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Порядок денний
1 .Звіт завідувача дошкільного навчального закладу перед батьківським 
колективом та громадськістю за 2017-2018 навчальний рік.

Порядок денний:

І.Звіт завідувача ДНЗ № 32 Азанієвої С.О. про основні напрямки діяльності 
ДНЗ за 2017-2018 навчальний рік.

СЛУХАЛИ: Азанієву С.О., завідувача ДНЗ № 32 « Ластівка», яка в своєму 
звіті зазначила, що педагогічний колектив Сумського дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) № 32 «Ластівка» в 2017-2018 навчальному році працював 
відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового 
компонента дошкільної освіти, наказів МОН України, Статуту і локальних 
правових актів дошкільного навчального закладу.

Освітній процес у ДНЗ здійснюється за пріоритетними напрямами роботи, 
які сприяють здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої 
особистості за лініями розвитку. Дошкільний заклад має всі необхідні умови 
для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих завдань. Предметно- 
розвивальне середовище в групах в цілому відповідає вимогам:створені 
комфортні,сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній 
діяльності. Педагогами враховується розподіл дитячої активності,тендерний 
підхід, психо-фізіологічний комфорт, використання простору групи.

Станом на 01.06.2018 року за списковим складом виховується 168 дітей. У 
закладі функціонують 7 груп.

Освітню роботу з дітьми проводять 17 педагогів, із них 2 чол. 
навчаються у вищих навчальних закладах.

З метою зростання педагогічної майстерності та набуття педагогічного 
досвіду на базі ДНЗ організовано роботу школи молодого вихователя, діє 
наставництво, надаються індивідуальні, групові консультації з питань 
ознайомлення з нормативними документами, методиками та інноваційними 
педагогічними технологіями побудови навчально-виховного процесу. Молоді



спеціалісти залучаються до участі в колективних переглядах різних форм 
організованої діяльності дітей. Продовжує зростати і освітній рівень 
педагогічного колективу. Впродовж року у закладі були проведені: 
педагогічні ради «Формування мовленнєвої компетентності дошкільників», 
«Економічне виховання -  запорука соціальної компетентності», «Реалізація 
змісту дошкільної освіти. Життєва компетентність дошкільника.» 
педагогічні години, різні види консультацій, круглий стіл «Сюжетно-рольова 
гра, як соціальна практика дитини» . Вихователі Борисова М.В., Сокрута Г.С., 
Гупало Ю.О., Басенко Н.Ф., Перевалова І.О., Осадча І.В. ділилися досвідом 
роботи по створенню розвивального середовища для проведення творчої гри 
дошкільників. семінари практикуми: «Організація театралізованої
діяльності» та огляди -конкурси « На кращий куточок книги», «Кращий 
театралізований куточок»,

У січні місяці 2018 року проведений День української мови - під гаслом 
«Наша мова солов’їна». Педагоги закладу та студенти Сумського державного 
педагогічного університету ім. А.С. Макаренка провели ділову гру «Говоримо 
українською», на якому закріпили розмовні навички українського мовлення.

У 2017-2018 навчальному році педагоги були учасниками:
5-х обласних читань з гуманної педагогіки у м. Лебедин; Міжнародному 
фестивалі освітніх технологій «Перспектива -2018»; науково-практичних 
конференціях: «Наступність дошкільної та початкової ланки освіти», «Школа 
сприяння здоров’я», міських методичних заходах, майстер-класі «Хмарні 
технології».? педагогів отримали 14 сертифікатів про навчання та підвищення 
кваліфікації.

ДНЗ приймав участь у наступних конкурсах та фестивалях
1. І (міському) етапі обласного фестивалю «Гармонія руху» серед 

дошкільних навчальних закладах міста у 2017 році, (жовтень 2017)
2. І (міському) етапі обласної виставки-огляду кращих методичних 

розробок педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів у 
2018 році, (лютий 2018)

3. Всеукраїнському конкурсі на кращий Інтернет-сайт дошкільного 
навчального закладу в 2018 році, (лютий 2017)

4. фестиваль дитячої творчості «Земля -наш спільний дім» серед 
дошкільних навчальних закладів, (квітень 2018)

5. в Огляді конкурсі « пошуково-дослідницької діяльності ( травень 2018)
Пріоритетними у 2017/2018 навчальному році були і залишаються здоров’я

дітей.
Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі 

сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом 
здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Протягом 
навчального року медичним працівником та адміністрацією на заняттях з 
фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого 
ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх 
вікових групах коливається у межах норми від 77% до 95%.



Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося 
відповідно до груп здоров'я й фізкультурних груп. Діти І та II групи здоров’я 
займаються по основній програмі та виконують нормативи згідно з вимогами 
програми «Українське дошкілля», для дітей III групи здоров’я передбачено 
полегшення навантаження.

