
ЗВІТ  

завідувачки СЗДО №6   
про роботу закладу протягом 2020-2021 н. р. 

 

 

ВСТУП 

 

Закінчився незвичний навчальний рік і ми підводимо підсумки роботи 

колективу санаторного закладу дошкільної освіти. Керуючись «Положенням 

про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед 

педагогічним колективом та громадськістю» пропоную вам оцінити мою 

діяльність як завідувачки на посаді впродовж 2020-2021 навчального року. 

Як завідувачка, основну увагу  приділяю   зміцненню та оновленню 

матеріально-технічної бази, розвитку методичної та психологічної служби, 

покращенню харчування та медичного обслуговування в СЗДО. 

Звітування проводиться з метою подальшого утвердження відкритої і 

демократичної державно-громадської системи управління, поєднання 

державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання 

управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської 

діяльності в нашому закладі, що базується на принципах взаємоповаги та 

позитивної мотивації. 

Завдання звітування: 

1. Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління 

навчальним закладом. 

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником 

відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом 

Санаторний заклад дошкільної освіти №6 у своїй діяльності керується 

Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним  Статутом, 

іншими нормативно-правовими документами. 

Пріоритетний напрямок роботи закладу освіти: оздоровчий. Взагалі, 

діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної 

освіти: 

1. Тісна співпраця з батьківською громадськістю, що спрямована на 

підвищення психолого-педагогічної культури родин. 

2. Створення умов, що сприяють формуванню, укріпленню та 

збереженню фізичного і психічного здоров’я дітей. Актуалізація 

питань безпеки життєдіяльності. 



3. Формування особистості дитини, розвиток її творчих та природних 

здібностей саморозвитку, самовираження в різних видах діяльності. 

4. Патріотичне виховання, розвиток духовного потенціалу – основа 

освітньо-виховної діяльності. 

5. Впровавження в освітній процес новітніх технологій виховання та 

навчання. 

6. Удосконалення професійної компетентності педагогів, запровадження 

новітньої організаційно-функціональної системи їх творчої 

самореалізації. 

7. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази установи.  

Впродовж навчального року у закладі функціонувало 6 вікових груп : 

-         1 група раннього віку (І молодша група); 

-         5 груп дошкільного віку (2 молодша група – одна; середня група –  

дві; старша група – дві.) З них – 3 англомовні групи.  Проектна потужність 

закладу – 88 місць. Ліцензійний обсяг – 125 дітей. У цьому році дошкільний 

заклад відвідувало 96 дітей. Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 5 

груп закладу працює за 10 годинним режимом роботи, чергова група – 10,5 

годин. Мовний режим - українська мова. 

У закладі в наявності кабінет завідувача, кабінет методиста та 

практичного психолога, медичний кабінет, кабінет англійської мови, 

музично-спортивна зала, кабінет каштелянки, пральня, харчоблок. Територія 

навчального закладу озеленена, поділена на зони відповідно до вимог щодо 

організації розвивального життєвого простору. На території створені 

квітники, зона саду, городу, лісу. Кожна група має окремий майданчик, на 

якому встановлено ігрове обладнання. Мається льох для зберігання овочів, 

складські приміщення для зберігання садового інвентарю та матеріалів для 

сезонного використання. 

     Кожна вікова група має окреме приміщення: ігрову, спальню, гігієнічну 

кімнати та роздягальню. Групові приміщення повністю забезпечені меблями 

та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка 

організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим 

особливостям.  

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Кадрами дошкільний заклад укомплектований згідно штатного розпису. 

На даний час колектив СЗДО складається з 29 осіб, з них 13 – обслуговуючий 

персонал. Педагогічних працівників –16. 1 – завідувач, 1 – вихователь-

методист, 12 – вихователів, 1 – керівник музичний, 1 – практичний психолог, 

12 вихователів. З них вищу освіту мають 14 осіб, 1 – базову вищу, 2 – 

неповну вищу. Всі педагоги проходять атестацію раз в 5 років. В 

дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової 

перепідготовки на 5 років. 



Педагоги проходять курси підвищення кваліфікації при Сумському 

обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників. У 2020-2021 н. р. 

