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Звіт керівника перед громад кістю
Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку
дитини) №26 «Ласкавушка» Сумської міської ради
Криворотенко Н.О. за 2019-2020навчальний рік
Доброго дня! На виконання Закону України «Про дошкільну освіту»,
Положення про дошкільний навчальний заклад, наказу МОН України від
28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних
закладів» сьогодні я, Криворотенко Наталія Олександрівна, завідувач звітую
перед вами про роботу закладу за 2019-2020 навчальний рік.
Звітування здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і
демократичної державно-громадської системи управління освітою,
поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й
виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики
управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах
взаємоповаги та позитивної мотивації.
Для ведення зборів нам потрібно обрати секретаря, який веде протокол
засідання. Пропоную кандидатуру Геращенко Н.А., вихователя-методиста,
обрати секретарем. Ставлю на голосування.
За результатами звіту оцінюється робота керівника (таємним або
відкритим голосуванням.) Ставлю на голосування Сумський ДНЗ №26
«Ласкавушка» СМР у своїй роботі підпорядковується управлінню освіти і
науки Сумської міської ради. Розташований за адресою м.Суми, пров. лікаря
Івана Дерев’янка, б.3.
У дошкільному закладі протягом 2019 - 2020 навчального року
функціонувало 16 груп дітей, кількість вихованців 420чоловік:
Груп раннього віку – 3
Молодшого дошкільного віку – 3
Середнього дошкільного віку – 4
Старшого дошкільного віку – 3
Груп компенсуючого типу - 2
Група раннього віку короткотривалого перебування «Разом з мамою» – 1
Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем: з 7.00 до 19.00 год.,
чергова група – 7.00 – 19.00 год., група короткотривалого пребування «Разом
з мамою» - 3,5 год., всі інші групи з 7.30 до 18.00 год.
Протягом 2019-2020 навчального року організація освітньої роботи в
закладі дошкільної освіти здійснювалася відповідно до основних положень
Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення
«Про дошкільний навчальний заклад», «Про охорону дитинства», Конвенції
«Про права дитини», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 № 629, законів «Про пожежну безпеку», «Про охорону
праці», «Про забезпечення санітарно - епідеміологічних норм», Положення
про дошкільний навчальний заклад, а також згідно Санітарного регламенту,
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Базового компоненту дошкільної освіти, Програми розвитку дитини
дошкільного віку «Я у Світі», Колективної угоди між адміністрацією,
профспілковим комітетом та трудовим колективом, Правил внутрішнього
розпорядку, Посадових інструкцій та власного Статуту.
Пріоритетні напрями роботи закладу дошкільної освіти: ранній
інтелектуально-творчий та фізкультурно-оздоровчий.
Садочок має власну емблему, гімн, прапор, сайт.
У 2019 - 2020 н. р. колектив закладу працював над вирішенням завдань:
1.
Створення сучасного освітнього простору в закладі дошкільної
освіти для дітей раннього віку.
2.
Продовження роботи щодо пошуку та впровадження сучасних
підходів до формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників.
3.
Формування у дошкільників мотивації до дій та моделей
поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.
Реалізація освітніх завдань здійснювалась на засадах особистісно орієнтованої моделі організації педагогічного процесу. Протягом
навчального року управління закладом здійснювалось з дотриманням
посадових обов’язків, законодавства України та інших розпорядчих актів, що
регламентують роботу закладів дошкільної освіти. Як керівник, звертала
увагу на дотримання всіма учасниками освітнього процесу норм чинного
законодавства та досягнення очікуваного результату.
У дошкільному навчальному закладі функціонують:
 кабінет завідувача;
 методичний кабінет;
 музична, танцювальна, спортивна зали;
 кабінет та тренінгова кімната практичного психолога;
 два логопедичних кабінети;
 кабінет англійської мови;
 кабінет бухгалтера;
 медичний та процедурний кабінет;
 ізолятор;
 кабінет кастеляної;
 кабінет заступника завідувача господарства та комірника.
 підсобні приміщення для двірника, сторожів, робітника з ремонту
та обслуговування приміщень.
Всі кабінети обладнані достатньою кількістю необхідного матеріалу
відповідно до свого призначення.
Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає
вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.
Колектив і батьки приділяли значну увагу естетичному оформленню
групових приміщень, залів, кабінетів, коридорів закладу дошкільної освіти.
Велика увага приділялась благоустрою території дошкільного закладу .
Навесні було висаджені кущі кліматіса, форзиції,бересклету, а також багато
різновидів квітів.
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Кадрове забезпечення закладу.
Укомплектованість педагогічними кадрами та техперсоналом
здійснюється відповідно до штатного розпису – 77,13 особи. Педагогічних
працівників – 39 (в т.ч. вихователів – 29, завідувач -1, вихователь-методист –
2, практичний психолог – 1, музичних керівників – 3, вчителів логопедів – 2,
інструктор з фізкультури – 1), із них мають вищу освіту 42,3 % , мають
відповідну освіту 64,1 % . Вакансії відсутні.
Фаховий рівень педагогічних працівників: вища категорія – 9,
вихователь-методист – 10, І категорія – 11, ІІ категорія – 9, спеціаліст – 6.
Нагороджені грамотами Міністерства освіти України – 9, Знаком
Відмінник освіти України – 5, Софії Русової – 2, Медаль Макаренко – 1,
відзначені правом занесення на Алею слави освітян м. Суми - 3.
Методичну службу в закладі представляють справжні професіонали
Геращенко Н.А., Матюшенко Л.Я., вихователі – методисти. Методична
робота була спрямована на вирішення пріоритетних завдань, на
інформування педагогів щодо результатів сучасних наукових досліджень у
галузі педагогіки, психології, застосування новітніх інноваційних технологій,
на підвищення кваліфікації педагогів через проведення семінарів, ділових
ігор, педагогічних рингів, тренінгів, тощо.
Протягом 2019-2020н.р. року колектив, вихованці та батьки ЗДО
були активними учасниками різноманітних заходів, конкурсів, виставок,
змагань і т.д., а саме:

З вересня 2019 року наш заклад залучено до Всеукраїнського
проекту «Становлення і розвиток особистості на ранніх етапах онтогенезу».

У жовтні 2019 року:

ЗДО активний учасник Всеукраїнського Науково - практичного
семінару «Сучасні підходи до формування здоров'язбережувальної
компетентності дитини дошкільного віку».

Музичні керівники Шаповалова І.А., Коваль Е.Г., отримали
подяки від Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти за проведення майстер-класу «Мовленнєві та музично-пластичні
вправи на музичних заннятях» для слухачів курсів підвищення кваліфікації.

У листопаді вихователь Косенко О.М. представляла роботу
закладу на засіданні обласної творчої групи з теми «Ефективність
упровадження технології мнемотехніки в освітній процес закладів
дошкільної освіти». Горобець Я.В., вихователь приймала участь в обласному
науково-практичному семінарі «Упровадження технології формування
навичок сталого розвитку у вихованців закладів дошкільної освіти».

Практичний психолог Будянська О.А. зайняла І місця в
І та ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу авторських програм
практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у Новій
школі». За результатами конкурсу зайняла І місце. (Наказ СОДА від
07.02.2020 №70-ОД).
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 Всі групи ЗДО приймали участь у «Всеукраїнському занятті доброти»,
яке було організовано Благодійним фондом «Happy paw» за підтримки МОН
України. Заклад отримав сертифікат учасника «Всеукраїнського заняття
доброти».

Учителі – логопеди: Ткаченко Л.І., Салівон Л.О. активні учасники
логопедичного фестивалію «ЛОГОФЕСТ - 2020», що проходив на базі
Сумського ДПУ імені А.С.Макаренка. Також представляли свій досвід на
Всеукраїнському фестивалі практичної логопедії «Від ідеї до винаходу, від
досвіду до дії» м.Київ.

У лютому учитель-логопед Ткаченко Л.І. представляла свій
досвід роботи на семінарі-практикумі «Сучасні підходи до подолання
заїкання» м.Днепр.

Вихователь –методист Геращенко Н.А. брала участь в науково
практичному семінарі від Української академії дитинства «Впевнений старт:
освітня програма та навчально-методичне забезпечення», отримала
сертифікати тренера по Впевненому старту.

Криворотенко Н.О., завідувач завершила базовий курс із
цифрової грамотності (початковий рівень) для державних службовців та
отримала сертифікат «Цифрова грамотність державних службовців».

У квітні колектив прийняв участь у Всеукраїнському
антикризовому онлайн-марафоні, а також є постійними учасниками
вебінарів, що організуються цифровим видавництвом МСFR і Всеосвіта.

