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Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від
23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок 
звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської 
системи управління навчальним закладом, поєднання державного і 
громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських 
рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління 
навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником 
відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до 
нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цівільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»



- Базової Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

- Програми «Розвиток та функціонування української мови на 2004-2010 рр».

- Програми «Освіта.Україна ХХІ століття» ,

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану 
роботи.

Я, Білан Наталія Іванівна, 1979 р. н., освіта вища педагогічна, загальний 
стаж роботи 17 років, з серпня 2011 року – очолюю колектив дошкільного 
навчального закладу  «Веселка». 

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 68 місць, а в 2018 – 2019 
н.р виховувалися 30 дітей  раннього та дошкільного віку. 

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і 
закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня   (оздоровчий 
період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей. Орієнтовно, 
загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться,
складає 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, 
зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. У період канікул з
дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.    

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який 
складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується 
керівником ДНЗ.

У 2018-2019 навчальному році у було укомплектовано 2 різновікові групи : 
молодша різновікова та старша різновікова.

Цього року заклад відвідувало  – 34 дітей (17 – «Ромашка», 12- «Капітошка»). 
На соціально-педагогічному патронаті на 1.09.2018 року було 6 дітей, на кінець 
навчального року – 6. До школи випущено – 9 дітей, за звітний період прийнято 
-  7 дітей.

Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі 
заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, карти щеплень, 
ксерокопії  свідоцтва про народження дитини.

Режим перебування дітей не змінився.                                                                     
Режим роботи – з 7.00 до 19.00 ;                                                                                  
молодша група – сім з 9-годинним перебуванням дітей ‚                                          
старша група – з 12-годинним режимом роботи.                                                      
Заклад працює за 5-ти денним графіком роботи;
вихідні дні – субота, неділя;   



Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес забезпечують – 1 завідувач, 3 педагоги, 1 музичний
керівник. З них мають повну вищу освіту -2. Керівник гуртка – 0,125 ставки.   
Помічників вихователя -2. З обслуговуючого персоналу: завгосп, кухар, прачка, 
підсобний робітник, сторож, робітника з комплексного обслуговування та 
ремонту будівель,  кочегар-машиніст на опалювальний період. В звітному 
періоді введено посаду психолога. Станом на 14 червня 2019 року вакансія 
психолога -0,5 та вихователя – 1,0 ставки.

Підвищення фахової майстерності через різні форми її організації
Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку 
здібностей, таланту, збереження індивідуальності дитини.
На сьогодні в дошкільному закладі працює 5 педагогічних працівників та 7 
чоловік обслуговуючого персоналу. З 5 педагогічних працівників 2 мають 
вищу освіту, 2 чол. – середню спеціальну, 1 – базову вищу. 
 Підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів включає в 
себе: курсову перепідготовку, самоосвіту, ведення методичних папок 
самоосвіти, відвідування  методичних об`єднань та майстер-класів, 
атестаційну роботу в ДНЗ, роботу з молодими вихователями, наставництво, 
узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.
Відповідно до перспективного плану підвищення фахової майстерності ДНЗ 
у цьому році атестована на підтвердження 11 розряду Шовкопляс А.І. На 
наступний навчальний рік заплановано курси підвищення кваліфікації та 
атестація двох молодих педагогів.

Самоосвіта.
Найбільш вагомою є проведена індивідуальна методична робота з організації
самоосвіти педагогів. Педагоги опанували різні методи самоосвітньої 
діяльності, вони систематично використовують Інтернет джерела для пошуку
інформації.

Управлінська діяльність у дошкільному навчальному закладі
   

Управління  дошкільним  закладом  це  цілеспрямований  вплив  керівника  на
діяльність  колективу  та  навчально-виховний  процес  з  метою  забезпечення
максимального результату в навчанні та вихованні.