вихователі Кролевецька І.В., Коротка Т.О., Макуха Н.В. пройшли курсову 

перепідготовку на курсах вихователів ЗДО дистанційно. 

У 2020-2021 навчальному році чергову атестацію пройшов 1 педагог. За 

результатами атестації підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

першої категорії» вихователю Більковець Н.В.  

Кваліфікаційний рівень педагогів СЗДО підтверджується участю їх у 

семінарах, тренінгах, міських конкурсах, професійних об'єднаннях педагогів, 

майстер-класах, шкіл передового досвіду. 

 

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДУ 

При активній допомозі управління освіти Шосткинської міської ради 

покращилась матеріально-технічна база дитячого садка. В цьому 

навчальному році 

Придбано: 

– холодильник для харчоблоку – 6797 грн, 

– мийки виробничі 2 шт для миття овочів на харчоблоці – 11000 грн., 

– будівельні матеріали для ремонту харчоблоку 10338 грн, 

– медикаменти – 500 грн, 

– засоби гігієни – 8426,10 грн, 

– каструлі для харчоблоку – 15 шт -  8068 грн 

– виробнича м’ясорубка – 16800 грн, 

- праска – 898 грн, 

- акустична система – 6717 грн. 

Впродовж року: 

– установлено 2 дверей на харчоблоці 14000 грн, 

– відремонтовано дах складських приміщень, 

– привезено пісок на суму 1075 грн. 

– проводились заходи з дезінфекції та дератизації, 

– установлено паркан навколо ігрового майданчика групи раннього віку, 

– замінено 2 вікна в спальній кімнаті групи «Сонечко». 

 Постійно проводиться підготовка території та приміщень до безпечного 

перебування дітей.      

 – очищення території закладу від сухоцвіту та опалого листя, 



– прибирання в альтанках на ігрових майданчиках, 

– скошування трави, 

– посипання доріжок в період ожеледиці, 

– збивання бурульок з даху закладу у зимово-весняний період, 

– установлення освітлення на території закладу. 

Благодійна допомога батьків: 

– батьки в усіх групах прийняли активну участь у придбанні іграшок та 

матеріалів для роботи з дітьми під час занять, надавали допомогу у виносі 

старих меблів із альтанки групи «Сонечко», установці вікон у групі 

«Сонечко», огродженні ігрового майданчика групи раннього віку «Дружня 

сімейка», допомогли у придбанні електропрожекторів для освітлення 

території закладу та вхідних дзвінків, лопат для очищення від снігу, за що їм 

щиро вдячні. 

Є ще багато проблем, які плануємо вирішити. Це: капітальний ремонт 

підлоги у групах «Горобинка», «Дружня сімейка», перепланування 

харчоблоку на виконання Припису Держпродспоживслужби (зробити окремо 

цех для переробки сирих овочів), здійснити ремонт огорожі території 

закладу, утеплення будівлі, ліквідування аварійних дерев на території, 

ремонт пожежних виходів на 1 поверсі (групи «Горобинка» та «Дружня 

сімейка»). 

Маю надію в подальшому на плідну співпрацю з управлінням освіти 

ШМР та міською владою, з батьками вихованців для вирішення даних 

проблем.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 

У санаторному закладі дошкільної освіти впродовж навчального року 

значна увага приділялась харчуванню дітей. На належному рівні проводилася 

робота щодо дотримання Інструкції з організації харчування дітей в СЗДО. 

Впроваджено систему аналізу небезпечних чинників та критичних точок 

контролю (НАССР). Працівниками держпродспоживслужби розроблено 

паспорт харчоблоку закладу освіти, згідно якого поетапно здійснюється 

покращення його санітарно-технічного стану. Повноцінне та якісне 

харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться 

постійний контроль за виконанням відповідних норм. Регулярно 

відбираються проби харчування для перевірки калорійності. Постійний 

контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється 

завідувачкою, вихователем-методистом та старшою сестрою медичною. 

Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в 

протоколах виробничих нарад. Періодичний контроль за постачанням 



продуктів проводять працівники держпродспоживслужби та управління 

освіти. У закладі наявні накази про організацію харчування, бракераж, 

безпеку, про дотримання норм харчування. Усі працівники СЗДО проходять 

медичні огляди 2 рази на рік, про що ставиться відмітка в санітарних 

книжках, відмітка про допуск до роботи. 

