Аналіз
діяльності дошкільного навчального закладу( ясла-садок) № 32
«Ластівка» м. Суми, Сумської області
за 2017-2018 навчальний рік
Шановні присутні!
Ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу
нашого закладу
Слайд 2

Діяльність Сумського дошкільного навчального закладу № 32 « Ластівка»
здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну
освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту ДНЗ,
Базового компонента дошкільної освіти в Україні, листів та інструктивнометодичних рекомендацій МОН України.
Провідним мотивом діяльності дошкільного закладу в 2017-2018
навчальному році став пошук осмислених орієнтирів та впровадження різних
форм освітньої роботи, які допомогли закладу здійснювати свою діяльність,
знайти власне обличчя та статус, певний стиль роботи.
Слайд З

Колектив закладу спрямував свою роботу на розв’язання таких завдань:
1.Збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей
раннього та дошкільного віку.
2. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного
віку шляхом упровадження в
освітній процес сучасних інноваційних
технологій.
3. Формування у дошкільників передумови економічної освіти, навичок
економічної поведінки.
4. Забезпечення перспективності та наступності у роботі дошкільної і
початкової ланок освіти з метою формування психологічної, мотиваційної та
інтелектуальної готовності дітей до навчання в школі.
При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність,
актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз роботи за минулий
навчальний рік, реальні можливості колективу.
Слайд 4

Мережа груп ДНЗ № 32 станом на 01.06.2018 складає 7 груп, із них:
2 групи раннього віку - 44 чол.
2 групи молодшого дошкільного віку - 46 чол.
2 групи середнього дошкільного віку -40 чол.

1 група старшого дошкільного віку - 38
Всього вихованців - 168 дітей.
Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до
вимог Закону «Про дошкільну освіту».
Графік роботи груп дає можливість задовольнити запити батьків.
Слайд 5.

Аналіз кадрового забезпечення
Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом
дошкільний навчальний заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз
статистичних даних складу педагогічного колективу.
Освітній процес здійснювали 17 педагогічних працівників. З них:
завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, музичний керівник,
інструктор з фізичної культури, вихователі - 11 чол. та 24 працівника
обслуговуючого персонала.
Освітній рівень педагогів

Вища дошкільна освіта мають 8 чол.(47%)
Вища педагогічна освіта - 6 чол. (35 %)
Середня спеціальна освіта - 3 чол. ( 12 %)
Навчаються в ВУЗах - 2 чол.
Фаховий рівень педагогів:

Спеціаліст «вищої категорії» - 1чол.
Спеціаліст 2 категорії - 1
Спеціаліст - 1 0 чол.
11 т.р - 5 чол.
Слайд 6
Робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів. Методична
робота.

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового
зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного
мікроклімату в колективі.
Методична робота в дошкільному закладі набула сьогодні аналітичного
характеру, а її результати - діагностичної спрямованості. Інформація, одержана
шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки
якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів.
Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний
моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується
позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують
передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та
професійної майстерності педагогів, в дошкільному 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,
Впродовж року у закладі проведений 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.
Слайд 7

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.

Слайд 8

Цікавими і змістовними для вихователів були майстер - класи:
«Створюємо лепбук», на якому вихователі вчилися створювати інтерактивну
тематичну папку - дидактичний посібник з певної теми.
Виготовлені посібники користуються великим успіхом у дітей. Діти
мають можливість розв’язувати завдання різної складності, інтегрувати різні
види дитячої діяльності, розвивати критичне мислення.
Слайд 9

Питання збереження фізичного і психічного здоров’я дитини є основним
в роботі дошкільного закладу. З цією метою в заклад була запрошена лікар
навчально-методичного центру Кидиш Ірина Миколаївна, яка провела з
працівниками
навчальний семінар-тренінг «Надання першої домедичної
допомоги дітям».
Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених
упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і
пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності
педагогів.

Педагоги усвідомлюють, які високі вимоги ставляться сьогодні щодо
професіоналізму сучасного педагога, тому вони намагаються постійно
підвищувати свій професійний рівень.
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»
7 педагогів отримали 14 сертифікатів про навчання та підвищення кваліфікації.
Слайд № 10

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)

Слайд 11
фото

слайд 12
Робота з дітьми
Зміст навчально-виховного

процесу в ДНЗ визначався Базовим
компонентом дошкільної освіти в Україні та Програмою розвитку дитини
дошкільного віку «Українське дошкілля».
З розвитком технологій стрімко змінюються і стандарти освіти, зокрема й
дошкільної. Сучасний дошкільний навчальний заклад має бути динамічним,
позитивним простором, мета якого полягає в оптимізації розвивального
потенціалу дітей, а широке впровадження інноваційних та інформаційних
технологій дасть змогу забезпечити перехід на новий рівень якості освіти.
Керуючись у своїй роботі принципом особистісно орієнтованого підходу,
педагоги дошкільного навчального закладу широко використовували і творчо
опрацьовували інноваційні освітні технології:

спадщина В. Сухомлинського;
«Виховуємо казкою» Л. Фесюкової;
система М. Монтессорі;
Слайд 13

