
Звіт керівника ДНЗ «Росинка» Оськіної І.Ф.2017р. 

 

Дошкільний навчальний заклад № 6 «Росинка» розташований за 

адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні. проспект Героїв Дніпра 26. 

 Проектна потужність при будівництві 280 дітей. Згідно Закону 

України «Про дошкільну освіту» та Статуту – ДНЗ розрахований на 216 

місць. Відвідує заклад 240 дітей . Групи комплектуються за віковими 

ознаками.  

Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі 

заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про 

народження дитини.  

Дошкільний навчальний заклад працює з 7.00 – до 17.30 годин з 

п’ятиденним робочим тижнем та 10,5  годинним перебуванням дітей. 

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. 

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у 

дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.  

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»,  

- Програми «Освіта. Україна ХХІ століття» ,  

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,  

- Базового компоненту дошкільної освіти України  

- Закону України «Про охорону праці»  

- Закону України «Про цивільну оборону»  

- Закону України «Про дорожній рух»  

- Закону України «Про відпустки»  

- Закону України «Про мови»  

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

- Програма «Українське дошкілля»  

А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи ДНЗ. 

 

Заходи 

щодо впровадження інноваційних педагогічних 

технологій у навчальний процес 

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, 

освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, 

створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про 

принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в 

центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє 

впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес,  



забезпечення педагогічного колективу новою методичною 

літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним 

матеріалом. 

Протягом 2016-2017 навчального року педагоги закладу регулярно 

відвідували методичні об’єднання, школу педагогічного досвіду, майстер-

класи. Інноваційні технології, що впроваджуються у закладі: 

«Гімнастика пробудження» за методикою М.Єфименка 

«Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку» Л.М. Шульги 

«Ранкові зустрічі» за програмою  Всеукраїнського фонду «Крок за 

кроком» 

«Методика дитячого експериментування в природі» Лисенко Н.В. 

«Розвивальне читання» за методикою Л.Шелестової 

Спадщина В.О. Сухомлинського 

Музейна педагогіка  

Пріоритетними напрямами  роботи колективу є формування природо 

відповідності, збереження й зміцнення здоров’я дітей – майбутніх громадян 

України та виховання патріотично налаштованої життєво компетентної 

творчої особистості дошкільника засобами інтегрованої діяльності.           

Актуальні завдання 2016-2017 н.р.: 

1. Спрямувати зусилля батьків, педагогів, психолога на розвиток 

творчого потенціалу дитини, своєчасне підтримання досягнень 

індивідуальної своєрідності життєвого шляху, формуванню  у вихованців 

навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими 

людьми. 

2. Виховувати у дітей любов до України, правову свідомість, 

шанобливе ставлення до родини, повагу до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу. 

3. Сприяти  формуванню природничої  компетентності 

дошкільників,  уявлень про здоровий спосіб життя, активної життєвої позиції 

щодо власного життя та власної безпеки. 

4. Продовжувати роботу з підвищення інформаційної культури 

педагогів та удосконалення педагогічної майтерності, гуманістичного 

світогляду, опанування відповідних інноваційних  технологій. 

             Тому вся робота з педагогічними працівниками була 

спрямована на: 

 забезпечення професійного зростання педагогів; 

 популяризацію сучасних освітніх технологій; 

 інформаційно-методичну підтримку нових форм, методів і засобів; 

 вивчення потенційних можливостей педагогічного колективу. 

Річні завдання, визначені педагогічним колективом на 2016-2017 н.р., 

були актуальні та відповідали вимогам чинного законодавства.  

         

В 2016-2017 навчальному році з метою визначення розвитку 

пізнавальних процесів дітей старшого дошкільного віку практичним 

психологом Небесною Т.Г. в листопаді – грудні 2016 року було проведено 



діагностичне обстеження дітей віком від 5 років. Обстеження проводилося за 

комплексною програмою дослідження пізнавальних процесів дітей старшого 

дошкільного віку. В обстеженні прийняло участь 33 дитини, із загальної 

кількості 45 осіб. 

 У результаті діагностичного обстеження було виявлено: 

За результатами обстеження рівня розвитку пізнавальних процесів, 

отримано наступні результати: 

 Високий рівень: 6 дітей (18%) 

 Достатній рівень: 16 дітей (49%)  

 Середній рівень: 10 дітей (30%)  

 Низький рівень: 1 дітей (3%). 