Постійно здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних 

вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування 

їжі, термінів реалізації продуктів харчування. 

За результатами перевірок держпродспоживслужби грубих порушень 

санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності 

нормам калорійності харчування дітей не виявлено. 

Щоквартально аналізується стан харчування дітей в СЗДО. 

Аналіз виконання норм харчування за 2020-2021 н.р. показав, що, в цілому, 

харчування вихованців дошкільного закладу здійснювалося наближено до 

норм і становило у середньому: 89 – 90 %. 

Для правильної організації харчування на основі перспективного меню 

складається щоденне меню із вживанням овочів та фруктів в літній та 

осінньо-зимовий періоди. Впродовж року в дошкільному закладі було 

організовано якісне раціональне чотириразове харчування (2-й сніданок о 

10.00 год. – свіжі яблука) Приготування страв здійснюється відповідно меню 

та картотеки страв. 

Вартість харчування одного вихованця у СЗДО у розмірі – 54 грн на день 

для груп дошкільного віку та 39 грн для груп раннього віку. Батьки 

сплачують за харчування дітей у розмірі 30% від вартості харчування на 

день: 11,30 грн  для груп раннього віку, 16.20 - для груп дошкільного віку. 70 

% оплачується з фонду міської ради. 

Відповідно до поданих документів: 

• На 100% звільнені від батьківської плати в СЗДО діти, батьки яких є 

учасниками бойових дій в зоні АТО. Це – 2 дитини по закладу. 

• На 80% звільнені від оплати за харчування діти з малозабезпечених 

сімей. Це – 17 дітей по закладу. 

На продукти харчування у цьому навчальному році витрачено 173881,85 

грн. 

Постачання продуктів харчування здійснює ФОП Довбиш Г.В. – м’ясо 

куряче (с. Вовна); ТОВ «Ворожба» - м’ясо яловичина, печінка яловичина, 

ФОП Пискун С.Б. – крупи, фрукти, овочі, томатна паста, повидло, 

сухофрукти, борошно, яйце куряче, цукор, какао-порошок, чай чорний, 

макаронні вироби, олія, дріжджі, манна крупа; – ТОВ «Сумська продуктова 

компанія» - масло вершкове; ФОП Стрельцов Ю.О. – сир кисломолочний, 



сир твердий, молоко; ТОВ «Контакт плюс» - хлібобулочні вироби; ФОП 

Талан М.І. – риба свіжоморожена; ФОП Смолка С.І. – сіль. Усі продукти, що 

надходять відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються 

документами, що засвідчують їх якість. 

 

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА ЗАКЛАДУ 

Важливим напрямком роботи колективу СЗДО є збереження і зміцнення 

здоров’я вихованців. Реалізація його забезпечена співпрацею педагогів та 

обслуговуючого персоналу щодо створення умов для фізичного, психічного 

розвитку, охорони життя дошкільників. Ефективність оздоровчих заходів 

визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна 

оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в 

умовах звичайного режиму життя дошкільників. 

У закладі освіти на належному рівні здійснюється медико-педагогічний 

контроль за фізичним розвитком та оздоровленням дітей. Систематично 

здійснюється контроль за проведенням всіх форм фізкультурно-оздоровчої 

роботи закладу освіти вихователем-методистом та старшою сестрою 

медичною. Ведуться протоколи, визначається моторна щільність 

фізкультурного заняття. 

Батькам вихованців надавалися консультації з питань фізкультурно- 

оздоровчої роботи з дітьми в домашніх умовах, оптимізації рухового режиму 

упродовж дня, здорового способу життя, використання здорового 

харчування, проведення дихальної гімнастики, необхідності проведення 

щеплень проти кору та інші. 

Медичне обслуговування, профілактична і просвітницька діяльність 

відбувалися на плановій основі, забезпечуючи комплексний підхід у 

проведенні оздоровчо-профілактичної роботи.  