        В дошкільному закладі створена відповідна система органів управління. До
її складу входять:

- Батьківські комітети груп та батьківський комітет ДНЗ;

- Профспілковий комітет;

- Педагогічна рада;

- Загальні батьківські збори та членів трудового колективу. 



      Керівництво роботою ДНЗ здійснює завідуюча, яка координує роботу всіх
служб наказами різного характеру. Книги кадрових наказів і наказів з основної
діяльності  ведуться  окремо.  Розробка  заходів  щодо  виконання  рішень
нормативних  та  інших  документів  ведеться  своєчасно.  На  основі  аналізу
навчально-виховної  роботи  визначаються  проблемні  завдання  колективу,
формулюються теми педагогічних рад.

 Робота педагогічного колективу щодо виконання вимог 
навчально- виховних програм і завдань річного плану
З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», положень 
Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної 
освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад 
впродовж 2018-2019 н.р. в дошкільному навчальному закладі проводилась 
освітньо-виховна робота спрямована на забезпечення рівного доступу до 
якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.
Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим 
компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дітей дошкільного віку
«Я у світі», що рекомендована Міністерством освіти і науки України, а також 
в практиці роботи ДНЗ використовуються адаптовані програми, навчальні 
посібники, рекомендовані МОН України.
Впродовж 2018-2019 навчального року освітньо-виховна робота в закладі 
була спрямована на створення сприятливих умов для розвитку креативності 
та лідерських якостей в усіх учасників навчально-виховного процесу.
Планування роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам 
актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, 
послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу 
відповідає зазначеним вище названим навчальним програмам . Система 
планування за видами діяльності, що дозволяє в повній мірі вирішувати всі з 
поставлених чинними програмами завдання. У літній оздоровчий період 
користуємося блочно-тематичним плануванням.
 За окремими програмами та календарними планами до них організована 
робота гуртків : «Умілі ручки» (керівник – Шовкопляс А.І.), «Степ - 
аеробіка» (керівник: Шаповал Д.В.). Заняття в гуртках формують дитячу 
творчість, вміння не лише репродукувати, а й створювати та реалізовувати 
власні задуми, спиратися на свій життєвий досвід, чуттєві та практичні 
враження, заохочують дітей до розвитку здібностей, почуттів, емоційної 
сприйнятливості, емпатії.
Перспективне та календарне планування освітньо-виховного процесу 
включає різноманітні форми сучасної організації життєдіяльності 
дошкільників за сферами, а також дидактичний та ігровий матеріал.
Всі педагоги ДНЗ дотримуються методики організації та проведення занять, 
здійснюють навчальний процес на основі забезпечення умов для 
повноцінного, різнобічного, пізнавального виховання і розвитку дітей 
дошкільного віку згідно з вимогами  програми «Я у світі».



  Кожен вихователь впродовж року працював теоретично та практично над 
темою, яка випливала із загальної садової проблемної теми.
Вихователі всіх вікових груп створювали протягом року сприятливі умови 
щодо емоційного та психологічного комфорту для дітей під час перебування 
у дитячому закладі. Відчуття емоційного комфорту, захищеності, 
задоволення вихованців, позитивні емоції, творчі самоствердження, розвиток
обдарованості – найголовніші елементи для виховання благополучної 
врівноваженої особистості.
Слід відмітити роботу наших педагогів. На високому методичному рівні були
проведені свята, розваги завдяки спільній творчій праці  вихователів. 
Заслуговують на увагу відкриті заходи: Свято осені, Масляна,  День захисту 
дітей, День Матері, Великдень, Різдвяні свята, Випускний бал.

З метою розвитку у дітей свідомого ставлення до свого здоров`я, прагнення 
бути здоровими, сильними, спритними, у закладі щоденно проводяться 
заняття з фізичної культури. вихователі не тільки навчають дітей фізичним 
вправам, а ще й згуртовує навколо спорту родини. Вже стали традиційними в
нашому садочку спортивні свята та розваги з батьками. 
 
