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Батьки, педагогічний колектив

Порядок денний
І.Звіт завідувача дошкільного навчального закладу перед батьківським 
колективом та громадськістю за 2020-2021 навчальний рік.

СЛУХАЛИ: Азанієву С.О., завідувача ЗДО, яка в своєму звіті зазначила, що 
педагогічний колектив Сумського дошкільного навчального закладу (ясла- 
садок) № 32 «Ластівка» в 2020-2021 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 ЗДО 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. 
Освітня діяльність була спрямована на реалізацію завдань: збереження й 
зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, 
формування у них активної життєвої позиції шляхом упровадження в освітній 
процес новітніх здоровязбережувальних технологій; розвиток креативності 
та критичного мислення у дітей дошкільного віку, як засоби розвитку 
STREAM -  освіти; формування навичок художньо- естетичної компетентності 
дошкільників, розвитку їх творчих здібностей через інтеграцію образотворчої 
діяльності з іншими видами діяльності;забезпечення перспективності і 
наступності у роботі дошкільної і початкової ланки з метою забезпечення 
психологічної, мотиваційної та інтелектуальної готовності дітей до навчання 
в школі.

Станом на 01.06.2021 рік у закладі функціонувало 7 груп, в яких 
виховувалось 152 дітей.

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 152 дітей (100%), підготовчу, спеціальної немає. Відповідно, кількість 
дітей основної фізкультурної групи зросла на 2% у порівнянні з 2020 роком.

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.

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, виховаїшя і навчання дошкільників. 
В рамках цієї роботи були проведені: теоретично-практичний семінар, 
семінари-практикуми відкриті перегляди занять, майстер-класи, тренінги.

Далі завідувач проаналізувала виконання плану методичної роботи у 
закладі за 2020-2021 навчальний рік та впровадження педагогами у освітній 
процес інноваційних технологій. Було проведено 4 педагогічних ради за 
проблемами: «Завдання педагогічного колективу закладу дошкільної освіти на 
2020-2021 навчальний рік» (протокол від 30.08.2020 №1), «Креативність та 
експериментальність як засоби розвитку STREAM-оосвіти» (протокол від 
23.11.2020, №2), «Естетичний досвід-основа художньо-творчої діяльності» 
(протокол від 01.03.2021, №3), «Реалізація змісту дошкільної освіти. Життєва 
компетентність дошкільника.» (протокол від 24.05.2021 №4). У вересні 2020 
був проведений науково-методичний семінар «Здоров ’ язбережувальні 
технології в освітньому процесі».

У листопаді 2020 року відбувся навчальний семінар «STREAM-освіта 
дошкільників: виховуємо культуру інженерного мислення», на якому було 
представлено психологічні чинники формування STREAM-освіти. Були 
визначені критерії, при яких потрібно зосередити увагу на розвиток 
продуктивного, критичного мислення у дітей,спрямування діяльності на благо 
людей і природи.

Під час практичного семінару «Використання нетрадиційних технік 
зображувальної діяльності у формуванні творчих здібностей дітей 
дошкільного віку»

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

Взагалі діти всіх вікових груп засвоїли завдання освітніх напрямків 
Базового компонента та вимог програми «Українське дошкілля», «Впевнений 
старт». З огляду на результати моніторингу слід посилити роботу з розвитку



зв’язного мовлення дітей. 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. 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 2020-2021 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 ( 34 дітей), 
які харчуються безкоштовно: 17 дітей - багатодітні сім’ї, які оплачують 50% 
за харчування., 11 дітей -  діти, батьки яких брали участь в АТО, 3 -  чол. з 
малозабезпечених, 3 дітей позбавлених батьківського піклування.

Колектив закладу постійно працює над створенням позитивного іміджу 
дошкільного закладу, і тому у ЗДО протягом 2020-2021 н. р. важливим 
аспектом діяльності ЗДО 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.

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 «їжачки», « Веселі курчата» 
придбаний столовий та кухонний посуд, проведена його заміна по 

потребі;
придбані миючі та дезінфікуючі засоби згідно норм; 
проведена робота по благоустрою території закладу: відремонтоване 

обладнання на ігрових майданчиках, завезений пісок до пісочниць, 
зроблений капітальний ремонт харчоблока



2. ВИСТУПИЛА: секретар Ліфар Н.П., яка запропонувала проголосувати і 
оцінити роботу завідувача за 2020-2021 навчальний рік

УХВАЛИЛИ:
1. За рішенням голосування роботу завідувача ЗДО ЗДО № 32 «Ластівка» 

Азанієвої С.О. вважати «задовільною».

Голова
Секретар

Н.П. Ліфар 
Я.О.Плут