Дошкільний заклад має медичний кабінет. Його обладнання, в основному, 

відповідає нормативним вимогам. В цьому навчальному році у медичному 

кабінеті створено місце для ізоляції дітей з симптомами захворювання на ГРЗ 

та ГРВІ, огороджене медичною ширмою. Медичне обслуговування дітей 

закладу забезпечує досвідчена старша сестра медична  Заєць О.О. (стаж 

роботи на посаді – 33 роки) та закріплений лікар-фтизіатр  дитячої міської 

поліклініки Макавоз Т.Б. Старша сестра медична  Заєць О.О. здійснює 

постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації 

раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, 

призначень лікаря-фтизіатра. 

 

 



 

Аналіз стану здоров’я дітей  

 

Показн. 

стану  

здор. 

Кільк. 

показн. 

 

Група здоров’я 

 

 

Фізкультурна група 

 

Фізичний розвиток 

І 

 

ІІ ІІІ осн. підг. звільн. гарм. н/сер. в/сер. 

Кількість 

дітей 

- 97 1 97 1 - 96 2 - 

% 

- 99 1 99    1 - 98 2 - 

 

           

 

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та 

антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, 

згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний 

підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.  

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного 

закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага 

на проведення оздоровчих заходів, попередження дитячого травматизму та 

забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з 

працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у 

надзвичайних ситуаціях під час проведення Тижнів безпеки. Дані питання 

розглядалися на виробничих нарадах (грудень, травень), нарадах при 

директорові (вересень,квітень). 

Педагогами дошкільного закладу приділялась постійна увага фізичному 

розвитку дітей через використання різних форм роботи з дітьми. 

Систематично проводились фізкультурні заняття, ранкова та гігієнічна 

гімнастика після сну, спортивні розваги, Дні здоров’я. З метою залучення 

дітей до занять фізичною культурою та спортом, пропаганди здорового 

способу життя, сприяння розвитку олімпійського руху у вересні 2020 року 

був проведений Олімпійський тиждень. Підсумком його проведення стало 

спортивне свято «Олімпійські старти», в якому взяли участь діти старшої 

групи «Чомусики». 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ 

У дошкільному закладі створені належні умови  для освітньо-виховної 

роботи,  як вихованців так і працівників, створення іміджу, тобто позитивної 

думки про дошкільний навчальний заклад. Дошкільний заклад здійснює свою 

діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік 



та період оздоровлення. Система заходів річного плану  спланована  

рівномірно, розподілена між педагогами за диференційним та 

індивідуальними підходами  з урахуванням можливостей дошкільного 

закладу та рекомендацій  управління освіти   Шосткинської  міської  ради. 

Освітній процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної 

освіти України. 

    Зусилля педагогічного колективу в 2020 - 2021 навчальному році було 

спрямовано на вирішення таких завдань: 

1. Формувати комунікативно-мовленнєву та логіко-математичну 

компетенції у дошкільників шляхом впровадження інноваційних 

методик та технологій. 

2. Удосконалювати формування у дошкільників екологічної свідомості  

та ціннісного ставлення до природи, власного здоров'я шляхом 

інтеграції валеологічних знань та основ безпеки життєдіяльності. 

3. Продовжити роботу з народознавства, реалізуючи ідеї національно-

патріотичного виховання у розвитку духовного потенціалу особистості 

дитини. 

На реалізацію поставлених завдань була спрямована діяльність всіх 

підрозділів дошкільного закладу, методична робота, управлінські рішення.  

Освітні завдання носять науково-методичний характер, базуються на 

діагностичній основі.  За даними досліджень характерним є  ріст позитивно-

психологічного мікроклімату в кожній віковій групі, покращення 

технологічного клімату у зв’язку з освоєнням нового прогресивного 

педагогічного досвіду, знань в галузі новітніх педагогічних  технологій, 

навичок самооцінки, самокорекції, самоконтролю; динаміки пізнавальної 

активності всіх учасників педагогічного процесу.                         

