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 Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки 

України від 28.01.2005 р. № 55, зміст звіту зроблений на підставі « Про 

запровадження звітування керівників  дошкільних загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та 

громадкістью». 

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. 

Дошкільне виховання –це вкрай  важливе і благородне завдання,що вимагае високої 

інтелігентності і великої душі. 

Загальна характеристика 

Староаврамівський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

"Капітошка"  функціонює з  01 грудня 2014 року. В дошкільному закладі одна 

різновікові групи – 38 дітей.,7 заяв від батьків.2015- 8 випускників,2016-6 

випускників,2017-13 випускників.Випущено з дитсадка-27 дітей. 

Режим роботи ДНЗ: п’ятиденний з 7.30 до 18.30.  

Групові приміщення повністю забезпечені новими меблями та ігровим 

обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з 

урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. 

Порядок прийняття дітей у ДНЗ здійснюється згідно Статуту 

Староаврамівського ДНЗ.   

Кадрове забезпечення 



Дошкільний заклад  в повному обсязі укомплектовано педагогічними 

кадрами до складу якого входять 6 педпрацівників: 1 завідувач, 2 

вихователя,асистент вихователя,музичний керівник,практичний психолог.  З 

вищою освітою – 4 педагога, 2 – середньо – спеціальна освіта. 

Педагоги ведуть постійну пошукову роботу з метою підвищення якості 

навчально-виховного процесу. В своїй роботі користуються новими 

технологіями, які вивчаються із різних методичних видань. Опрацьовують такі 

фахові журнали, як  "Дошкільний навчальний заклад", " "Практика управління 

дошкільним закладом". Заведена картотека періодичних видань. 

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної 

роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та 

позитивною результативністю. 

Заходи щодо охоплення дітей 5- річного віку. 

 З метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до 

шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, 

що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом, до складу якої 

входять педагогічні працівники.  

 Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного 

віку на основі списків.  

 Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних 

дітей , неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 

5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей 

до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. Так станом на кінець 2016/2017 

навчального року всі діти 5-ти річного віку за мікрорайоном охоплені 

дошкільною освітою. З боку керівника дошкільного навчального закладу 

здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи. Так,щоб 

було зрозуміліше,2018-9,2019-8,2020-9,2021-4,2022-12=42 дитини 

Якість реалізації освітньої програми 

Освітньо-виховна робота в ДНЗ змінюється відповідно до Законів 

України «Про мову», «Про дошкільну освіту»; Положення про дошкільний 



навчальний заклад, основу якого становить забезпечення належних умов для 

здобуття дошкільної освіти, роль якої визначена пріоритетною у становленні та 

розвитку особистості дитини.  

У своїй діяльності вихователі враховували інтереси, можливості i 

потреби дітей, користуючись нововведеннями, розглядаючи різноманітні 

варіанти співвідношень зміст в змісті, технологіях, організацій освітньо-

виховного процесу, створюючи просторове предметно-розвиваюче середовище 

для кожної дитини, спираючись на Конвенцію про права дитини, Закон України 

«Про охорону дитинства». 

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей 

дошкільного віку у нашому закладі є заняття яке складається з різних розділів 

програми. Вихователі планують та проводять індивідуальні групові форми 

організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та інші. 

 Складаючи розклад занять, ми планували заняття у першій половині дня, 

а у другій проводилась гурткова робота. Оскільки гурток є додатковою 

організаційною формою освітнього процесу. В нашому закладі був 

організований гурток "Співливі дітлахи.", керівник  Ластовецька Т.Ф. 

Завданням гуртка було: стимулювати інтерес дітей до процесу художнього  

співу, розвивати творчі здібності дітей, художній смак, вміння бережливо і 

економно використовувати  спів, ; розвивати пам’ять, активізувати мислительні 

процеси, логіку, просторове уявлення. 

Збереженням та зміцненням фізичного розвитку дітей та їх здоров'я, 

створенням оптимального рухового режиму в ДНЗ займалася вихователі  

Бабкова О.В.,Іващенко О.А.. Основу її роботи складали  заняття з фізичної 

культури, рухливі  iгри та самостійна irpoвa діяльність дітей. 

Протягом року розвитком музичних здібностей дітей займалася музичний 

керівник Ластовецька Т.Ф., проводились свята та розваги відповідно до 

програмових вимог, заплановані в навчальному році.,вихованка дитсадка Маша 

Мураль приймала участь в районному конкурсі «Хорольські зірочки»» і 

зайняла 11 місце . 