Впродовж 2018-2019 н.р. педагогічний колектив закладу працював над 
наступними завданнями:
1. Національно – патріотичне виховання.
2. Сучасні аспекти взаємодії ДНЗ та сім`ї.
3. Комунікативно-мовленнєва активність дітей дошкільного віку 
інтерактивними та ефективними методами мовленнєвої роботи.
  На виконання даних завдань була спланована робота, метою якої є сприяння
системним змінам, що пов`язані із поліпшенням якості освітньо - виховної 
роботи в навчальному закладі та підвищенням кваліфікації педагогічних 
працівників, їх професіоналізму.
На виконання завдань річного плану були проведені 4 педагогічні ради:
1.«Підсумково – установча педагогічна рада » (вересень);
2. «Формування професійної компетентності педагогів через інноваційну 
діяльність» (грудень);
3. «Сучасні аспекти взаємодії ДНЗ та сім`ї щодо гармонійного розвитку 
особистості дошкільника» (березень);
4. «Підсумки навчально-виховної роботи за 2018-2019 навчальний рік.» 
(травень).
У закладі були проведені тематичні тижні: «Тиждень дорожнього руху», 
«Тиждень безпеки дитини» та єдиний «День цивільного захисту», «Тиждень 
правових знань», «Тиждень безпеки дорожнього руху».
В цьому навчальному році вихователі почали працювати над впровадженням 
інноваційних технологій: Шова А.С. – Мнемотехніка, Катревич А.С.- LEGO-
конструювання, Шовкопляс А.І. – працює за методикою Марії Монтесорі. 
Результатом роботи педагогів над впровадженням інновацій став районний 



семінар на тему «Розвиток здібностей та інтересу вихованців до навчання 
через упровадження інновацій в практику» - листопад 2018 року.

Організація роботи із сім’ями вихованців

Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до
управління  закладом,  пропагування  прогнозування  відкритості  та  прозорості
відбувалось  через  загальні  збори  батьків  у  групах  ДНЗ,  загальні  батьківські
збори, засідання батьківського комітету.

        Провідне місце у формуванні особистості дитини належить сім’ї. Саме в
сім’ї  дитина  отримує  первинні  навички  сприйняття  дійсності,  привчається
усвідомлюватися повноправним представником суспільства. Сім’я і дошкільний
навчальний заклад – два важливі інститути соціалізації дитини. І тому одним із
напрямів  роботи  колективу  нашого  садочка  є  співпраця  з  родиною,  активне
залучення батьків до навчально-виховного процесу, як рівноправних учасників
педагогічного  процесу  та  гуманізації  стосунків  між  членами  родини  та
працівниками  закладу.  Вся  робота  спрямована  на  підвищення  педагогічних
знань, озброєння методами навчання і виховання дітей у сім’ї. При плануванні
роботи з батьками ми враховуємо склад сім’ї,  умови життя та психологічний
клімат родини.

В тісному контакті працював колектив дошкільного закладу з батьками.
Проводилися консультації, заняття, ігри, анкетування батьків, спільні спортивні
свята та розваги за участю батьків та дітей, тренінги:

Протягом року роботу закладу оцінювали батьки наших вихованців. 
Щорічно завідувач ДНЗ звітує перед батьками та громадськістю.

Ми віримо, що використання різних форм і методів, залучення батьків до 
співпраці, творчість педагогів, дипломатичність – запорука успішної взаємодії 
ДНЗ і родини.