Учитель – логопед Ткаченко Л.І. ділилась досвідом роботи з теми
«Біоенергопластика в корекційній роботі з дітьми із заїканням та
дизартриєю» на онлайн логофорумі.
 У травні в науково-методичному журналі МОН України «Дошкільне
виховання» №5 2020року опубліковано матеріал Криворотенко Н.О.,
завідувача «Міжпівкульні дошки».
Хочу подякувати батьківській громадськості які залучались до процесу
підвищення якості освіти. А семе: до благоустрію території, до облаштування
розвивального середовища у групах та на території ЗДО, проведення
ярмарок, майстер-класів для дітей, родинних свят, екскурсій, концертів,
флешмобів, толок, змаганнь, дослідницької діяльність, проектів, участі у
конкурсах.
Вжиті заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку.
Адміністрацією ДНЗ були вжиті всі заходи щодо охоплення навчанням
дітей 5-річного віку. Згідно електронної черги протягом 2019-2020
навчального року зараховані та повністю охоплені дошкільною освітою діти
віком від 2 до 5 років.
Освіта дітей з особливими освітніми потребами.
Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», пункту 4
Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 (із
змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609
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«Про затвердження Примірного положення про команду психологопедагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у школах
та дитсадках», листа управління освіти і науки СМР від 20.11.2018 № 13.0118/1782 та з метою створення оптимальних умов для навчання дітей з
особливими освітніми потребами по закладу було видано наказ від28.11.2018
№ 114-аг «Про затвердження Команди супроводу дитини з особливими
освітніми потребами» і розроблено Положення «Про команду психолого –
педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в ЗДО №
26 «Ласкавушка».
У ЗДО постійно проводиться робота щодо протидії боулінгу в
закладі.
Педагогічний колектив забезпечує створення у закладі освіти
безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу
(цькування). Видано відповідні накази, розроблено всі відповідні документи
щодо протидії боулінгу, інформація розміщена на сайті ЗДО та в
інформаційних куточках. На нарадах при завідувачу, педагогічних радах,
виробничих нарадах постійно виноситься питання щодо протидії боулінгу в
закладі.
Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний
процес.
Діяльністю педагогічного колективу закладу дошкільної освіти
доведено високу ефективність використання сучасних інноваційних
технологій, що дозволили здійснити індивідуальний підхід до кожної дитини,
відкрити та розвинути здібності, особистісні якості, які є неповторними і
притаманними дитячій природі.
Педагоги ЗДО впроваджують в практику ефективні навчально –
методичні системи, застосовують нетрадиційні підходи до роботи, з батьками
та дітьми, впроваджують інноваційні форми навчально – виховної роботи,
реалізують різноманітні проекти та авторські програми, проводять майстер –
класи. А саме: «Міжпівкульні дошки», «Технологія саморозвитку
М.Монтессорі.», «Технології раннього навчання дітей М. Зайцева та
Г.Домана», «Коректурні таблиці Н.Гавриш», «Теорія розв'язання
винахідницьких задач (ТРВЗ)», «Технологія «Су Джок»», «Програма
«Афлатот»», «Мнемотехніка», «Експериментально
- дослідницька
діяльність», «Психолого – педагогічне проектування», «Логічні блоки
Дьєнеша», «Палички Кюізенера», «Пісочна терапія (sand - play)», «Метод
«SEND-ART» в логопедичній роботі», «Методика М. М. Єфименка «Театр
фізичного розвитку й оздоровлення»», «Оркестр за методикою Людмили
Шулятьєвої», «Музиціювання за К.Орфом», «Логоритміка», «Креативна
дошка (малювання на «чарівному склі»)», «Body percussion і авторська
система Ж. Далькроза для розвитку музичних здібностей дітей», «Флорбол»,
«Тіньовий театр», «Інтерактивна дошка», «Степ – аеробіка».
Це сприяє ефективній реалізації базового інваріативного та
варіативного змісту дошкільної освіти.

6

Організація гурткової роботи.
Для виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних
нахилів та здібностей дітей дошкільного віку в закладі організовано
проведення гуртків:

музично-інструментальна діяльність;

вокал;

ляльковий театр «Веселі рукавички»;

театралізований гурток «Радість»;

християнська етика;

степ – аеробіка;

гурток англійської мови.
Дана робота забезпечує персональний шлях реалізації особистісного
потенціалу вихованців.
/на сайті закладу в розділі «гурткова робота» можна ознайомитись з
інформацією про дану гурткову роботу/
У закладі забезпечується здоров’язбережувальне, безпечне і
комфортне розвивальне середовище. Постійно здійснюється технічний
контроль за станом території та приміщень (стін, стель, вікон, дверей, меблів,
інженерних мереж, обладнання та оснащення ігрових і спортивних
майданчиків тощо).
При облаштуванні приміщень особлива увага приділяється:

якості матеріалів, з яких виготовлене обладнання,

правилам добору іграшок, їх відповідності санітарно-гігієнічним
нормам.
Перелік документів якими керується ЗДО щодо безпеки:

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затв.
наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234.