теорія розв’язання винахідницьких завдань;
методика Кюізенера;
інформаційно-комунікаційні технології,
пошуково-дослідницька діяльність.
Д вічі на р ік у 2017/2018 навчальному році в ДНЗ було здійснено

моніторинг знань, умінь,навичок дітей всіх вікових груп.
Головна мета контролю та оцінки досягнень дитини - визначити, чи є
поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж року.
Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є
головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.
Слайд 14

Педагогічний колектив закладу намагався зробити
перебування дошкільнят в садочку цікавим та змістовним:
Впродовж року були проведені:
«Всесвітній день котів»,
«День води».
«День друзів»,
«День театру»,
«День космонавтики»
« Міс весна 2018»
« Повернемо посмішку Землі»

кожен

день

Слайд 15

З метою формування у дітей бережного відношення до навколишнього
середовища, заощадливого використання природних ресурсів у жовтні місяці
2017 року у закладі проведений «День природолюба». У рамках акції діти
знайомили дорослих з правилами сортування сміття, проводили дослідницьку
роботу в ході якої на власні очі побачили, що органічні відходи розкладаються
в ґрунті швидше, переконалися у важливості сортування сміття. Діти разом з
батьками прийняли участь у виставці «Нове життя - старим речам» та
трудовому десанті « Опале листя».
Слайд 16-17

Свята «Новий рік», «Осіннє свято», розваги «Татові та мамині скарби», «
Осінній ярмарок»,, спортивні розваги та екскурсії.
Слайд 18

Неможливо не відмітити участь всіх учасників освытнього процесу у
проведенні Тижня з безпеки життєдіяльності дітей, Дня Цивыльного Захисту,
тиждень Толерантності, Тиждень сімї.
Крім цілої низки заходів навчального спрямування, на практиці був
відпрацьований порядок дій за сигналом «Увага всім». Персонал ДНЗ
продемонстрував порядок проведення евакуації вихованців у випадку
надзвичайних ситуацій.
У рамках заходу були проведені заняття, виставки малюнків «Обережно
дорога», «Сірники- не іграшка», тематичні заняття.
Слайд №19
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Захворюваність та відвідування

Пріоритетними у 2017/2018 навчальному році були і залишаються здоров’я
дітей.
Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі
сприяєчіткий 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.
Планові лікарські огляди проводились чітко за графіком: Результати
обстеження дітей доводились до відома батьків.
У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами
та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців,
згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний
підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.
Упродовж навчального року педагогами враховувався стан здоров’я дітей
під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму
упродовж дня, підбору рухливих ігор, ігор - естафет.
Систематично аналізувались причини захворюваності вихованців, зокрема:
У 2017 році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу
становить 61 %.

Максимальний показник захворюванності спостерігається в зимовий період в
ясельній та молодших групах.
Кращим відвідування дітей було у групах « їжачки», « Бджілки», « Ромашка», «
Сонечко»
Низьке відвідування було у групах раннього віку « Малюнок», «Веселі
курчата»
Найвищий відсоток захворюваності в групах № 1,3, 12.
Причинами невідвідування дітьми дошкільного навчального закладу,
окрім хвороби, є :
- збільшення днів проведених вдома за сімейними обставинами,
- відсутність потреби надавати довідку про причину невідвідування дитиною
ДНЗ; '
- відстороненням дітей від відвідування груп на період карантинів за поданням
Держсанепідслужби України.
Медичний кабінет оснащено відповідно до «Положення про методичний
кабінет дошкільного навчального закладу» затверджений наказом Міністерства
охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005
№ 432/496 та нормативних вимог.
За 2017/2018 навчальний рік поповнено медикаментами для першої
невідкладної допомоги.
Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за
встановленою формою.
За результатами моніторинга в 2017-2018 році зареєстровано 5 випадків
травматизма в дитячому садку -1
побутовий - 4
З 1 червня дошкільний навчальний заклад працює за літнім режимом роботи. У
затвердженому плані роботи на літній оздоровчий період передбачено
проведення
оздоровчих заходів:
- повітряні та сонячні ванни, водні процедури;
- різні види спортивних, розважальних заходів, екскурсій,
- до раціону харчування дітей обов'язково включати свіжі соки, овочі, фрукти.
Вартість харчування з 01.06.2018 на літній період збільшено на 10% у садових
групах -1 .3 2 грн, групи раннього віку -1.08
Слайд 20

Зміна державної політики в галузі освіти обумовила визнання позитивної
і провідної ролі сім’ї у вихованні дітей. Дошкільний заклад надає всебічну
допомогу у розвитку, вихованні та навчанні дитини, піклується про збереження
та зміцнення психічного та фізичного здоров’я. Розуміючи, що без батьків
робота дошкільного закладу в будь-якому напрямку не зможе досягти