Наступність ДНЗ та початкової школи.
На виконання завдань  наступності і перспективності між дошкільною і

початковою  ланками  освіти  між  Северинівською  ЗОШ  та  КДНЗ  «Веселка»
складений  план  спільних  заходів   у  забезпеченні   наступності  єдиного
освітнього простору дитини на етапі переходу її від дошкільної до початкової
ланки  освіти.  Про  підсумки  роботи  щороку  заслуховується  інформація  на
засіданні  педагогічної  ради.  Взаємодія  ДНЗ  і  школи  з  підготовки  дітей  до
шкільного навчання здійснювалася через використання в освітній роботі творів
про школу, знайомства з правилами поведінки школярів. З метою підвищення
рівня  мотиваційної  готовності  старших  дошкільників  до  навчання  у  школі
організовувались  екскурсії  до  школи,  проведено  ряд  спільних  заходів:
Спортивні  змагання,  «День  захисту  дітей»,  відкриті  заняття  старших
дошкільнят, психолого-педагогічні консиліуми. У січні 2019 року на базі КДНЗ
«Веселка»  відбувся  психолого  -  педагогічний  колоквіум  «Забезпечення



наступності в роботі дошкільної та початкової ланок освіти у світлі Концепції
«Нова українська школа»

    Аналіз  результатів  обстеження  дітей  6-го  року  життя  шкільним
психологом   показав,  що  дошкільники  до  навчання  в  школі  підготовлені  на
високому рівні. Вони мають адекватну самооцінку, у них сформована позитивна
мотивація до шкільного навчання.

  В  2018-2019  навчальному  році   був  проведений  моніторинг  навчальних
досягнень  старших  дошкільнят  за  допомогою  кваліметричної  моделі
оцінювання.  Всього  про  атестовано  9  дітей.  З  них  високий  результат  –  5,
достатній – 3, середній - 1

Аналіз  результатів  діагностування  дітей  засвідчує,  що  їх  загальні
позитивні показники, які були отримані на початку навчального року в 2018 р. у
порівнянні з кінцем навчального року 2019 р. дали вагомий приріст. 

Отже, слід відзначити  послідовність, цілеспрямованість, систематичність  
навчально – виховного процесу, що здійснювався   у ДНЗ .                                     
Робота  педагогічного колективу  проводилась на достатньому рівні.

Робота психологічної служби
Для  повноцінного  психофізичного  й  особистісного  розвитку  дітей  на

кожному віковому етапі, підтримки їх психологічного здоров’я в дошкільному
закладі працювала практичний психолог – Пермякова А.С. 
Робота  велась в таких напрямках:
• Контроль за  переломними  моментами  в розвитку  дитини (криза 3-х

років);
• Визначення  ступеню та особливостей  пристосованості  дітей  до нової

соціальної  ситуації;
• Вивчення   рівня   розвитку   пізнавальних   процесів,  орієнтації   у

навколишньому середовищі;
• Діагностування  дітей  старшого  дошкільного віку, з метою  виявлення

ступеню  соціально-психологічної готовності  до навчання  в школі;
• Просвітницька і консультативна  робота з батьками  та педагогами, щодо

проблем виховання  і навчання дітей та особистісного розвитку.
• На  основі  анкетування  педагогів,  опитування  батьків,

спостереження  за  дітьми  та  з  метою  об’єднання  дітей  спільною
діяльністю, психологом  проведено  тренінг «Батьки – друзі, партнери чи
споживачі» . 
З   дітьми  також проводились    індивідуальні   корекційно–розвивальні

заняття,  спрямовані   на   формування   необхідних  для  навчання  у  школі
соціальних, комунікативних та вольових  якостей.
В  роботі   з  педагогічним   колективом   було  розглянуто   багато  актуальних
питань, зокрема:



• Тренінгові заняття:  «Вчимося турбуватися про себе – шукаємо ресурси
для відновлення»; «Психологічний захист від стресу»; «Дозволь собі бути
щасливим» ;

• Ділова гра «Криниця спілкування»;
Протягом   року  психолог   брала  актвну   участь  у  засіданнях  методичного
об’єднання  міста. 

Створено на інтернет-сайті  «Сторінку психолога» 
Сторінки  наповнені  цікавим  та  корисним  матеріалом  для  батьків  та

педагогів.

