
ПРОТОКОЛ № З 
загальних зборів

Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 32 «Ластівка»

27.05.2019 Присутні:
Голова: Олейнікова С.В.
Шейко О.С. голова 
батьківського комітету, 
завідувач ЗДО Азанієва С.О., 
секретар -  Бердник О.С.
Батьки, педагогічний колектив 51 чол. 
Запрошені: Гризодуб Г.П., депутат 
Сумської міської ради

Порядок денний
І.Звіт завідувача дошкільного навчального закладу перед батьківським 
колективом та громадськістю за 2018-2019 навчальний рік.

СЛУХАЛИ: Азанієву С.О., завідувача ДНЗ, яка в своєму звіті зазначила, що 
педагогічний колектив Сумського дошкільного навчального закладу (ясла- 
садок) № 32 «Ластівка» в 2018-2019 навчальному році працював відповідно до 
законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента 
дошкільної освіти, наказів МОН України, органів управління всіх рівнів з 
питань освіти і виховання, а також 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.

Станом на 01.06.2019 рік у закладі функціонувало 7 груп, в яких 
виховувалось 161 дитина.

Далі завідувач проаналізувала кадровий склад педагогів, їх освітній 
рівень, результати атестації.

Світлана Олексіївна звернула увагу батьків на те, що всі зусилля 
педагогічного колективу в поточному році були направлені на реалізацію 
основних завдань дошкільної освіти.

Велике значення у роботі з дітьми приділялось фізкультурно-оздоровчій 
роботі.

Результати моніторингу свідчать про те, що основну фізкультурну групу 
має 161 дітей (96%), підготовчу, спеціальної немає. Відповідно, кількість дітей 
основної фізкультурної групи зросла на 3% у порівнянні з 2018 роком.



Часто хворіючих дітей у середніх та в старших групах 5, що становить 2, 
8% від загальної кількості дітей у обстежених групах.

Медико - профілактична та оздоровчо-профілактична робота здійснюється 
відповідно до річного плану, затвердженого завідувачкою ДНЗ. У дошкільному 
закладі виконуються заходи лікувально-профілактичного характеру: щеплення, 
антропометрія, огляд на педикульоз.

Аналіз захворюваності свідчить про те, що станом на 01.06.2019 р. 
загальна захворюваність складає 8.1 випадків на 1 дитину.

Рівень освітньої роботи в закладі залежить від майстерності, професійної 
підготовки педагогів. Ефективними формами підвищення кваліфікації й 
майстерності педагогічних кадрів є різноманітні активні форми роботи, мета 
яких удосконалити теоретичну підготовку педагогів відповідно до сучасних 
наукових досягнень у галузі дошкільної педагогіки і дитячої психології з 
урахуванням нових підходів до розвитку, виховання і навчання дошкільників. В 
рамках цієї роботи були проведені: теоретично-практичний семінар, семінари- 
практикуми відкриті перегляди занять, майстер-класи, тренінги педагогічні 
читання «Педагогічна спадщина С. Русової».

Далі завідувач проаналізувала виконання плану методичної роботи у 
закладі за 2018-2019 навчальний рік та впровадження педагогами у освітній 
процес інноваційних технологій.

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.

Варто відмітити, що у квітні 2019 року на базі ЗДО було проведено 
методичне об’єднання для вихователів груп раннього віку яке пройшло на 
достатньому рівні.

Актуальним питанням у виступі завідувача стало питання організації 
харчування дітей у закладі. У ЗДО працює досвідчений 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 ЗДО у 2018-2019 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 ЗДО 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.

У дошкільному навчальному закладі є діти пільгових категорій (29 дітей), 
які харчуються безкоштовно: 13 дітей - багатодітні сім’ї, які оплачують 50% за 
харчування., 11 дітей - з  малозабезпечених, 2 дітей позбавлених батьківського 
піклування.

Колектив закладу постійно працює над створенням позитивного іміджу 
дошкільного закладу, і тому у ЗДО протягом 2018-2019 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 38 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 ЗДО.

У ході підготовки до нового навчального року було виконано:
поточний ремонт в групах «Дзвіночки», « Ромашка» 
придбаний столовий та кухонний посуд, проведена його заміна по 

потребі;
придбані миючі та дезінфікуючі засоби згідно норм; 
придбані шафи в групу молодшого віку «Сонечко»

проведена робота по благоустрою території закладу: відремонтоване 
обладнання на ігрових майданчиках, завезений пісок до пісочниць, посіяна 
трава на газонах, квіти в квітниках: 

капітальний

ВИСТУПИЛИ: Гризодуб Г.П. 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.

Ященко Н.М. яка відмітила роботу вихователів дошкільного закладу по 
навчанню і вихованню дітей, розвитку їх здібностей. Запропонувала оцінити 
роботу завідувача на «відмінно»
Результати голосування «за» - 51 ( п’ятдесят один) чол.

«проти» - 0 ( нуль) чол.
«утримались» - 0 (нуль) чол.



УХВАЛИШ:
1.Роботу завідувача ЗДО № 32 «Ластівка» Азанієвої С.О. оцінити на 
«відмінно».

С.В. Олійникова 
О. А. Бердник