зазначених результатів, упродовж року проводилась робота з налагодження
співробітництва з батьками вихованців.
Мету нашого співробітництва з батьками ми не обмежували якісним
виконанням їхнього соціального замовлення щодо виховання і навчання дітей.
Головним чином у співпраці з кожною сім'єю вважаємо за необхідне допомогти
батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які
ґрунтуються на повазі до особистості дитини.
Підвищенню педагогічної компетентності батьків сприяли проведення
загальних та групових батьківських зборів, теоретичних і практичних семінарів,
індивідуальних та групових консультацій, консультації з використанням різних
ігор та елементів тренінгів, ділових ігор, майстер-класів.
Батьки були активними учасниками різних заходів: брали участь у
проведенні майстер-класів для батьків та дітей, відкритих показів занять,
конкурсах «Дарунки осені», «Великодня писанка», «Зимова фантазія»,
розвагах, ярмарках.
Схвального відгуку від батьків отримала інтелектуальна гра під назвою
«Своя гра», яка була проведена у квітні місяці 2018 року, в якому брали участь
батьки кожної вікової групи. Батьки змагались між собою на знання історії та
мистецтва, науки і техніки. Даний захід згуртував батьків та педагогів, створив
позитивний емоційний настрій.
Цікавим і змістовним було свято « Міс Весна 2018», проведене у групах
середнього дошкільного віку. Батьки разом з дітьми презентували свої творчі
номери з художньої самодіяльності: співів, малювання, драматизації казок,
створення дизайнерських костюмів з бросового матеріалу:
Слайд 21 Реалізація державності залежить від дієвої державницької

позиції кожного громадянина. Тому найголовнішим завданням суспільства
завжди було, є і буде виховання поколінь гуманістів і патріотів, для яких
найвищим ідеалом є єдність особистих та національно-державних інтересів".
В дошкільному закладі велика увагу приділяється вихованню у дітей
шанобливого ставлення до воїнів, які охороняють нашу країну та до ветеранів
2 світової війни. Щорічно відбуваються зустрічі з ветеранами війни, воїнами
АТО. Діти та їхні батьки є активними учасниками волонтерського руху.
У листопаді 2017 року на відзначення 75-річчя визволення України від
німецько-фашистських загарбників в дошкільному закладі була проведена акція
« Зелений паросток майбутнього» в якому брали участь батьки - учасники АТО,
діти, педагоги та депутати Сумської міської ради.
Слайд 22

Пріоритетним напрямком роботи з дітьми є перспективність та
наступність дошкільної та початкової ланок освіти.
З Сумською школою 1-3 ступенів № 25 складений план роботи та угода
про співпрацю. Впродовж року діти відвідували заходи на базі школи, вчителі
були постійними відвідувачами дошкільного закладу.

Слайд 23

ХАРЧУВАННЯ

Організація харчування дітей у ДНЗ № 32 здійснюється відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,
Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах,
затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і
науки та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (далі
-Інструкція з організації харчування), враховуючи зміни, внесені спільним
наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України
від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних
нормативних документів.
У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски
на день, об'єм страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі,
добові проби, призначено відповідальних осіб за організацію харчування,
ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку
медперсоналу та адміністрації.
Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання,
технологічне та холодильне обладнання в робочому стані. При складанні меню
харчування було враховано:
- вікові групи (раннього віку; дошкільного віку);
- режим харчування (3-х разове).
Всі продукти харчування, що надходять, відповідають вимогам
державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх
якість. Зберігаються продукти харчування в спеціально облаштованій коморі,
овочесховищі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм, в
тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність
якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі
бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книгах
складського обліку продуктів. Вартість меню обчислюється щоденно.
Дотримано вимоги чинного законодавства щодо батьківської плати за
харчування дітей, вона становить 60% від вартості харчування однієї дитини на
день. Оплата за харчування здійснюється згідно затверджених грошових норм
харчування на підставі рішення виконавчого комітету від 27.12.2027 року
Пільговим харчуванням в 2017/2018 н.р. було охоплено 30 дітей, серед них:
- 9 дітям розмір плати за харчування зменшено на 50%;
- 14 дітей, батьки яких є учасниками АТО та 7 діти з малозабезпечених сімей
харчуються безкоштовно .
Слайд 24-25

Пріоритетним напрямком роботи педагогічного колективу є створення
розвивального середовища на території закладу.

На території дошкільного закладу функціонує «Екологічна стежина»,
куточок лісу, дитячі городи, куточок українського села, альпійська гірка,
водойма, розбиті квітники та рабатки. Ігрові споруди пофарбовані та
відремонтовані.
Слайд 26- 27

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 нашому дошкільному навчальному 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 що ми їм щиро
вдячні.

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
В 2017 році
На 2018 рік по KERB 2210 «Предмети обладнання та інвентар» виділено 76777
.00 грн.
KERB 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних) - 37753.00

КЕКВ 2230 «Продукти харчування»- 530 418.00
КЕКВ 3132 « Капітальний ремонт» - 86 000.00.
Заплановано зробити «Капітальний ремонт системи водопостачання та
водовідведення.
14.000 на придбання комп’ютера
30000.00 депутатських коштів буде направлено на придбання дитячих меблів (
стільчики, щафи)
І наприкінці хочу знову нагадати мою улюблену цитату А.С. Макаренка
«Виховуючи дітей, нинішні батьки виховують майбутню історію нашої
країни, а значить і історію світу. Наші діти - це наша старість. Правильне
виховання - це наша щаслива старість, погане виховання - це наше
майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина перед іншими людьми».

