Звіт
завідувача дошкільним навчальним закладом
№1 «Дзвіночок» м. Сарни про роботу очолюваного
закладу у 2018-2019 навчальному році

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Назва закладу

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Дзвіночок»
комунальної власності Сарненської міської ради

Контакти дошкільного навчального
закладу
Тип дошкільного навчального закладу

34500, Рівненська область, Сарненський район, м. Сарни, вул.
Демократична, 3, тел.: 2-16-34

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) загального розвитку

Тип приміщення, в якому розташовано
дошкільний навчальний заклад
Рік побудови закладу
Проектна потужність
Мовний режим
Режим роботи закладу

Кількість груп, кількість дітей за списком

Двохповерхове цегляне приміщення загальною площею 1322,8 м.кв.
1966
Заклад розрахований на 115 місць (відповідно до ст.14 Закону України
«Про дошкільну освіту»).

Український

7.30 - 18.00

В закладі 6 груп загального розвитку.
Станом на 01.06.2019 року в заклад влаштовано 159 дитини.

Кількість груп для дітей раннього віку та
вихованців у них

В закладі функціонує одна група дітей раннього віку.
Станом на 01.06.2019 року списковий склад становить 30 дітей.

Кількість груп для дітей дошкільного віку
та вихованців у них

В закладі функціонує п'ять груп дітей дошкільного віку.
Списковий склад станом на 01.06.2019 року — 129 дітей.
• І молодша група «Сонечко» — 30 вихованців;

Наповнюваність дошкільного
навчальго закладу

• старша група «Ромашка» — 24 вихованці;
• старша група «Барвіночок» — 23 вихованці;
• ІІ молодша група «Капітошка» — 26 вихованців;
• середня група «Метелики» — 28вихованці;
• серередня група «Теремок» — 28 вихованці

Спеціальні групи
Соціальний патронат
Додаткові освітні послуги

Інклюзивна група «Капітошка»
Соціально-педагогічним патронатом охоплено 238 дітини мікрорайону.

—
• Фізкультурно-спортивного спрямування ”Малянко здоров’ятко”
(Довгопола Л.М.)
• Художньо-естетичного спрямування (хореографічний) “Перлинки”
(Сивопляс Л.П.)

Робота гуртків, секцій

• Художньо-естетичного спрямування (музичний) “Гармонія" (Пупко Н.А).
• Комунікативно-мовленнєвого спрямування (англійський) "Hello, English”
(Шапірко В.В.)
• Інтелектуально-пізнавального спрямування "Цікаві шашки” (Квачук К.В.)
• Комунікативно-мовленнєвого спрямування (патріотичний) ”Барвіночок”
(Сульжик М.С)
• Художньо-естетичного спрямування (тетралізований) "Казкова мозаїка”
(Яковець М.О.)

ІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У 2018-2019 навчальному році за кошти
з міського бюджету придбано:
• миючі засоби — 10467,75 грн.;

• обслуговування газового обладнання — 5279,63 грн.;

• підписка періодичних видань — 7923,81 грн.;

• новорічні подарунки — 9480,00 грн;

• канцтовари — 2794,50 грн.;

• обладнання для харчоблоку — 10957,00 грн.;

• посуд — 6370,00 грн.;

• ламінатор — 3650,00 грн.;

• обслуговування принтера — 3131,00 грн.;

• Встановлено автоматичну пожежну сигналізацію та систему

• будівельні матеріали — 30612,58 грн.;
• господарчі товари — 2346,00 грн.;
• медикаменти — 5932,48 грн.;
• рушники — 2100,00 грн.;
• меблі — 17000,00 грн.;
• огорожа — 376599,00 грн.;
• повірка ваг — 382,03 грн.;

оповіщення про пожежу — 64 459,00 грн.;
• Проведено обробку вогнетривким розчином дерев'яних
конструкцій — 34 258,00 грн.;
• Проведено перезарядку вогнегасників та пожежних
гідрантів — 2942,67 грн.;
• Обслуговування пожежної сигналізації — 2500,00 грн.;
• Проведено повірку димоходів — 240,00 грн..

З вересня 2018 по травень 2019 року залучення коштів,
отриманих від благодійних внесків батьків, дозволили
проводити заходи, які підтримали матеріальну базу
установи, а саме:

• телевізор в групу «Теремок» та кріплення
до телевізору — 4598,00 грн.;

• будівельні матеріали — 3420,00 грн.;
• іграшки — 16558,55 грн.;

• мякі ігрові модулі — 7658,00 грн.;

• стіл в групу «Сонечко» — 1950 грн.;

• магнітно-маркетні дошки — 3283,00 грн.;

• жалюзі — 3706,00 грн.;

• канцтовари — 9131,39грн.;

• облаштування ігрових середовищ — 4249,44 грн.;

• господарчі товари — 2149,50грн.;

• електрична шуруповикрутка — 1212,00 грн.