Рівень розвитку пізнавальних процесів дітей старшого дошкільного 

віку переважно відповідає нормі і оцінюється задовільно. З дітьми, які мали 

низький рівень розвитку пізнавальних процесів практичним психологом ДНЗ 

«Росинка» були проведені корекційні заняття. 

Відповідно до наказу № 273 від 15 грудня 2006 року «Про 

затвердження організаційної моделі психологічного обстеження готовності 

дитини до навчання в школі» з метою визначення рівня шкільної зрілості 

вихованців старших груп ДНЗ «Росинка» в квітні – травні 2017року було 

проведено діагностичне обстеження дітей віком від 5р.6м.Обстеження 

проводились практичним психологом закладу Московченко Т.С. 

 В обстеженні прийняло участь 40 дітей із загальної кількості 45 особи. 

У результаті діагностичного обстеження було виявлено: 

 високу психологічну готовність до навчання в школі показали 7 осіб 

(17,5%); 

 достатню психологічну готовність до навчання в школі показали 29 

осіб (72,5%); 

 середню   психологічну готовність до навчання в школі показали 4 

особи; (10%); 

 низьку   психологічну готовність до навчання в школі не показала 

жодна дитина. 

Психологічна готовність дітей до навчання в школи переважно 

відповідає нормі і оцінюється задовільно. Батькам, вихователям надані 

рекомендації. 

Плануючи роботу своєї вікової групи, вихователь враховує вимоги 

програми, план і режим роботи дошкільного закладу, графіки музичних та 

фізкультурних занять. Режим нашого ДНЗ розробляється й затверджується 

адміністрацією. У ньому визначається: тривалість сну для кожної вікової 

групи; загальна тривалість прогулянки протягом дня; норми інтелектуальних 

та фізичних навантажень.  

Таким чином, організація гнучкого режиму дня в нашому дошкільному 

закладі передбачає заздалегідь продуману та сплановану систему, що 

враховує основні фізіологічні принципи працездатності організму, вікові 



особливості дошкільників, потреби батьків та можливі непередбачені 

ситуації, які виникають у повсякденній роботі кожного дитячого садка.  

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється 

відповідно до програми виховання дітей раннього віку та програми розвитку 

дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» . 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН 

України від 18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого 

дошкільного віку», «Інструктивно-методичного листа МОН України від 

04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні 

заклади», «Про здійснення соціально - педагогічного патронату» (від 

17.12.2008 № 1/9 – 811) протягом року здійснювався педагогічний патронат 

над дітьми 4 – 5 років, які проживають в  мікрорайоні дитячого садка, але не 

відвідують його. Педагогічні працівники відвідали такі родини вдома, 

проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми 

дошкільної освіти. З метою пропаганди дошкільної освіти та більш 

глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно, у квітні було 

проведено День відкритих дверей для батьків вихованців, вчителів ЗОШ №3 

та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію 

життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих та колективних з 

вихователем робіт, оглянути предметно-ігрове середовище групових кімнат. 

Всі свої враження батьки залишили в « Книзі відгуків про роботу ДНЗ 

«Росинка».  

28 квітня  2017 року було проведено батьківські збори для батьків дітей 

нової комплектації. 

 

 Матеріально- технічна база 

ДНЗ «Росинка» - є комунальним закладом, тому матеріальне та 

фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет.  

Фінансово-господарська діяльність здійснюється згідно з кошторисом, 

сформованим відділом освіти Горішньоплавнівської міської ради. 

 

Інформація ДНЗ «Росинка»  щодо  поповнення навчально-

методичної, матеріальної бази  закладу та проведення ремонтів у 2017 

році 

Станом на 01.08.2017 року 
 Передбачено 

коштів 

 

Фактично 

придбано  

Навчально-методичне забезпечення: 

- канцелярське приладдя 10 000 10 000 

- папір 16 000 11 500 

- музичний центр 4 100 4 100 

-цифровий фотоапарат 5 600 5 600 

- пристрій МФО (принтер) 5 000 5 000 

-фліпчарт  1 776 1776 

-комп”ютер  13 000 13 000 



Засіб криптографічного захисту 

інформації (флешки) 