Для реалізації завдань  створені належні  умови: приміщення забезпечені 

необхідним обладнанням, навчально-наочними посібниками, іграшками у 

відповідності до навчальних програм, згідно «Примірного переліку ігрового 

та навчально – дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»  

Особлива увага зверталася на доцільне  раціональне розпланування площ 

приміщень, безпеку обладнання та інвентарю, їхній добір та раціональне 

розміщення, естетичне оформлення.  Особливий акцент було зроблено на  

організації предметно-ігрового розвивального простору в групах, 

максимально ізолюючи один від одного ігрові осередки., виконуючи 

Постанову Головного державного санітарного лікаря №55 від 22.09.2020 

року «Протиепідемічні заходи у закладах дошкільної освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронвірусної хвороби COVID – 19». 

У СЗДО  створені належні умови для педагогів щодо успішного 

розв’язання завдань розвитку, навчання і виховання дітей. Педагогічний 

колектив працював за освітньою програмою СЗДО № 6 на 2020-2021 



навчальний рік, погодженою педагогічною радою Шосткинського 

санаторного закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 ШМР Сумської обл., 

протокол №1 від 31.08.2020 р., комплексною  освітньою програмою 

«Дитина» для дітей від 2 до 7 років. (Рекомендована МОН України, лист 

МОН України № 1/11-16163 від 09.11.2015 р., наук. кер-к  В.О. Огнев’юк), 

парціальною програмою національно-патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (за наук. редакцією О.Д. 

Рейпольської, схваленою комісією з дошкільної педагогіки та психології 

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти та науки 

України), програмою з фізичного виховання «Казкова фізкультура» авт. 

М.М.Єфименко. Педагоги англомовних груп користуються програмою та 

методичними рекомендаціями Т. Шкваріної «Англійська мова для дітей 

дошкільного віку». 

У методичному кабінеті СЗДО з метою підвищення методичного,  

освітнього, теоретичного рівня педагогів, та фахової підготовки,  придбані 

новинки методичної літератури, фахові періодичні видання, які шляхом 

самоосвіти педагоги опрацьовували упродовж навчального року; 

сформований каталог педагогічного досвіду та інноваційних технологій, що 

дає можливість педагогам ознайомитися з сучасними педагогічними 

технологіями, авторськими розробками та використовувати їх в роботі з 

дітьми. 

В дошкільному закладі працювала творча група «Використання 

народознавчого компоненту для формування особистості дитини 

дошкільного віку», результатом роботи якої стала добірка конспектів занять з 

народознавства для дошкільників. 

Відбулися педради на теми: «Організація навчально-виховної роботи 

санаторного закладу дошкільної освіти у 2020/2021 н.р» (серпень), «Шляхи 

оптимізації мовленнєвого розвитку дитини дошкільного віку» (листопад), 

«Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільників» (лютий), 

«Результативність освітньої роботи з дошкільниками» (травень). 

Вихователь-методист Борман Л.І. провела для педагогів семнари:  

«Педагогіка Калабані. Практична реалізація принципів природовілповідності 

та здоров’язбереження в ЗДО», «Використання  народознавчих  засобів у 

становленні  особистості дошкільника», «Як навчити дітей розв’язувати 

арифметичні задачі», «Формування безпеки життєдіяльності дошкільників». 

В цьому році були організовані Тематичні тижні: «Україна – єдина 

країна», «Олімпійський тиждень», «Тиждень толерантності», «Тиждень 

творчості»  та Тематичні дні: «Всесвітній день театру», «День книги 

(буккросинг)», «Всесвітній день авіації та космонавтики», «День довкілля», 

«День птахів», «День поезіїї», «День народження Лесі Українки», «День 

народження Тараса Шевченка», «Міжнародний день рідної мови», «День 

українського козацтва», «День української писемності та мови», «День 

сміху». 



У закладі були проведені виставки дитячих малюнків: «Барви осені», 

«Зима-чарівниця», «Моя матуся – найкраща!», «А вже весна, а вже красна», 

«Безпека життєдіяльності дітей». 

Педагоги, проводячи освітню діяльність з дітьми, мають змогу 

користуватися комп’ютерами, ноутбуком, відеопроєктором, мультимедійною 

дошкою, акустичною системою тощо. Для ефективного вирішення проблем 

навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому 

пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми 

та методики. Педагоги закладу діляться своїм педагогічним досвідом з 

молодими колегами на відкритих заняттях.  