• методична література — 1574,00грн.;

Резервом в роботі адміністрації є подальше збагачення
матеріальної бази закладу, а саме:

• ремонт асфальтного покриття на території закладу;
• залишається проблема оновлення обладнання на ігрових майданчиках;
• необхідна закупівля шаф для роздягання дітей;
• потребує капітального ремонту фізкультурно-музична зала;
• встановлення вентиляційної системи на харчоблоці.

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Якісний склад педагогічних працівників
Функціонування та забезпечення освітньої діяльності дошкільного навчального закладу
№1 «Дзвіночок» здійснють творчі педагоги.
Кадровий склад педагогічних працівників становить 18 педагогів:
завідувач, вихователь-методист, керівник музичний, інструктор з фізкультури, практичний
психолог, 11 вихователів, 2 асистента вихователя.

Розподіл педагогічних кадрів за рівнем освіти:

12

Педагогів з повною
вищою освітою
(67%)

6

Педагогів з середньоспеціальною освітою
(33%)

Розподіл педагогічних кадрів за стажем роботи:
• до 3-х років — 4 (22%);

• до 20 років — 5 (35 %);

• до 10 років — 4 (22%);

• більше 20 років — 5 (29%).

Розподіл педагогічних кадрів
за освітньо-кваліфікаційним рівнем:
• «вихователь 10 тарифного розряду» — 4 (22%);

• «спеціаліст І категорії» — 4 (22%);

• «вихователь 11 тарифного розряду» — 4 (22%);

• «спеціаліст вищої категорії» — 3 (17%).

• «спеціаліст ІІ категорії» — 3 (17%);

ІV. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Аналіз стану захворюваності дітей за 2018 рік
За даний період дітьми закладу пропущено 17 940 дітоднів: з них по хворобі 1 381 дітоднів, з інших
причин 16 559 дітодні.
За 2018 рік у закладі зафіксовано 237 випадків захворювань (2017р. — 245, що на 8 випадків менше) із них:
2017 рік

2018 рік

Гострі респіраторні захворювання в т.ч. грип.

156

127

Інші простудні захворювання (захворювання ЛОР-органів, г.фарингіти)

33

41

Бронхіт

31

30

Ангіна

1

1

Пневмонія

8

13

Захворювання очей

4

2

Інфекційні захворювання (в. віспа)

0

8

Захворювання шкіри

1

0

Скарлатина

0

1

Інші захворювання

11

13

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Порівняльний аналіз виконання норм харчування
2017 рік

2018 рік

Масло вершкове

67%

76%

Молоко

44%

44%

Яйце куряче

108%

102%

Сир кисломолочний

55%

53%

Сметана

64%

50%

Сир твердий

10%

18%

М'ясо

39%

39%

Риба

72%

72%

Фрукти

8%

7%

Олія

131%

125%

Крупи

112%

117%

Борошно

113%

120%

Щоденна норма отримання білків, жирів і вуглеводів
дітьми раннього та дошкільного віку
Норма

2018 рік

Білки (ясла)

53

48,01

Білки (сад)

68

55,101

Жири (ясла)

53

40,102

Жири (сад)

68

41,997

Вуглеводи (ясла)

216

202,19

Вуглеводи (сад)

272

205,18

Калорійність їжі (ясла)

1540

1318,40

Калорійність їжі (сад)

1597

1330,80

VІ. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Протягом 2018-2019 навчального року були проведені
засідання педагогічних рад:

• Основні завдання та перспективи дошкільної
освіти на 2018/2019 навчальний рік
(31.08.2018р)
• Формування здоров’язбережувальної
компетенції дитини-дошкільника
(30.11.2018р.)

• Виховуємо юних дослідників
(01.03.2019р.)
• Підсумовуємо зроблене
(24.05.2019р.)

Цікаві заняття колективного перегляду
•

«Осінній бал Попелюшки»
(13.11.17 вихователь Добринська С.Б.);

•

«Досліджуємо разом з Капітошкою»
(20.02.18 вихователь Городнюк Н.В.);

•

Заняття з валеології з використання
здоров'язберігаючих технологій
(20.02.18 вихователь Сульжик М.С.);

•

«Допоможемо Маші стати слухняною»
(26.02.19 вихователь Мельник Ю.С.);

•

«Магазин»
(20.02.19 вихователь Мамчур Н.В.);

•

«Промінці для Сонечка»
(21.03.19 вихователь Довгопола Л.М.);

•

«А я у гай ходила…»
(17.04.19 вихователь Сивопляс Л.П.);

•

«Подорож до Казкової країни»
(10.04.19 вихователь Бунечко О.Г.).

