяці.
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За дитиною зберігається місце у разі її хвороби, карантину, санаторного
лікування, на час відпустки батьків, а також у літній оздоровчий період.
Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад
забезпечений кадрами не в повному обсязі, наразі вирішується питання
оформлення на роботу інструктора з фізкультури та вихователя групи
«Грайлики».
Безпосередню світню роботу здійснюють педагоги. У звязку із зміною
професій цьому навчальному році звільнилося 3 педагога – Загоруй Д.В.,
Подожевська О.І. та Погульська В.В.
Приємно відзначити високий освітній рівень наших педагогів – всі вони
мають педагогічну дошкільну освіту: з 21 - 11 чоловік мають вищу педагогічну
освіту (Осінська Л.Г., Горбонос Н.П., Гусєва С.В., Тіторчук Н.С., Колеснік А.В.
Славська Н.П., Гавриш Г.О., Кондратюк І.О., Гусар О.О., Постригань Ю.А.,
Кошова О.О.). Навчаються в педагогічних університетах 5 чоловік (Залюбівська
К.В., Хворостяна О.Ю., Юрчук А.А., Безпалько А.В., Гончаренко В.І.).
Освітній рівень педагогів:

10
11
11 вища

10 неповна вища

Підвищення
кваліфікації
педагогів
здійснюється
відповідно
до
перспективного плану курсової перепідготовки. Курсову підготовку в цьому
навчальному році пройшли Осінська Л.Г., Левчук С.В., Кошова О.О. та Гусар
О.О., ще пройде Постригань Ю.А.
На наступний рік на курси при
Житомирському ОІППО зарєєструвалися Гуссєва С.В., Кондратюк І.О. та
Колдійчук Ю.Й.
Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
(із змінами) чергова атестація педпрацівників здійснюється один раз на п’ять
років. У минулому навчальному році пройшли атестацію наступні педагоги:
Осінська Л.Г., на відповідність займаній посад;
Хворостяна М.П., на
підтвердження 11 р.; Тіторчук Н.С., на 1 категорію.
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За рішенням педагогічної ради у 2019-2020р. пропонується у черговому
порядку пройти атестацію: Постригань Ю.А., Кошовій О.О., Бондар І.М.

Кваліфікаційний рівень педагогів:

вища 1
І кат. 3

3

ІІ кат. 4

5

спеціаліст 3
4

11роз. 3
10роз. 5 не атестовані

3

3

9роз.2 не атестовані
99 роз. 2 не атестовані

Педагогічний колектив закладу молодий, зі стажем до 3-х років – 6
чоловік, до 10р. – 6, до 20р. – 7 та більше 20р. – 2.

Дані про педагогічний стаж роботи:

до 3-х р. 6
до 10 р. 6
2

6

7
6

до 20 р. 7
більше 20 р. 2
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З метою розвитку професійної компетентності
у закладі
організовується стажування молодих спеціалістів при оформленні на роботу
(у термін від п’яти змін) та призначаються наставники з числа досвідчених
(Гусва С.В., Дідовець О.І., Гавриш А.О., Кошова О.О., Левчук С.В.,
Постригань Ю.А., Хворостяна М.П., Тіторчук Н.С.). У наступному
навчальному році до числа наставників увійде Славська Н.П. Для сприяння
особистісному зростанню педагогів-початківців
функціонує
«Школа
молодого вихователя».
Результативності освітньої роботи з дітьми сприяє активна участь
педагогів дошкільного закладу у методичній роботі міста. Так, у листопаді
2018р. на базі закладу відбулось засідання циклової методичної комісії
вихователів логопедичних груп. Досвідчені вихователі Кошова О.О. та
Хворостяна М.П. провели показові заняття. У квітні 2019р. організовано
середовище для проведення засідання циклової методичної комісії
вихователів ІІ молодших груп.
18 травня 2019р. педагогічний колектив прийняв участь у міському
педагогічному фестивалі на базі міського Палацу культури ім О.Шабельника.
Щороку на День захисту дітей готуємо
дошкільнят до виступу на
центральній площі, так, у цьому році - хореографічну композицію під назвою
«Запалюємо зірки».
Протягом навчального року дошкільний заклад співпрацював з
Бердичівським педагогічним коледжем. У закладі практикується щотижнева
підготовка студентів до майбутньої професії у всіх дошкільних групах. У
травні організована державна практика для студентки 4 курсі Мартинюк
В.Ю. з наступним оформленням її на роботу у групу «Грайлики».
Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується
рекомендованими МОН України освітніми программами.
У роботі з дошкільниками педагоги впроваджують
інноваційні
технології: елементи розвивальних ігор за допомогою кубиків Нікітіна
(Левчук С.В.); елементи методики М. Зайцева (Горбонос Н.П., Дідовець
О.І., Хворостяна М.П., Гавриш А.А.); ігри з логічними блоками З.Дьєнеша
(Гавриш А.О., Безпалько А.В.); елементи
методики
М.Зайцева«Столік»
(Постригань Ю.А., Хворостяна М.П.); кольорові смужки за методикою
Х.Кюїзенера (Кошова О.О.); технології ТРВЗ ( Гусєва С.В., Постригань
Ю.А.).
Діяльність педагогічного колективу у минулому навчальному році
була спрямована на вирішення таких завдань:
1.Створення сприятливих умов для збагачення, розширення знань та
уявлень дитини про предметнее довкілля.
2.Продовження роботи по формуванню художньо-естетичного сприймання
та творчих здібностей дошкільнят засобами образотворчого мистецтва.
3.Здійснення інтеграції родинного та суспільного виховання з метою
гармонійного та різнобічного розвитку дошкільнят.
Компетентність педагогів закладу з окреслених питань підвищувалася
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завдяки використанню таких форм методичної роботи, як педагогічна рада,
колективні перегляди, консультації, семінари, семінари-практикуми,
тренінги тощо.
У 2018-2019 навчальному році заклад відвідувало у середньому 99
дітей, порівнюючи з минулим, менше (115), що становить 85% від планової
наповнюваності (117).
Найкраще відвідування закладу спостерігається у логопедичній Б та у
ІІ молодшій групах, найгірше відвідування у середній Б.