3 400 3 400 

Іграшки та ігровий матеріал 12 330 12 330 

Придбання в групи 

- покривало  11750 11750 

- меблі 23049 23049 

- посуд 10000 10000 

- миючі 30 000-січень-

грудень 

12 884,50 

січень-квітень 

- сантехнічне обладнання 8 700  3 752 січень-

травень 

- господарчі товари 

 

3 000-січень, квітень, 

липень, вересень 

316- січень-квітень 

 

- пилососи 14000  14000  

Придбання на групові та спортивний майданчики 

- фарба 5 000  5 000  

Ремонтні роботи 

- капітальний ремонт приміщень 

будівлі  ДНЗ (туалетні кімнати, 

харчоблок 

551 798 551 798 

- поточний ремонт 

блискозахисту 

19 918 19 918 

- обслуговування, регулювання 

та налагодження системи вентиляції 

ДНЗ 

16 891 16 891 

- жалюзі вертикальні (медичний 

кабінет) 

3 550,50  3 550,50  

- двері протипожежні 9 025 9 025 

- медичні меблі 11000 11000 

 

Залучення додаткових джерел фінансування 

Протягом 2016-2017 навчального року додаткові  джерела 

фінансування не використовувались. 

 

Кадри 

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують 49 працівників:  

 29 МОП, 2 медичних працівників, 20 педагогічних працівника.  

Із них: 1 – завідувач,   1 – вихователь-методист, 1 – практичний психолог,  

  2 – музичних керівника, 15 – вихователів. 

З них мають повну вищу освіту - 10, неповну вищу – 10 .   

Відповідно плану пройдуть курси підвищення кваліфікації 2 вихователя. 

 

Організація харчування в ДНЗ  
 

Харчування забезпечується, безпосередньо, працівниками харчоблоку та 

сестри медичної . Цією категорією працівників заклад укомплектований 

100%. 



Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що 

підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякісності 

продуктів та виявлення нестачі або залишку не зафіксовано. 

За 2016-2017 навчальний рік за результатами перевірок СЕС, відділу 

організації харчування, управлінських перевірок порушень санітарного 

стану приміщень та харчоблоку, а також не відповідності нормам 

калорійності харчування дітей не виявлено. 

Аналіз виконання норм харчування дітей з розрахунком фактичного 

споживання продуктів однією дитиною за всіма видами продуктів 

проводиться щомісячно і показує, що в цілому харчування вихованців 

дошкільного навчального закладу здійснюється наближено до норм (у 

середньому – 78%). 

Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в 

білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.  

Відповідно до рішення виконавчого комітету Горішньоплавнівської 

міської ради від 29.03.2016 року № 74 «Про стан харчування дітей в 

дошкільних навчальних закладах міста в 2015 році» вартість харчування 

складає: з 01.04.2016 року 

 для дітей віком від 1 до 3 років – 16 грн. 

 для дітей віком від 3 до 6 років – 23 грн. 

Є пільгові категорії та безкоштовно харчуються: 

 багатодітні сім’ї – 50% від вартості харчування – 14 чоловік; 

Впродовж року в ДНЗ було організовано дієтичне харчування- 36  

дітям. 

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється 

лікарем  Марьєнко Л.М. Медичні сестри закладу Сердюк Т.В., Ковтун Н.М. 

здійснюють профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових 

оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, 

організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-

гігієнічних норм та правил.  

 

Дотримання вимог охорони дитинства , 

техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 

та протипожежних норм. 

Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад 

забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через 

створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота 

ведеться в таких напрямках:  

- Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному 

закладі.  

- Організація догляду за дітьми.  

- Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД. 

- Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.  

- Робота з батьками.  



Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов 

для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках.  

Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з 

попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, 

проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться « Тижні безпеки 

дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми 

за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо 

кмітливими», «ОБЖД» тощо. Всі заходи проходять за участю батьків, як 

культурно – масові, так і навчально – виховні. 

Тривалий час питання відновлення асфальтового покриття залишалось 

відкритим. Та в цьому році міським бюджетом виділені кошти для 

реконструкції асфальту навколо закладу. 

Також в цьому році адміністрація закладу звернулась до екологічного 

відділу з проханням прибрати старі дерева з території садочка. 

 

Соціальна підтримка 

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. 