У цьому навчальному році дошкільний заклад  брав  участь у І етапі 

обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт  закладу дошкільної освіти у 

2021 році, в якому посів 3 місце. Вихователь Тетяна Коротка брала участь у 

міській виставці-огляду кращих методичних розробок педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти у 2021 році. ЇЇ методична розробка 

«Використання комп’ютерних ігор з логіко-математичного розвитку в роботі 

з дошкільниками» зайняла 2 місце у форматі авторських посібників.  

Колектив СЗДО брав участь у Всеукраїнській  благодійній акції  «Посади 

мільйон дерев», в результаті якої на території закладу були висаджені 

саджанці дерев та кущів, предоставлені для СЗДО міською владою, у 

місячнику благоустрою території закладу. Діти, батьки та працівники груп 

«Горобинка», «Сонечко», «Веселка» брали участь у Всеукраїнській  

благодійній акції  «Happy Мяу для Мурчика». Вони зібрали та передали 

Шосткинській волонтерській групі «Добре серце» корм та матеріальну 

допомогу на лікування і харчування безхатніх тварин. Педагоги груп 

дошкільного віку взяли участь у Всеукраїнській  благодійній акції  «Щаслива 

лапа» та провели ІІI Всеукраїнське заняття доброти на тему: «Гуманне та 

відповідальне ставлення до тварин».     

 

РОБОТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 

У 2020 - 2021 навчальному році практичний психолог працювала над 

вирішенням  наступних  основних завдань: 

- створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу; 

     - здійснення психологічного супроводу адаптації дошкільнят з метою 

збереження  психологічного здоров’я; 

- формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку; 

     -  підвищення професійної майстерності педагогів щодо здійснення 

процесу соціалізації дитини. 

Вона провела діагностичне вивчення психічного розвитку дітей раннього 

віку за методикою В.Манової-Томової та діагностичне вивчення 

сенсомоторного і соціального розвитку за методикою Е.Кіпхарда, результати 



яких заслуховувалися на медико-психологічних консиліумах раннього віку. 

Також  провела корекційно-розвивальні заняття по адаптації  дітей раннього 

віку за програмою М.Троїцької «Разом весело рости».  

Для дітей 5 року життя провела діагностичне вивчення емоційної сфери за 

методикою «Психотехніка у вихованні дітей» З.С.Карпенко та корекційно-

розвивальні заняття за програмою «Загадковий світ емоцій».  

З дітьми 6 року життя провела діагностичне вивчення рівня 

функціональної готовності дітей до навчання у  школі за методикою Керна-

Йєрасека та діагностичне вивчення розумового розвитку  за методикою 

А.Біне-Т.Сімона.  Також провела  групові корекційно-розвиткові заняття за 

програмою  «Успішна  соціалізація - набуття емоційного досвіду». В групах 

старшого дошкільного віку проведено вивчення функціональної готовності 

дітей до навчання в школі, результати якого заслуховувалися на медико-

психологічному консиліумі. 

Вітер-Єкименко Т.В. в цьому навчальному році взяла участь у міському 

конкурсі «Кращий психологічний кабінет» та стала Лауреатом даного 

конкурсу.  

Організувала та провела для педагогів закладу семінар-практикум 

«Креативність - шлях до пізнання», заняття з елементами тренінгу      

«Ефективна дисципліна без покарання». 

 

ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ 

Дошкільний заклад практикує активні форми взаємодії з батьками. 

Педагоги через різні форми та види роботи з батьками  на основі   

партнерських стосунків надавали кваліфіковану допомогу батькам у 

вихованні дитини та розв’язанні педагогічних проблем.  Також важливим 

завданням для СЗДО цьогоріч є: розширення інноваційних форм співпраці з 

родинами, прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу через 

роботу веб-сайту, створення відкритих груп у соціальних мережах Facebоok, 

Viber. 