•

•

•

•

«Попелюшка»
(20.02.18 вихователь Денисевич Н.П.);
«Пригоди Колобка»
(23.01.19 вихователь Яковець М.О.);
«Подорож казковою Країною паперу»
(21.02.19 вихователь Шапірко В.В.);
«Краса і секрети свічки»
(15.02.19 вихователь Квачук К.В.);

Даний слайд з активними посиланнями

Впроваджувались в освітній процес інноваційні
технології:
• ТРВЗ Г. С. Альтшуллера
(Сивопляс Л.П.);

• М.Ю. Картушина. «Музична логоритміка»
(Пупко Н.А.);

• «Палички Кьюїзенера» Д. Кьюїзенер
(Добринська С.Б.);

• авторська методика М. Єфименка
(Довгопола Л.М.);

• «Барви натхнення» Л. Шульги

• О.І. Білан, К. Крутій «Навчання дітей

(Городнюк Н.В.);
• Н. Гавриш «Використання коректурних
таблиць в організованій навчальнопізнавальній діяльності дітей»
(Денисевич Н.П.);

розповідання за схемою»
(Сульжик М.С.);
• педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського
«Пізнавати світ розумом і серцем»
(Бунечко О.Г.).

У 2018-2019 н.р. дошкільний заклад провів відкриті
заходи для педагогів міста з метою пропаганди
та розповсюдження досвіду роботи:

Районний семінар-практикум фізінструкторів та вихователів ЗДО (20.11.18)
«Інноваційні підходи до формування компетентності дитини за освітньою лінією
«Особистість дитини»

Даний слайд з активними посиланнями

Впродовж 2018-2019 навчального року
педагогічний колектив брав участь:

у районному конкурсі «Кращий дошкільний
навчальний заклад» серед закладів дошкільної
освіти міської місцевості, де посіли І місце.

Педагогами ДНЗ розроблені та представлені
власні матеріали в мережі Інтеренет:

тренінг-гра з батьками «Закон і ми»
практичний психолог Козій І.В.;
родинне свято в ІІ молодшій групі «Кому — колядки,
кому — щедрівки»
керівник музичний Пупко Н.А.;
фізкультурна гра-розвага «Ключі від форту Буаяр»
інструктор по фізкультурі Довгопола Л.М.;

заняття з валеології в середній групі
«Осіння прогулянка»
Сульжик М.С.;
родинне свято в середній групі «Все
починається з добра»
вихователь Сульжик М.С.

заняття в середній групі «Осінній бал Попелюшки»
вихователь Добринська С.Б..

Даний слайд з активними посиланнями

Матеріали з досвіду роботи педагогів ДНЗ
опубліковані в періодичних педагогічних виданнях:

Дитячий садок «Фантазії вихователя» №4 2019р.
правознавчо-інтелектуальна гра з педагогами «Що? Де? Коли?»
вихователь-методист Птуха О.М.

VІІ. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

З метою вивчення стану життєдіяльності дітей
дошкільного здійснювався контроль:
Тематичний
стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ з (19.11.2018 — 23.11.18) ;
стан організації пошуково-дослідницької діяльності в дошкільному закладі (25.02.19 — 01.03.19);
організація ігрового середовища (сюжетно- рольових ігор) в групах дошкільного навчального закладу (21.01.19 — 25.01.19).
Оглядово-оперативний
«Виховання культурно-гігієнічних навичок» (11.03.19);
«Підготовка вихователів до занять» (06.11.18 — 10.11.18);
«Організація роботи з питань захисту здоров’я та життя дітей у надзвичайних ситуаціях» (23.04.19 — 27.04.19;
«Контроль за самоосвітою педагогів » (13.12.18, 11.03.19).
Фронтальний
Стан організації життя і виховання в І молодшій групі «Сонечко» (18.03.19 — 29.03.19);
Поточний
«Ведення ділової документації» (20.09.18, 11.03.19).

VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
З БАТЬКАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Протягом 2018-2019 навчального року в ДНЗ №1 пройшли
Дні відкритих дверей:
•

«Дуже гарно в нас в садочку» (23.11.18);

•
•

«Проживем один день разом» (батьки проводять всі режимні моменти) (16.02.18);
«Краса. Радість. Творчість» (07.06.19).

Протягом 2018-2019 навчального року в ДНЗ № 1 пройшли
родинні свята:
• родинне спортивне свято «Хата на тата», інструктор з фізкультури Довгопола Л.М.;
• літературна вітальня «Живе Кобзар у пам’яті народу», вихователь Городнюк Н.В.;
• родинне свято «Кому — колядки, кому — щедрівки», керівник музичний Пупко Н.А.;
• тренінг-гра з батьками «Закон і ми», практичний психолог Козій І.В.;
• родинне свято «Все починається з добра», вихователь Сульжик М.С.;
• вечір відпочинку «Батл синів і дочок», вихователь Сивопляс Л.П.;
• круглий стіл «Скоро до школи» вихователь Бунечко О.Г., Городнюк Н.В, практичний психолог Козій І.В.;
Даний слайд з активними посиланнями

Підсумок

Шановні колеги, батьки!
Я особисто та вихованці ДНЗ №1 щиро вдячні Вам за те, що Ви —
небайдужі, що Вас цікавить кожна прожита дитиною хвилина
в нашому дошкільному закладі. Завдяки Вашій турботі діти
зростають здоровими та щасливими.
Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом та батьками!

Завідувач ДНЗ №1 «Дзвіночок»
Алла Канська

Що може бути простіше аніж залишити відгук?

bit.ly/2Woc0g9

*це все безпечні посилання на наш садочок на картах Гугл