Враховуючи сучасні вимоги до здобуття дітьми якісної дошкільної 

освіти, виховання всебічно розвиненої особистості в ДНЗ впроваджуються  

альтернативні методики навчання: 

  використовуються елементи методики М. Монтессорі; 

 використовуються елементи методики М.М.Єфименка. 

Вихователями були зібрані відповідні матеріали, придбана відповідна 

методична література. Впроваджуючи в практику роботи інноваційні технології 

колектив досяг значних успіхів у підготовці дітей до навчання у школі. 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 13.08.12  № 1/9-568 «Про чинні програми та посібники для 

дошкільних навчальних закладів» у 2016/2017 навчальному році, в  

дошкільному навчальному закладі використовувались наступні навчальні 

видання: 

 Впевнений старт, кер. проекту  Жебровський В.М.;  

 Дитина, наук. кер. Проскура О.В.,.З 1 вересня 2017 року вводиться 

нова навчальна програма»Українське дошкілля» 

 Протягом навчального року педагогічний колектив нашого закладу 

вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на 

усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення організації 

навчально-виховного процесу у 2016-2017 навчальному році. 

 Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання 

дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати 

успіху, правильно будувати своє життя.  

Організація роботи з сім'ями вихованців 

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних 

напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів 

роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють 

формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні 

закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, 



необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив 

організовував для цього різні активні форм співпраці: 

 батьківські збори; тренінги для батьків. 

 спільні виставки, участь у святах,  

 батьківські суботники; 

 надання благодійної спонсорської допомоги для створення відповідних 

матеріально-технічних умов щодо перебування дітей у закладі. 

Хочеться подякувати  батькам Діанки Ткаченко,Ані Мовчан,Ані Фількорн,Маші 

Мураль,Антона Керекелиці і вручити їм  подяки.Виражаемо Вам свою вдячність і говоримо 

величезне людське Спасибі за виховання ваших дітей:Ткаченко  Аліні Володимирівні,Сергію 

Петровичу,Мовчан Ірині  Володимирівні та Руслану Миколайовичу,Фількорн Вікторії 

Олександрівні та Володимиру Вікторовичу,Мураль,але думаю  доречно цю подяку для бабусі й 

дідуся Лілії Володимирівні та Сергію Іваноовичу,Керекелиці Тетяні Григорівні та Юрію 

Григоровичу.Ми дякуемо Вам за розуміння,бажаемо Вам міцного здоров»я,щастя 

,благополуччя. Виховуйте здорових,чесних дітей. 

Організація харчування у ДНЗ 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою  зміцнення  

здоров’я дітей. Організація харчування дітей здійснюється згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних 

та оздоровчих закладах", Інструкції з організації харчування дітей, 

затвердженої наказом МОН України. 

Питанню якісного харчування в ДНЗ приділяється особлива увага. 

Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється  

завідувачем ДНЗ Кухар Крижка І.А. ЗА  добросовісне виконання своїх 

обов»язків за смачнючі страви нагороджена  грамотою відділу освіти молоді та 

спорту.З  квітня місяця за рахунок  субвенції Староаврамівської сільської ради 

введена посада медичної сестри на 0,5 ставки. Зауваження  та відмітки  про   

якість харчування та недоліки  фіксуються в картах контролю ділового 

щоденника керівника.,ведеться щоденник контролю по харчуванню., де один 

раз на місяць кухарем,помічником вихователя,медичною сестрою здійснюеться  

калорійність,калькуляцію порцій видачі їжі. 



В ДНЗ організований контроль за якістю продуктів  харчування, що 

надходять від постачальника. 

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам  

державних стандартів, супроводжуються  накладними, сертифікатами  якості, 

висновками санітарно-епідеміологічної  експертизи.З лютого 2017 

року,батьківська плата,яка становить 40%,що становить 8.80,,виплачує 

«Агрофірма «Хорольська»,щоб було зрозуміліше складано списки дітей,які 

відвідують дитячий садок,і батьки е пайовиками з 38 дітей –пайовики 26,12 з 

них без паїв,але 7 дітей мають пільги і звільнені від плати за харчування,всі 

інші працюють в Агрофірмі,ібатьки Семенюти Ангеліни і Ганзенко Ірини 

проплачують харчування особисто.Відвідано дітьми дитячий садок,кількість 

дітоднів становить 4тисячі  042 , з них лютий 5о4 дітодні-2.861,02,березень768-

4.716.00,квітень 469 -3.096.84.травень 532- 3.371.94- загальна сума 14.045.80 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей  

та педагогічних працівників 

В дитсадку організовано триразове харчування дітей, в період літньої 

оздоровчої кампанії в раціон вводяться свіжі овочі та фрукти. З 1  червня 

батьківська плата становить 11 грн. 