Загальне відвідування дітей у 2018-2019н.р.
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прослідкувати піки найвищого та найнижчого
відвідування по всім віковим групам у наступній діаграмі.
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Діаграма відвідування дітей у 2018-2019н.р.
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Прослідковуючи захворюваність дітей, приємно відзначити найнижчу у І, ІІ
молодших, середній Б та старшій групах.
Середнє захворювання дітей у 2018-2019н.р.
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Найбільші піки захворюваності спостерігаються у листопаді та лютому.
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Сестра медична
Бондар І.М. здійснює моніторинг стану здоров’я
дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за
виконанням оздоровчих заходів.
Під час медичного огляду з’ясовано, що на диспансерному обліку
знаходилось 43 дітей, у минулому році більше (52), з них: у логопеда – 29,
гастроентеролога - 4, отолорінголога -5, офтальмолога-1, невролога-3,
ортопеда-11, педіатра -6, ендокринолога – 2, кардіолога -6, хірурга – 2.
Для здійснення індивідуального підходу до дітей на кожну групу
оформлені «Листки здоров’я». За результатами обстеження в основній групі
здоров’я – 149 дітей , у підготовчій – 18 дітей , у спецгрупі – 1.
Значна увага приділялась повноцінному харчуванню дітей. В заклад
доставлялися якісні продукти харчування, на кожен продукт є сертифікат якості
із зазначеним терміном реалізації. Щодня
на
сайті
дошкільного
закладу, в інформаційних куточках холів вивішується меню.
За довідками від лікарів для 4-х дітей введено дієтичне харчування
Харчування дітей здійснюється чотири рази на день. Відповідно до
наказу управління освіти і науки м. Бердичева від 28.03.19р. №174/01-06
«Про застосування нового розміру вартості харчування дітей у дошкільних
закладах міста», з 01.04.2019р. плата для батьків за харчування дітей у
дошкільному закладі встановлена у розмірі 65 % від вартості харчування на
день, а саме: для вихованців ясельних груп – 17.59грн., для дошкільних
груп – 26.42 грн. Решта 35% сплачується з коштів місцевого бюджету.
Плата для батьків за харчування дітей з багатодітних сімей, їх 20,
зменшена на 50% та повністю звільнені від плати за харчування 24 дитини, з
них 5 дітей із малозабезпечених сімей, 18 дітей, батьки яких є учасниками
АТО (ООС) та 1 дитина, яка має опікунство.
Змістовно працювала медико-педагогічна рада. На засіданнях
розглядалися питання адаптації дітей до дитячого садка, формування у
малюків гігієнічних навичок та наступність у роботі ясельної та дошкільної
ланки. Гарні традиції склалися в організації Днів відкритих дверей для
батьків дітей, які прийдуть у дитсадок і які переходять у дошкільну групу,
спільна праця працівників закладу та батьків вихованців в організації
освітнього розвивального середовища як у приміщенні так і на
прогулянковому майданчику,
в організації та проведенні дитячо- 7