У своєму виступі Світлана Олексіївна зробила аналіз моніторингового 
дослідження досягнень дітей по кожній віковій групі.

Взагалі діти всіх вікових груп засвоїли завдання освітніх ліній Базового 
компонента та вимог програми «Українське дошкілля». З огляду на результати 
моніторингу слід посилити роботу з розвитку зв’язного мовлення дітей, 
художньо-мовленнєвої діяльності. Також більше уваги слід приділяти 
формуванню у дітей прагнення вести здоровий спосіб життя, навчанню дітей 
цілісного ставлення до власного здоров’я.

Актуальним питанням у виступі завідувача стало питання організації 
харчування дітей у закладі. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною 
складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування дітей в 
дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних 
та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 року № 1591, наказів Міністерства 
охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України «Про порядок 
організації харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 
року № 242/329 та «Інструкції щодо організації харчування дітей у дошкільних 
навчальних закладах» від 17.04.2006 року № 298/227.

У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та 
кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за цей рік за результатами перевірок 
грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також 
порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

Ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури 
харчування в дошкільнят згідно з програмовими вимогами.

Харчування дітей в ДНЗ у 2017-2018 н.р. за перспективним тижневим 
меню. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, 
нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина 
надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової 
групи.

Умови для організації харчування в ДНЗ задовільні. Харчоблок має 
необхідне приміщення , оснащений необхідним технологічним обладнанням, 
яке знаходиться в робочому стані. Виконуються вимоги щодо дотримання 
санітарно-гігієнічного режиму. Впродовж року придбана необхідна кількість 
миючих, дезінфікуючих засобів за рахунок позабюджетних коштів.

Колектив закладу постійно працює над створенням позитивного іміджу 
дошкільного закладу, і тому у ДНЗ протягом 2017-2018 н.р. важливим аспектом 
діяльності ДНЗ залишався створений персональний веб-сайт в мережі Інтернет. 
Сайт дитячого садка призначений для надання дітям, їх батькам, педагогам



різноманітної інформації про історію, досягнення закладу, його напрямок 
діяльності, педагогічний колектив, про останні події, що відбувалися, 
методичні заходи.

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою 
управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не 
надходило. На особистому прийомі в завідувача були 28 чоловік. Головними 
питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення 
дитини до ДНЗ.

Дані Світлана Олексіївна розповіла батькам про виконані ремонтні роботи 
по покращенню матеріальної бази ДНЗ.

Для реалізації державних стандартів освіти в дошкільному закладі 
створена достатня матеріально-технічна база. Адміністрація ДНЗ разом з 
колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, 
підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться 
централізованою бухгалтерією управління освіти і науки Сумської міської ради

Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом 
комунальні послуги.

У групових приміщеннях створені належні умови для забезпечення 
активної життєдіяльності дітей впродовж дня. Групові приміщення частково 
оснащені новими дитячими та ігровими меблями: столами, стільчиками, 
шафами для іграшок та дидактичних посібників, обладнані куточки практичної 
діяльності.

У закладі велика увага приділяється збереженню і зміцненню 
матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно 
вирішуються за активною участю всіх членів колективу закладу та за 
допомогою наших батьків усіх вікових груп.
За звітний період 2017-2018 р. придбано:
миючі засоби 27118.00
дитячі меблі ( ліжка, стільчики) -  10400.00
м’який інвентар -3000.00
господарчі товари- 1349.00
іграшки та спортінвентар -2500.00
електротовари -2620.00
медпрепарати -  1800.00
посуд -2800.00
будівельні матеріали -20000.00 
канцтовари -  3000.00 
холодильник, проектор -  19.500
комп’ютер , багатофункціональний пристрій ( сканер, принтер, ксерокс), екран 
-  13.000

Проблеми, які потребують вирішення в наступному році: 
оновлення шафів для роздягалень; 
ремонт харчоблоку; 
заміна вікон у групових кімнатах



заміна асфальтового покриття.

ВИСТУПИЛИ: Перепека Ю.О., депутат Сумської міської ради, який у своєму 
виступі звернув увагу на те, що співпраця батьків та дошкільного навчального 
закладу позитивно впливає на імідж мікрорайону. Завдяки активній 
громадянській позиції батьків мікрорайон облаштовується новими дитячими 
майданчиками, створюється новий сквер, ремонтується дорога.

Гаврилова В.В. яка відмітила роботу вихователів дошкільного закладу 
по навчанню і вихованню дітей, розвитку їх здібностей.

УХВАЛИЛИ:

За рішенням голосування роботу завідувача ДНЗ вважати «задовільною», 
«за» -  63 ( шістдесят три) чол.
«проти» -  0 ( нуль)
«утрималось» -  0 ( нуль)

Голова

Секретар К.С. Павленко

І.І. Закорко