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний 

договір, ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстрований 

Горішньоплавнівською міською радою. Цей договір є нормативним актом, 

на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, 

виробничих і трудових відносин. 

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація 

та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови 

соціального захисту працівників.  

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором 

виконуються.  

Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам 

непрацездатності. Згідно із Законом України «Про охорону праці» та наказу 

№ 3 від 04.01.2012 року  у дошкільному закладі здійснюється робота з 

охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони 

праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки 

організації життєдіяльності дітей та учасників навчально-виховного процесу. 

Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та 

учасників навчально-виховного процесу здійснюється відповідно  

нормативної бази.  

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів 

щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони 

довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.  

Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та 

навчально-виховної діяльності членів трудового колективу.  

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з 

наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого 

законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту». 



За 2016 – 2017р. – 10 працівникам ДНЗ була надана матеріальна 

допомога у розмірі по 300гр.  

Діти працівників відпочили у літньому таборі.  

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів 

щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії 

з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони 

праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі 

своїх вибраних органів і представників.  

Вихованці закладу відповідних категорій  забезпечені всіма пільгами 

відповідно чинного законодавства: 

 Діти, які користуються пільгами (оплати 50% за харчування) -17 

чоловік; 

 Діти, з малозабезпечених та  позбавлені батьківського 

піклування  

( безкоштовне харчування)- 6 чоловік; 

 

Моральне та матеріальне стимулювання 

Велика робота приділялась організації морального та матеріального 

заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки і це є 

невід׳ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі 

педагоги отримали щорічну грошову винагороду в розмірі до 40 %, 

матеріальну допомогу на оздоровлення: педагоги-100%, медичний персонал-

100%,. 

 

Стан дитячого травматизму 

Діяльність адміністрації спрямована на виховання учасників 

навчально-виховного процесу ДНЗ свідомого і обов’язкового виконання 

правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах 

надзвичайної ситуації, формування знань про правила самозбереження, 

профілактики  травматизму дітей та працівників. В березні місяці лікарем-

травматологом міської лікарні Шаденко Ю.Г. з колективом закладу були 

проведені практичні навчання з надання першої долікарняної допомоги. 

2016-2017н.р.  дитячого травматизму  в ДНЗ «Росинка» не 

зафіксовано. Серед працівників  випадків виробничого та невиробничого 

травматизму не зафіксовано.  

В ДНЗ створено постійно діючу комісію з питань розслідування 

нещасних випадків, що працює згідно вимог Положення про порядок 

розслідування нещасних випадків. 

 

Робота з батьками 

Багато років ДНЗ є опорний по роботі з батьками. Проведено дуже 

багато цікавих форм робіт з батьками.  

Батьки беруть активну участь у дні відкритих дверей, у різноманітних 

заходах: екскурсіях, святах, розвагах, відкритих занять, семінарах, 

методичних об’єднаннях, консультацій, зборах та бесідах. В річному плані 



планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та 

громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з 

батьками пор формуванню особистості дитини щодо ефективного 

впровадження програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське 

дошкілля». 

 

Звернення громадян 

На виконання Закону України «Про звернення громадян», «Доступу до 

публічної інформації» в дошкільному навчальному закладі проведено ряд 

заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, 

реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань 

та пропозицій громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку 

доступу до публічної інформації.  

За період 01.03.2017 року по 01.08.2017 року на особистий прийом до 

завідувача ДНЗ звернулося 38 осіб. 

 У період з 01.03.2017 по 01.08.2017 року на особистому прийомі 

порушувались питання: 

- отримання місця в ДНЗ – 26 осіб; 

- вибуття дитини з ДНЗ – 4 осіб; 

- працевлаштування – 8 осіб; 

Порушені питання розглянуті, на всі звернення громадян - дана 

відповідь. 

 

Підсумок 

Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення 

сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень дошкільного 

закладу можна зробити такий висновок: у нашому ДНЗ сформовано цілісний 

освітній простір, в якому дітям надають якісні освітні послуги, піклуються 

про здоров’я кожної дитини. 

Територія відповідає санітарним нормам, її площа становить 1,03 га. 

Заклад має огорожу, зелені насадження, квітники. Систематично 

проводиться робота по благоустрою ігрових майданчиків кожної групи. 
 

 