батьківських груп в адаптаційний період.
Забезпечення наступності між дошкільним навчальним закладом і НВК
«школа-гімназія-ліцей» № 10 знаходило відображення у постійній співпраці
відповідно плану спільної
роботи за трьома основними напрямками:
організаційна робота з дітьми, методична робота, робота з батьками.
Вихователі,
відвідавши уроки у перших классах школи, цікавились
адаптацією наших випускників.
З метою формування мотиваційної
готовності до навчання у школі відбулась ознайомлювальна екскурсія для
старших дошкільнят. У лютому місяці на базі нашого закладу педагоги
установ поділитися досвідом щодо використання ефективних форм, методів
та прийомів у роботі з дітьми. Вихователі логопедичних і старших глуп
запросили
вчителів познайомитись із майбутніми першокласниками,
організувавши спільну самостійну художню діяльність. Також базі нашого
закладу пройшли спільні батьківські збори на тему: «Як дошкільник стає
школярем» за участю заступника директора Мариняк Н.В.
Протягом навчального року здійснювався соціально-педагогічний
патронат дошкільників нашого мікрорайону. У мікрорайоні проживає 7 дітей
шестирічного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади. У всіх
родин достатні умови проживання, вихованням займаються мами чи бабусі.
Для таких родин у нашому закладі організовано Консультативний центр та у
школі адаптаційний курс для майбутніх першокласників «Введення в
шкільне життя».
Педагогічний колектив дошкільного закладу визнає пріоритетність
родинного виховання, орієнтується на інтереси, потреби сім’ї, залучає їх до
участі в освітньому процесі. Варто відзначити, що третій рік за кошти
міського бюджету, відповідно запитам батьків вихованців, функціонують
гуртки «Читайлик», «Англійська залюбки».
З 2013р функціонує сайт дошкільного навчального закладу, дія якого
спрямована на висвітлення щоденної його роботи. Сайт користується
великим попитом, що підтверджує кількість його переглядів – майже
280тисяч. На сторінках сайту розміщена інформація про колектив, про
порядок прийому дітей, про розмір плати та пільги за харчування,
перспективне та щоденне меню, рячний звіт керівника тощо. Щотижня
оновлюється інформація про освітню діяльність у закладі, і найбільше
висвітлюють свою кропітку роботу наступні педагоги: Залюбівська К.В.,
Кошова О.О., Левчук С.В., Хворостяна М.П., Гавриш А.О., Безпалько А.В.,
Дідовець О.І. Протягом цього навчального року було опубліковано 44
новини.
Підгрунття для нормального функціонування закладу забезпечувала
співпраця всіх підрозділів (методичної, медичної, психологічної та
господарської), яка планувалась на щомісячних нарадах при з авідувачеві.
Фінансово-господарська діяльність закладу здійснювалась відповідно до
кошторису та благодійної допомоги від організацій, меценатів та батьків.
Працівниками спільно з батьками проведено ремонт у приміщенні та на
території, для цього закуплено матеріали за батьківські кошти на суму
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12576грн.84коп. Особлива подяка батькам І молодшої групи за постелений
якісний лінолеум.
За звітний період придбано:
М'якого інвентарю на суму 9418грн.:
• за батьківські кошти на суму 2968грн.:
-тюль 1 шт. – 776грн. (логопед.кабінет),
-тюль 2 шт. – 650грн. (сер.Б гр.«Грайлики»),
-клейонка на стіл 1 шт. – 35грн. ( І мол.гр. «Сонечко»),
-серветка х/б 2шт. – 30грн. ( І мол.гр. «Сонечко»),
-фартух дитячий клейончатий – 345грн. (ІІ мол. гр. «Веселка»),
-штора 1 шт. – 632 грн. (музично-спортивна зала)
-килимок овальний 2 шт. – 500 грн. (хол)
• за бюджетні кошти на суму 6450грн.:
-килим 1 шт. – 6450грн. (лог. Б гр. «Чомусики»)
Твердого інвентарю на суму 29639грн. :
• за батьківські кошти на суму 11361 грн.:
-каструлі оцинк. 9шт. – 1575грн. (усі групи),
-чашка для сметани 1 шт. – 45 грн. (старша гр. «Посмішка»),
-миска пластмасова велика 4 шт. – 124грн. («Сонечко», «Калинка»,
«Посмішка»),