Робота з охорони життя і зміцнення здоров»я дітей.
Організація медико-профілактичної роботи.
Роботу даного напрямку у закладі здійснюють: медична сестра 
Северинівського ФАПу. Вихователями належним чином була оформлена 
обов`язкова документація, здійснювався щомісячний, щоквартальний, 
щорічний аналіз захворюваності,  складався лист здоров`я. Контролювався 
стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування; 
здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров`я кожної дитини, 
антропометричні виміри  – щоквартально, огляд на педикульоз.
У закладі постійно проводяться загартовуючі процедури. Протягом дня 
підтримується рухова активність дітей. Проводяться «Дні здоров`я», 
спортивні розваги. У навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки. Влітку 
проводять оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого 
харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі, ходінні босоніж 
та обливанні ніг.

Оцінка стану харчування.
Харчування дітей різноманітне за складом продуктів, і в основному 
задовольняє потреби дітей у основних харчових речовинах. Слід також 
зазначити, що впродовж року не виконувались норми харчування окремих 
продуктів в з`язку з графіком завезення продуктів. Дані таблиці свідчать про 
нестачу  фруктів, молочної продукції у раціоні дітей.
Аналіз реалізації основних продуктів харчування за 2018 календарний 
рік
№
п\
п

Найменування
продуктів

Норма
продуктів на
всіх дітей
(кг)

Фактично
використано
(кг)

Фактично використано
в %

1. М`ясо 100 54
2. Риба 45 98
3. Олія соняшникова 9 67
4. Масло вершкове 21 76
5. Сир кисломолочний45 76
6. Сир твердий 5 60
7. Сметана 10 70
8. Яйце 0,5 48



9. Цукор 45 87
10.Картопля 190 100
11. Овочі 230 59
12.Фрукти 0 78
13.Соки 70 78

Всього 56%
В ДНЗ запроваджене триразове харчування за двотижневим меню, 
затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи окремо. Персонал 
ДНЗ додержується норм та правил щодо організації харчування дітей в ДНЗ. 
Систематичний контроль за станом харчування здійснюється завідуючою. 
Результати контролю фіксуються в спеціальному журналі, обговорюються на 
виробничих нарадах, батьківських зборах.
Вартість харчування дітей річна – 26,30 грн., що становить 50 відсотків від 
вартості харчування на день.
На літній період до цієї вартості харчування додається 10 відсотків на 
закупівлю овочів та фруктів для дітей (за рахунок бюджету).
Рішенням виконавчого комітету Миколаївської сільської ради звільняються 
від оплати батьки, учасники АТО( 2 дітей), діти позбавлені батьківського 
піклування (  3 дітей ). Та 50 відсотків плати для батьків, у сім`ях яких троє і 
більше дітей ( 1 дитина).

Інформація по захворюванню
по ДНЗ «Веселка» за 2018 р.
Всього дітей - 30 За 2018 рік
Пропущено д/днів всього 3086
Пропущено по хворобі 61
Випадків захворювання 6
За видами захворювання

За 2018 рік

Випадк
и

Дні

ГРВІ 6 61
ГРИП - -
Ангіна
Пневмонія
Бронхіт
Інфекційні захворювання
Травми
Шкіряні захворювання
Інші причини
По карантину - -

% захворюваності – 2,7%
 



Дотримання  вимог  охорони  дитинства,  техніки  безпеки,
санітарно-гігієнічних та протипожежних  норм

 Відповідно  до  Закону  України  «Про  охорону  праці»,  було  проведено
навчання  та  перевірку  знань  працівників  з  охорони  праці,  повторні  та
позапланові інструктажі з охорони праці,  з  охорони життя і  здоров’я дітей в
ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до
оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування
спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в
спортивній залі та в групових кімнатах. 

Протипожежна  безпека  у  дошкільному  навчальному  закладі  посідає
важливе  місце в  організації  всієї  роботи  з  охорони праці.  Розроблено  плани
евакуації  дітей  на  випадок  пожежі,  призначено  відповідальних  осіб.
Проводяться  евакуаційні  заходи  на  випадок  виникнення  пожеж,  тиждень
пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.  