На офіційному сайті дошкільного закладу батьки мають змогу знайти 

інформацію про напрями діяльності дошкільного закладу; зміст, форми і 

методи освітньо-виховної роботи, господарську та фінансову діяльність 

закладу. На сайті дошкільного закладу для взаємоспілкування педагогів та 

батьків систематично розміщуються порадчі матеріали на сторінці «Для вас, 

батьки», консультації спеціалістів СЗДО, розміщувалися новини про 

освітньо-виховну діяльність закладу. Була створена група у Фейсбуці 

«Заклад дошкільної освіти №6», в якій висвітлювались моменти 

життєдіяльності закладу. Вихователями групи «Горобинка» Короткою Т.О., 

Коржавіною О.В. також створена група у Фейсбуці. Вихователь-методист 

Борман Л.І. поділилась досвідом партнерської взаємодії колективу СЗДО з 

батьками на обласному онлайн-семінарі «Актуальні аспекти взаємодії з 



родинами вихованців в умовах осучаснення дошкільної освіти». Завдяки 

участі батьків зміцнилась матеріально-технічна база СЗДО, 

збагатилося предметно-розвивальне середовище в групах та на дитячих 

ігрових майданчиках. 

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Безпосереднє керівництво СЗДО здійснює управління освіти 

Шосткинської міської ради. 

До складу органів самоуправління дошкільного закладу входять: 

• Рада СЗДО (голова Осипенко Оксана); 

• Профспілковий комітет (голова Вітер-Єкименко Т.В.); 

• Батьківські ради груп; 

• Педагогічна рада; 

• Загальні збори батьків та членів трудового колективу. 

Упродовж 2020-2021 навчального року активно працювала Рада закладу. 

Батьківські ради груп вели активну роботу, організовували участь батьків в 

облаштуванні ігрових майданчиків, групових кімнат. Засідання Батьківської 

ради закладу проводились регулярно. 

 

СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО ЗАХИСТУ ДИТИНИ 

Санаторний заклад дошкільної освіти є державним закладом, у якому 

суворо дотримуються вимог щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у 

основних державних документах: 

- Конституція України; 

- Конвенції ООН про права дитини; 

- Законом України «Про охорону дитинства». 

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2020 року було 

проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт СЗДО 

№6. Практичним психологом Вітер-Єкименко Т.В. розроблені відповідні 

напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують 

соціальної підтримки. З батьками та членами родин проведена 

роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами. Впродовж 

навчального року сім'ям надавались консультації вихователями, 

вихователем-методистом старшою сестрою медичною. Мікроклімат сімей 

позитивний, неблагополучних та родин, що потребують допомоги немає. 



СИСТЕМА РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

ТРАВМАТИЗМУ 

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітньо- 

виховного процесу СЗДО якостей свідомого та обов’язкового виконання 

правил безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах 

надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки у різних 

нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, 

дорожнього руху, з протипожежної безпеки. 

Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності, у 

методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: 

демонстраційні картинки, добірка тематичної методичної та художньої 

літератури.  Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться 

під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи.  

У закладі проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності та 

Тиждень безпеки дитини (листопад, травень).  

До участі в  Тижні знань з основ безпеки  життєдіяльності було залучено: 

педагогічний колектив, обслуговуючий  персонал, дітей всіх вікових груп та 

їх батьків. 

При підготовці до Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності 

проведено ряд заходів: 

- ознайомлено працівників СЗДО  з нормативними документами з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності; 

- перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності; 

- перевірено наявність інструкцій, пам’яток з питань безпеки 

життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від 

нещасних випадків; 

- перевірено стан електричного обладнання, приміщень та території, 

стан пожежних щитів та пожежного обладнання, спортивного та медичного 

обладнання; 

- проведено інтерактивний семінар – тренінг «Формування основ  

безпеки життєдіяльності дошкільників» для педагогічних працівників 

закладу; 

- складено План основних заходів проведення Тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності (додається); 

- розроблені методичні рекомендації та надано консультативну 

допомогу молодим спеціалістам щодо планування та проведення тематичних 

днів Тижня ; 

- в методичному кабінеті оформлено тематичну  виставку методичної 

та фахової літератури з питань безпеки життєдіяльності на допомогу 

вихователям (розробки планування щоденної роботи з дітьми, конспекти 

занять та різних заходів, демонстраційний матеріал, художньо-літературний 

матеріал, наочні посібники); 



- узгоджені  плани проведення тематичних заходів музичного керівника 

та вихователя з фізичної культури; 

- оформлені куточки з безпеки життєдіяльності в кожній віковій групі; 

- розроблено щоденне планування освітньо - виховної роботи з дітьми, 

яке передбачало проведення тематичних днів: 

1. 26.04.2021 Правила поведінки при виявлені маловідомих предметів 

«Будь обережним  -  небезпечні знахідки». 