Педколективом проводиться планомірна і систематична робота по 

забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. Розроблено комплексний план 

роботи по ознайомленню дітей з ПДР, в кінці навчального року проводиться 

«Тиждень безпеки»., складений план літнього оздоровлення з залученням 

медичної сестри,яка проводить загартування дітей,слідкує і проводить 

гімнастику пробудження і зарядку з вихованцями дитсадка.,проводить 

щоденний огляд дітей. 

Щорічно діти проходять диспансерний огляд лікарів-фахівців. 

Працівники ДНЗ двічі на рік проходять медичний огляд. 

Всі педпрацівники мають щорічну відпустку з виплатою оздоровчих. 

Для покращення роботи в ДНЗ  залучається батьківська громадськість. 

Кожного кварталу проводяться батьківські збори, на яких вирішуються 



нагальні питання.Батьківський комітет на чолі з ГАНЗЕНКО ЮРІЕМ 

ЯКОВИЧЕМ працювали плідно,батьки е незамінними помічниками,по 

оснащенню матеріальної бази закладу,в цьому році за їх допомогою придбано: 

колонки -280 грн.миючі засоби та засоби особистої гігієни на суму 1.620 гр. Від 

себе особисто дякую всім батькам за розуміння і підтримку,але на привеликий 

жаль,3 члени батьківського комітету мами наших випускниць.,тому думаю 

доречно буде сьогодні зробити вибори .На виконання листа Відділу 

освіти,молоді та спорту від 24 травня 2017 року «Про створення благодійної 

організації у ДНЗ»Це треба зробити сьогодні ,створити цю організацію і 

інформувати відділ освіти до 25 червня. 

Робота по зміцненню матеріально-технічної бази ДНЗ 

 До звіту керівника  включено також інформацію, яка повніше розкрила ті 

аспекти роботи навчального закладу, які пов’язані з благодійними та 

спонсорськими внесками. У 2016/2017 н.р. на покращення матеріально-

технічної бази навчального закладу було використано слідуючі кошти:  

 за бюджетні кошти було придбано: 

миючі засоби на суму 1.462.90,набори постільної білизни -

6.738.00,господарчі халати -1.570.00,на подарунки випускникам-1.378, 

музичний центр,принтер-

5.397.00,соковижималка,блендер,електром’ясорубка,сместителі -6.860.00 

посуд,а саме каструлі ,чашки,тарілки на суму -8.570.00.=31.976. 

 спонсорська допомога: 

 встановлено  драбину на запасний вихід,-18.267.00 

 закуплено  санки в к-сті 3 штук-1.459.00МІЩЕНКО МИХАЙЛО ІВ. 

Заплановані ремонтні роботи: 

 покраска дверей та полів; 

 покраска ігрового майданчика; 

 частковий    ремонт каналізаційной системи,-3.200 

  



За кошти. Сільської ради,за рахунок субвенції виділені 0.5 

ставки медичного працівника з  03 квітня 2017 року,та 

асистента вихователя 0.5 ставки-з 04 травня 2017 року    

загальна сума 33.468.00. 

Виділена субвенція в розмірі 48 тисяч,на яку заказано  придбати такі 

товари:а саме медикаменти на суму -3 тис.грн.проектор-15 

тисяч,канцтовари-1.840,іграшки -5 тисяч,пазли-1 

тисяча,конструктори-1 тисяча,праска-1 тисяча,пилосос-

2.800,колонки з флеш кою-1 тисяча,зонтика в пісочницю-

2.500,кришку на пісочницю-2 тис,стіл і лавочки в павільйон -4 тис.,на 

розкладушки і постільну  білизну -4 комплекти-6.860,тюль в ігрову 

кімнату на суму 1 тисяча грн..ВРУЧЕНІ ПОДАРУНКИ 

ВИПУСКНИКАМ -770.00 

ЗАГАЛЬНА СУМА СУБВЕЦІЙ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СТАНОВИТЬ-84 

тисячі 880 грн. 