-миска пластмасова мала 5 шт. – 168грн. («Сонечко», «Грайлики», «Посмішка»),
-каструля емал. 1 шт. – 170грн. («Посмішка»),
-вішалки для рушників 2 шт. – 1980грн. (старша гр. «Посмішка»),
-дошка магнітна.1 шт. – 476грн. (лог Б гр. «Чомусики»),
-каструля 1шт. – 273грн. (старша гр. «Посмішка»),
-лавки вузькі самор. 2 шт. – 200грн. ( лог.А гр.«Перлинка»),
-приставка кутова 1шт. – 580грн. (І мол.гр. «Сонечко»),
-тумба 1 шт. – 770грн. (лог. Б гр. «Чомусики»),
-тумба з поличкою 1 шт. – 2130грн. (лог. А гр. «Перлинка»),
-карнізи 2шт. – 170 грн. («Сонечко», «Грайлики»),
-меблі дитячі «Перукарня» 1шт. -900грн. (І мол. гр. «Сонечко»),
-тумбочки 2 шт. – 1800 грн. (сер. гр. «Посмішка»)
• за бюджетні кошти на суму 18278грн.:
-екран переносний на триніжці для проектора 1 шт. – 2995грн. (зал)
-люстра 8 шт. – 5283 грн. (зал)
-люстра 34 шт. – 18278 грн. (всі вікові групи)
Для забезпечення щоденної життєдіяльності дітей за батьківські кошти на
суму 58784грн. 37коп. придбано:
-пральний порошок 94кг. – 1610грн.95коп,
-миючі засоби – 3444грн.96коп.,
-дезинфікуючий засіб АХД – 610грн.
-господарчі товари – 52137грн.07коп.,
-канцтовари – 4226грн.35коп.
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Для забезпечення освітньої роботи подаровано:
• за бюджетні кошти на суму 685 грн.00коп.
-іграшки – 630грн.00коп.
-дидактичний матеріал – 55грн.00коп.
• за батьківські кошти на суму – 22572грн.46коп.:
-закуплено та оприбутковано іграшок на суму – 17903грн.79коп.
ІІ мол.гр. «Веселка» - 7885грн. 46коп.,
сер.Б гр. «Грайлики» - 4652грн.13коп.,
сер.А гр. «Калинка» - 3280грн.75коп.,
лог.А гр. «Перлинка» - 903грн.12 коп.,
І мол.гр «Сонечко» - 762грн.25коп.,
лог. Б гр. «Чомусики» - 375грн.83 коп.
ст.гр. «Посмішка» - 62грн.25коп.,
-закуплено та оприбутковано дидактичного матеріалу на суму 4348грн. 77коп.
лог. Б гр. «Чомусики» - 2236грн.16 коп.
сер.А гр. «Калинка» - 520грн.33коп.,
ст.гр. «Посмішка» - 359грн.13коп.,
лог.А гр. «Перлинка» - 316грн.16 коп.,
І мол.гр «Сонечко» - 272грн.33коп.,
ІІ мол.гр. «Веселка» - 272грн.33коп.,
сер.Б гр. «Грайлики» - 272грн.33коп.,
-закуплено та оприбутковано літературу на суму 319грн.90коп.
ІІ мол.гр. «Веселка» - 300грн.00коп.
ст.гр. «Посмішка» - 19грн.90коп.,
• за спонсорські кошти передплачено методичні видання ( з червня 2018 по
травень 2019р.) на загальну суму 761грн.87коп.
Всього за звітний період використано коштів:
• бюджетні – 33691 грн. 00коп.
• батьківські – 108262 грн.67коп.
• спонсорські – 761грн.87 коп.
Але поряд з досягненнями є невирішені питання – це заміна 39 вікон
і 4 балконних дверей, капітальний ремонт стін та стелі на сходах у другому
холі.
За певний період у колективі склалися ряд традицій, що свідчить про
те, люди гуртуються у радості та у горі. Осередком такої роботи є профгрупа
на чолі з Хворостяною М.П. Спільні години відпочинку пройшли до Дня
освіти, Нового року, свята весни. Весь колектив приймав участь у
благодійній допомозі тим, хто потребує, і не тільки у нашому дитячому
садочку, а й місті. За рішенням профгрупи працівникам надавалась
допомога. Також бажаючі з нашого колективу відвідували вистави, концерти
у театрі на Європейській та у палаці культури ім.Шабельника. Протягом року
колектив дошкільного закладу приймав активну участь у громадських
заходах та благодійних акціях міста.
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Наш колектив молодий, працездатний, енергійний та творчий, колеги у
стосунках ділові та толерантні, у закладі спокійна та дружня атмосфера.
Підводячи підсумки роботи за рік, хочу подякувати коллегам, батькам
вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику
і можливість реалізації наших ідей.
Я особисто щиро вдячна Вам за те, що Ви - люди не байдужі, що Вас
цікавить кожна прожита дитиною хвилина в нашому дошкільному закладі.
Завдяки Вашій турботі діти зростають здоровими та щасливими!
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