2.  27.04.2021  Правила поведінки при зустрічі з незнайомцями «Дитина 

та інші люди. Знайомі незнайомці». 

3. 28.04.2021  Правила поведінки на дорозі та у транспорті «Дитина і 

вулиця». 

4. 29.04.2021 Правила поведінки при експлуатації побутових, газо-, 

електроприладів « Дитина і побут. Побутові машини та прилади». 

5. Правила протипожежної поведінки «Коли вогонь друг стає ворогом». 

В межах  Тижня, 29.04.2021 року було проведене практичне заняття-

тренінг з евакуації вихованців та працівників закладу по протипожежній 

безпеці. 

Основним завданням практичного тренування була перевірка готовності 

працівників та дітей до дій при виникненні надзвичайних ситуацій. 

Під час  Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності  у усіх вікових 

групах проведені різні форми роботи з дітьми: тематичні заняття, пізнавальна 

музично-спортивна розвага «Із вогнем погані жарти, жартувати з ним не 

варто», цільові прогулянки та екскурсії до світлофора, до проїжджої частини, 

на кухню, на пральню, до стенду первинних засобів пожежогасіння СЗДО, 

театралізована діяльність, моделювання різноманітних ситуацій, читання 

творів дитячої художньої літератури та їх обговорення, перегляд 

мультфільмів, відеороликів, презентацій, сюжетно-рольові ігри, дидактичні 

ігри та ігрові вправи, конструктивно-будівельні ігри, бесіди (індивідуальні, 

групові, колективні), художньо-продуктивна  діяльність. 

Вихователями усіх вікових груп була проведена робота з батьками: 

підготовлені інформаційні дайджести, пам’ятки, проведені консультації та 

бесіди на теми безпеки життєдіяльності. 

На нарадах при завідувачу СЗДО постійно розглядались питання щодо 

попередження дитячого травматизму. 

У закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. 

Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться 

інструктажі з техніки безпеки. Для працівників розроблені і видані на руки 

інструкції з охорони праці, та посадові інструкції, які зберігаються на 

робочих місцях.  

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ 

 ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ 

У Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим 

комітетом є перелік посад працівників СЗДО №6 , яким надається додаткова 

відпустка до від 3 до 7 календарних днів окремим категоріям працюючих. 

Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листкам 



непрацездатності, педагогічним працівникам закладу надається щорічна 

відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого 

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

У Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ 

«Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення 

працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну 

працю (моральне заохочення). 

У санаторному закладі дошкільної освіти №6 усі працівнки сумлінно 

виконують свої обов'язки, працюють творчо, що є невід'ємною складовою 

успішного управління закладом. 

 

ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ІЗ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 

р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи 

забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», 

Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, СЗДО 

№ 3 проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого 

прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. 

За вересень – травень 2020-2021 навчального року кількість усних 

звернень склала 44, із них 36 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад 

і 8 щодо працевлаштування. За ініціативи завідувача на особистому прийомі 

було 2 батьків, які мали заборгованість по оплаті за харчування. Порушені 

питання розглянуті, надані відповіді. Письмові звернення відсутні. 

 

ПІДСУМОК 

Я вдячна усім: міському голові, управлінню освіти, працівникам СЗДО за 

покращення матеріальної бази закладу. Я вдячна батькам, які допомагають 

нам у проведенні ремонтних робіт у групах та облаштування території 

закладу. Усі заходи, що ми зробили протягом року, спрямовані на створення 

комфортних умов перебування дітей в садочку, збереження здоров’я дітей, 

підготовку дітей до школи.  Відомо – як ми сьогодні дбаємо про майбутнє 

дітей, так вони подбають про нас в майбутньому. 

На сьогоднішній день ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, 

наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче 

працювати в даному закладі.  

Керуючи закладом, я не забуваю, що дитячий садок – це, по суті, друга 

домівка для працівників і дітей. Тому намагаюсь зробити все можливе, щоб і 

дорослі, і діти відчували тут  комфорт та затишок. 