Агрофірма:»Хорольська» не стоіть осторонь наших проблем, надае 

систематичну підтримку нашому садочку,придбано спортивну 

горку,постійно вручають подарунки на різні свята,а це і свято Нового 

року,Миколая,випускного ранку, це і цукор і борошно,це і кошти на 

харчування дітей нашого закладу.Як бачимо,ТОВ»Агрофірма 

«Хорольська» і Староаврамівська сільська рада продовжує 

реалізовувати масу корисних справ для підопічних громад 

соціальних проектів,у тому числі й тих,що сприяють покращенню 

умов навчання і виховання наших дітей. 

Працюе Інтернет сайт ДНЗ»КАПІТОШКА» тепер ми маемо 

можливість спілкуватися з Вами,використовуючи інтернет,що дуже 

зручно у наш час.Наш сайт,який веде наш практичний психолог 



Алла Василівна,в першу  чергу,адресований тим,хто зацікавлений у 

гармонійному і всебічному розвитку своеї дитини. 

На нашому сайті ви зможете: 

Дізнатись останні новини дошкільного навчального закладу та його 

досягнення,знайти інформацію про дитячий садок та його 

колектив,прочитати поради психолога,вихователів,медичної 

сестри,переглянути фотоматеріали.Наш заклад мае подяку відділу 

освіти,молоді та спорту «За участь у районному етапі конкурсу «НА 

КРАЩИЙ ІНТЕРНЕТ САЙТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ» 

Підсумок 

 

Вихователі та батьки вихованців – це єдиний живий організм об’єднаний 

спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Адже, 

сім’я була і лишається головним осередком, де відбувається становлення і 

розвиток особистості дитини. Через те батьки є частими гостями в садочку: 

разом з дітьми вони на святах, організовують виставки, приймають участь в 

спортивних розвагах, допомагають вихователям у створенні ігрових зон та 

озелененні групи та майданчика. 

Наприкінці року проводиться анкетування батьків з питань діяльності 

ДНЗ, який показує, що в основному батьки цікавляться питаннями стосовно 

харчування, навчання та підготовки дітей до школи. На всі пропозиції та 

зауваження, викладені батьками, адміністрація своєчасно реагує і усуває 

недоліки .Працювали,старались,як могли,з кожним роком все важче і 

важче,вимоги посилюються,діти занадто рухливі,різні за віком,найменшій на 

даний час –ЕВІ -2.8 РОКІВ,НАЙСТАРШІЙ АНІ РОБЕЙКО-7,2 РОКІВ.Але все 

пливе за течіею,дітки ростуть,вже в стінах нашого закладу проведено з 

випускні ранки,в 2015 році -8 випускників,2016 рік-6,2017 -13 чоловік.ДІТИ –

наші квіти,а квіточку треба плекати,ростити,любити,щоб квітка стала доброю і 

порядною людиною.Спасибі за ласку,за сонце,за щастя, за ту доброту,що ви 3 



роки нам давали,ви батьки едині і найкращі в світі,пошли Вам всім 

миру,здоров»я,удачі,добра,везіння і терпіння я бажаю. 

Щиро дякуємо за надану допомогу всім, хто був небайдужий до наших 

проблем. А ми з свого боку i надалі будемо дотримуватися самого головного 

завдання ДНЗ – це охорона життя i здоров'я кожного вихованця i всебічний 

його розвиток. 

РОБОТУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВВАЖАТИ ---------------------------- 

 

 

Завідувач Староаврамівського дошкільного навчального закладу 

(дитячий садок) "Капітошка" 

  __________      Л.І.Ганзенко 

 


	Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55, зміст звіту зроблений на підставі « Про запровадження звітування керівників  дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів п...
	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 управлі...
	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.
	Заходи щодо охоплення дітей 5- річного віку.
	З метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом, до складу якої входять педагогічні праці...
	Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків.
	Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей , неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у д...
	Складаючи розклад занять, ми планували заняття у першій половині дня, а у другій проводилась гурткова робота. Оскільки гурток є додатковою організаційною формою освітнього процесу. В нашому закладі був організований гурток "Співливі дітлахи.", керівн...
	Протягом навчального року педагогічний колектив нашого закладу вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення організації навчально-виховного процесу у 2016-2017 на...
	Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

	Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей
	та педагогічних працівників