Випадків  дитячого  травматизму  під  час  навчально-виховного  процесу
протягом  року  не  зафіксовано.  З   метою  безпеки  життєдіяльності  дітей
дошкільного  віку  та  вироблення  у  них  стереотипів  безпечної  поведінки   в
групах проводилася різноманітна робота з цього питання. Діти отримали знання
про  норми  поведінки  у  надзвичайних  ситуаціях  екологічного,  техногенного,
природного  характеру.  Вихователі  приділяли  багато  уваги  вивченню  правил
електробезпеки,  поведінки  з  незнайомими  людьми,  ознайомленню  з
небезпечними ситуаціями природного характеру  (землетрус,  ожеледь,  повінь,
тощо).

Щороку  по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані
знання  у  своїх  творчих  роботах  (  малюнки,  вірші,  творчі  оповідання),  які
розміщують на тематичному стенді.

Практично  відпрацьовані  заходи  евакуації  дітей  з  приміщень  дошкільного
закладу. Проведена гра-евакуація «Коли вогонь-друг стає ворогом». Проведений
конкурс малюнків на асфальті.
 Зазначимо, що профілактична робота, а саме: інформаційна робота з 
батьками та персоналом, своєчасний систематичний контроль з боку 
медичного персоналу, поповнення інформації на стендах для батьків, 
своєчасне виведення хворих дітей з груп, дотримання карантинних заходів 
тощо дала позитивні зрушення у питанні зниження захворюваності дітей.
Аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу 
свідчить про належний стан виконання техніки безпеки.

Стан роботи зі звернень громадян

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян »  у дошкільному 
закладі проводиться робота із звернення громадян. За період  письмових 
звернень не було. Завідуюча  ДНЗ обов’язково присутня на усіх зборах 
батьківських комітетів. Усі пропозиції батьків що не суперечать нормативно-



правовій базі дошкільної освіти розглядаються адміністрацією, батьківський 
комітет запрошуються до спільного обговорення існуючих пропозицій.

Стан матеріально-технічної бази
Дошкільний  навчальний  заклад  «Веселка»  розташований  в  типовій
двоповерховій будівлі, площею 600.0 м. кв.

Технічний стан будівлі  та  території  задовільний,  має естетичний вигляд,
достатньо  озеленена,  повністю  огороджена.  Iгpoвi  майданчики,  обладнання
підтримується  у  задовільному,  безпечному  стані.  На  території  закладу
закладені та ухожені зелена зона з газонами, квітниками.

Обладнання майданчиків підтримується у налагодженому стані, безпечне у
використанні  (завдяки  коштам  та  ініціативи  батьків),  про  що  свідчать  акти
обстеження, що підписуються на початку навчального року та один раз на квар-
тал встановленою комісією. Пісок в пісочниці накривається, у теплу пору року
за  спекотної  та  сухої  погоди  пісок  поливаються,  що  відповідає  санітарним
вимогам  утримання  території.  Прибирання  майданчиків  i  всієї  території
дошкільного  закладу  здійснюється  щоденно.  За  потребою  здійснюється
викошення трави, обрізка кущів, сушнику. Сміття прибирається у смітники та
вивозяться.

Будівля знаходиться у належному стані і відповідає санітарно-гігієнічним
нормам.  Щороку  проводиться  поточний  ремонт  усіх  приміщень,  ревізія
вентиляційних та каналізаційних систем.

    В нашому дошкільному закладі створена хороша матеріально-технічна 
база для організації життя дітей та успішного ведення навчально-виховного 
процесу. Це : музична і спортивна зали, медичний кабінет, 1 комп`ютер, 2 
ноутбук, мультимедійний комплекс, 1 музичний центр, 1 телевізор, 
фотоапарат, 1 магнітофон, акустичні колонки.

Широко використовується в роботі Інтернет.
Створено сайт ДНЗ. Який в цьому році зайняв третє місце на обласному

конкурсі Інтернет – сайтів.