Технічний регламент безпечності іграшок, затв. постановою
КМУ від 28.02.2018 № 151

Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного
обладнання для закладів дошкільної освіти, затв. наказом МОН від
19.12.2017 № 163

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ
системи освіти України, затв. наказом МОН від 15.08.2016 № 974.
Завідувач спільно з відповідальними особами постійно здійснює
систематичний контроль за дотриманням у всіх приміщеннях закладу:

санітарно-гігієнічних норм,

правил протипожежної і особистої безпеки,

правил цивільного захисту.
Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців
та працівників.
Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі
здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені
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відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на
робочому місці і безпеки життєдіяльності дітей та учасників освітньовиховного процесу.
У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.
Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний
договір. 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, ретельно виконуються. У 2019 - 2020 н.р. вчасно
виплачувалася заробітна плата.
Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та
учасників освітньо - виховного процесу здійснюються згідно з нормативною
базою та заходів безпеки праці. У вересні 2019 року було проведено
атестацію робочих місць на харчоблоці та пральні.
За період роботи 2019 - 2020 н.р. травматичних та нещасних випадків з
дітьми під час освітньо - виховного процесу і співробітниками на робочому
місці зафіксовано не було.
При складанні річного плану роботи планувалися заходи щодо
організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і
працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. Забезпечено
проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки
безпеки.
Організовано проводились при прийомі на роботу і періодичні (двічі на
рік) медичні огляди працівників.
Медичну службу протягом 2019 -2020 року представляли сестри
медичні старші Зленко Г.А., Челоманова І,В., ними постійно здійснювались:
 медико-профілактичні заходи у закладі;
 контроль за здоров’ям та фізичним розвитком дітей;
 контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням
раціонального режиму освітньої діяльності, гранично допустимого
навантаження;
 контроль
за
дотриманням
санітарно-гігієнічних
вимог
та
протиепідемічного режиму;
 проведення санітарно-просвітницької роботи серед учасників
освітнього процесу;
 ведення звітно-облікової медичної документації в порядку
встановленому МОЗ України.
Організація харчування.
Організація харчування в ЗДО проводиться відповідно до:

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про
охорону дитинства».
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Постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591
«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних
навчальних закладах затвердженою наказом МОН МОЗ України від
17.04.2006 №298/227

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів
затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016 року №234

Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 08.08.2019 року №446 «Про затвердження форми акта,
складеного за результатами проведення заходу державного контролю у
форматі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах
НАССР», №447«Про затвердження форми акта, складеного за результатами
проведення планового (позапланового) заходу державного контролю
(інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог
законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя
тварин.

Іншими нормативними документами та розпорядженнями МОН і
МОЗ України.
В дошкільному закладі організовано триразовий режим харчування.
Під час оздоровчого періоду організовується додатковий прийом їжі —
другий сніданок з 10:00 до 11:00 у вигляді фруктів, соків, які видаються під
час прогулянки.
Примірне двотижневе меню складалось у закладі на кожен сезон
окремо, погоджувалось з Держпоживслужбою і затверджується керівником
навчального закладу.
Для правильної організації раціонального харчування дітей на основі
перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось
щоденне меню. Проводився аналіз виконання норм харчування. Регулярно
проводилось зняття проб готової їжі, відбирались добові проби, велась вся
необхідна документація щодо організації харчування дітей. Здійснювався
щоденний контроль за умовами зберігання, дотриманням строків реалізації
продуктів харчування та технологією приготування їжі.
Основними постачальниками продуктів харчування є:
ТОВ «Ворожба» Ворожбянський м’ясокомбінат;
КОРП «Дрібнооптовий» СМР
Вартість харчування в ЗДО становить:
 для груп раннього віку - 21грн., з них 12 грн. 60 коп. (60%)
сплачують батьки, а 8грн.40 коп. (40%) міський бюджет.
 для груп дошкільного віку – 25 грн., з них 15 грн. (60%)
сплачують батьки, а 8грн.40 коп. (40%) міський бюджет.
Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази.
Залучення додаткових джерел фінансування ЗДО.
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Всю інформацію про фінансову звітність ви завжди можете знайти на
нашому офіційному сайті закладу http://laskavushka.com.ua/ в розділі
фінансова ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ (показуємо все на екрані).
Зупинюсь на деяких моментах:
 Виконано поточний ремонт кабінету музичних керівників із заміною
віконного блоку – 11440,00грн.
 Придбано:
 Шухляди для дитячих речей (група компенсуючого типу «Веселка»)
(20шт) – 6545грн.
 Дезкилим на харчоблок 50х63- 470грн.
 Прилад від комах ІК601 на харчоблок - 1550грн.
 Термометр електронний Microlife NC100 – 2600грн.
 Виконано заходи щодо додержання вимог законодавства у сфері
техногенної та пожежної безпеки, для цього були придбані будівельні
матеріали на суму 8363,27 грн (КЕКВ 2210), а саме:

демонтування внутрішнього опорядження (облицювання) стіни
на шляхах евакуації сходової клітки на другому поверсі центрального входу;

встановлено двері, що відокремлюють сходову клітку від інших
приміщень (біля групи «Чебурашка»).

Перероблено відкривання дверей на шляхах евакуації по
коридору (біля кабінету сторожів) за напрямком виходу з приміщення.
Придбано за благодійні кошти «Суми за дорученням»:
 Шумовка нерж.професійна 83,18грн.
 Відро з нерж.сталі з кришкою 8л -204,36 грн.
 Відро з нерж.сталі з кришкою 10л -169,99 грн.
Адміністрацією закладу було подано заяви до депутатів СМР на
залучення додаткових джерел фінансування, а саме:
 Фірсової Ольги Василівни на придбання кухонних меблів,
дверних блоків, ремонту підлоги, та заміни лінолеуму у
груповому блоці груп компенсуючого типу на суму
100000,00грн.
 Левченко
Олега
Олександровича
на
встановлення
протипожежних дверей 2-го типу з класом вогнестійкості для
приміщень електрощитової, протипожежних люків - 2шт. на
суму 30000, 00грн.
 Чепіка Володимира Ігоровича на проведення поточного ремонту
системи опалення груп «Посмішка», «Сонечко» в сумі
30000,00грн.
 Левченко Юлії Олексіївні, Кубрак Оксани Миколаївни на
придбання дверного блоку та 2 вікон роздачі їжі дітям на
харчоблоці відповідно до вимог НАССР на суму 15000,00 грн.
Також хочу подякувати Малицькому Петру Миколайовичу і всім
батькам хто долучився у березні до благодійної акції. Завдяки вам
покладено 140 м2 плитки на небезпечних ділянках ЗДО.
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Аналіз звернення громадян з питань діяльності навчального
закладу.
На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу
Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові
заходи щодо реалізації та гарантування конституційного права на звернення
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,
постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 «Про
затверждення класіфікатора звернення громадян», наказу по ДНЗ від
02.01.2020р. № 1- аг «Про заходи щодо виконання Закону України «Про
звернення громадян»
В закладі належно організовано роботу зі зверненнями громадян.
Керівником закладу затверджено графік прийому громадян
відповідним наказом. Його доведено до відома громадян: на офіційному вебсайті дошкільного закладу на інформаційних стендах.
Протягом року були різні види звернень громадян: пропозиції,
зауваження, заяви, клопотання, скарги. Всі вирішувались відповідно до
чинного законодавства.
В цьому навчальному році у зв’язку з коронавірусом COVID – 19
відбулися зміни у роботі дошкільного закладу. Наші вихованці не мали змогу
відвідувати ЗДО але наш творчий колектив приклав максимально зусиль для
того, щоб допомогти батькам у вихованні дітей вдома. Проводилась робота
педагогів та спеціалістів з батьками в онлайн режимі (через Viber, Skype,
Zoom ). Постійно оновлювалась інформація на сайті закладу, на сторінках
кожної групи, сторінках спеціалістів. Наші вихованці і батьки були
активними та ділились фото світлинами, відео матеріалами про результати
своїх досягнень. Хочу подякувати і педагогам, і батькам за спільну
співпрацю. Побажати всім міцного здоров’я і нових творчих злетів.
Дякую всім за увагу!