На естетичний смак дитини дуже рано починає впливати все, що його оточує.
Тому серйозно поставився колектив до оформлення приміщення дошкільного
закладу. Стіни групових кімнат оформлені в світлі, теплі тони, спальних 
кімнат – в більш холодні. І якщо додати до цього добре продумані, яскраво 
оформлені ігрові куточки для малят, чудово озеленені куточки природи з 
живими мешканцями, відчувається комфорт і затишок в кожній групі. А 
також великої уваги приділяє колектив оформленню території дошкільного 
закладу. Милує око народознавча кімната, яка створена руками працівників 
закладу, сенсорна кімната – облаштована спільно з батьками. Особливу 
вдячність хочу висловити батькам, які допомагають нам втілювати всі наші 
ідеї та задумки в життя
Для повноцінного функціонування нашого дошкільного закладу виділяються 
кошти з  бюджету сільської ради, деякі кошти надають нам спонсори та 
благодійну допомогу надають нам батьки.



На 50% фінансує нас сільська рада на харчування дітей, 100% на виплату 
зарплати працівникам дошкільного закладу, на оплату комунальних послуг. 
Частково фінансуються господарчі потреби, медикаменти та частково 
канцтовари .
Так у 2018- 2019 році за бюджетні кошти було придбано :
- миюче 
- канцтовари 
- кухонне обладнання
- повірка вагів, перезарядка вогнегасників
- дитячі ігрове обладнання 
- ремонт туалетної кімнати старшої групи
  Значну допомогу у зміцненні матеріально – технічної бази дошкільного 
закладу надають батьки. За літній період минулого року було виконано 
ремонтні роботи по групових приміщеннях, ремонт роздягальні молодшої 
групи, придбано іграшки, облаштовано сенсорну кімнату.
Приватні підприємці Гузенко А.М., та Вілієв Алі Курбан Огли та агрофірма 
«Северинівська» надали допомогу у вигляді новорічних подарунків. 
Агрофірма подарувала крісла-мішки – 3шт., та 15 степ-платформ.
Влітку планується виконати такі ремонтні роботи:
- поточний ремонт туалетної кімнати молодшої різновікової групи
- ремонт центральних сходів та вхідного коридора, заміна других вхідних 
дверей.
- ремонт світлиці
- ремонт мийної старшої групи.

Аналізуючи  виконану  роботу  за  рік,  також  слід  відмітити,  що
серйозних  проблем  у  нас  не  має.  Сподіваюсь  на  подальшу  співпрацю  з
колективом,батьками  . Колектив,  діти  нашого  садочка  щиро  вдячні  Вам  за
активну  співпрацю  за  розуміння  та  підтримку,  за  те,  що  незважаючи  на
теперішній важкий час ви допомагали нам покращити умови для наших діток!
Щира  подяка  всім   батькам   за  допомогу  у   проведенні   ремонтів  в  ДНЗ,
придбанні  обладнання,   інвентарю,  посуду,   іграшок,  постільної  білизни,
навчальних  посібників.  Дякуємо  Вам  за  небайдуже  ставлення  до  дитячих
потреб  за  те,  що  не  залишаєтесь  осторонь  вирішення  проблемних  питань  у
закладі.  Саме у нашому дошкільному закладі  в  атмосфері  любові,  добра та
розуміння зростають наші діти. Колектив дитячого садка  робить все можливе
для того, щоб нашим  дітям було затишно і по-домашньому тепло, щоб вони
отримали необхідні знання, розвивали свої здібності і впевнено йшли далі. 

Ми бажаємо Вам величезного терпіння, мудрості, сили і наснаги у справі
виховання та навчання ваших дітей. Тому, що діти - наш найдорожчий скарб,
наша радість, наша гордість і майбутнє нашої   держави. 

Бажаємо  Вам   здоров’я,  сімейного  благополуччя,  успіхів  і  фінансового
процвітання!



Дякую за увагу!


