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ЗВІТ 

Завідувача Славнянського закладу дошкільної освіти

Липовецької міської ради

за пророблену роботу протягом 2020– 2021 н.р.

Найко Інни Вікторівни

    Відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування 
керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладів» від 28.01.2005 р. № 55, щорічно після завершення навчального року
   (червень-серпень) керівники закладів дошкільної освіти звітують перед 
педагогічними колективами, батьківськими комітетами про виконану роботу за 
навчальний рік. Основні завдання щорічного звітування: забезпечення 
прозорості, відкритості та демократичності управління навчальним закладом, а 
також стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання 
керівниками ЗДО відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом;
отже завідувач закликала присутніх бути активними на зборах, висловлювати 
свої думки стосовно даної теми.  Звітування дає змогу проаналізувати та 
узагальнити результати роботи за підсумками навчального року, визначити 
досягнення та недоліки діяльності закладу та вжити заходів, необхідних для 
поліпшення роботи ЗДО у майбутньому.
      Протягом навчального року я намагалася активно працювати за всіма 
напрямками своєї діяльності , особлива увага приділялася створенню у 
навчальному закладі належних умов для забезпечення якісної освіти.  
Систематично під моїм контролем знаходилась навчально-виховна   робота з 
дітьми у  ЗДО .
Наш заклад знаходиться за адресою: вул. Шкільна , 5. Заклад дощкільної освіти 
функціонує з вересня  2006 року. У  садочку 1 різновікова група,спискова 
чисельність дітей-16. Режим роботи ЗДО  п’ятиденний з 8.00. до 17.00.  
 Педагогічними  працівниками  та обслуговуючим персоналом заклад 
дошкільної освіти укомплектований.



   Заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-
оздоровчих заходів, група оснащена  іграшками згідно типового переліку, 
постійно оновлюється розвивально - ігрове середовище.

Методична, організаційно-педагогічна робота
      Протягом  2020-2021 навчального року  організаційно – педагогічна робота 
базувалась на відповідних державних нормативно-правових документах, 
виконувались  педагогами вимоги  програми розвитку дитини дошкільного  
віку «Я у Світі»; спрямовувалась на вдосконалення роботи з вихователем ;  
дослідження інноваційних технологій та їх творче впровадження; використання
досягнень передового педагогічного досвіду, а саме   надбання та ознайомлення
з досвідом роботи вихователів сіл району ; надання дієвої компетентної 
допомоги, активізації розумової і творчої діяльності педагогів; створення умов 
для впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;
 пошуки нових, ефективних форм і методів роботи з дітьми,  оновлення 
навчально-виховного процесу .  
         Організація методичної роботи в закладі здійснювалась на основі річного 
плану роботи ЗДО, схваленим педагогічною радою (протокол № 3 від 
30.08.2020 року. Система методичної роботи в закладі базувалася таким чином, 
щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності 
кожного педагогічного працівника.
 У 2020-2021 н. р. методична робота в закладі була сконцентрована навколо 
пріоритетних завдань педагогічного колективу: 
-Активне залучення до національно – патріотичного та екологічного виховання 
дошкільників. 
-Посилення комунікативно – мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.
-Активізація творчого потенціалу педагогів.
Протягом навчального року колектив закладу створював умови для 
забезпечення гармонійного та всебічного розвитку дошкільників на основі 
удосконалення ігрового розвивального життєвого простору в ЗДО, 
сприятливого для закладання основ компетентності, соціальної, емоційної 
зрілості, розвитку зачатків активної за формою та моральної за змістом позиції. 
Педагоги колективу працювали над завданнями перспективності і наступності у
роботі ЗДО та початкової ланки загальноосвітнього навчального закладу, 
батьківської громадськості з метою забезпечення психологічної, мотиваційної 
та інтелектуальної готовності дітей до навчання в школі.
       Протягом 2020-2021 н. року продовжувалась  робота  створенням  
належних  умов  для здійснення системного підходу до навчально-методичного 
забезпечення педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі: 
поповнювалась  інформаційно-методична база ЗДО навчально- методичнми та 
навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і 
науки України для використання в дошкільних навчальних закладах відповідно 
Базової програми розвитку дитини .  Ефективно забезпечувалась діяльність 
наступних форм методичної роботи:

-    Педагогічні  ради,  які  ми відвідували у Липовецькому ДНЗ №1,наразі
здійснили перехід до Нападівського ЗДО



 Педагогічні читання.
 Семінар-практикум .
 Методичні консультації.
 Консультування.
 Самоосвіта. Співбесіди.

                                                                                                                                         
Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого 
інноваційного розвитку в цьому навчальному році наш  колектив   спрямовував
 свою  діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, 
оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з 3-річного 
віку  дитини і  завершуючи її вступом до школи. При цьому особливу увагу 
приділяли  таким пріоритетним напрямам освітньої роботи: забезпечення 
наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, екологічного 
виховання дошкільників. Просвітницька робота з сім’ями вихованців  
проводилась у різних формах співпраці з ними (батьківські збори,  бесіди, 
інформаційні стенди, тематичні папки-пересувки),  і  передбачала 
ознайомлення батьків із віковими особливостями психолого-фізіологічного 
розвитку дітей та специфікою освітнього процесу в дошкільному навчальному 
закладі.  Якість освіти значною мірою  залежить від забезпечення наступності 
між суміжними освітніми ланками. Так в центрі уваги педагогів  дошкільного 
навчального закладу  перебуває забезпечення формування у кожної дитини 
перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створення передумов 
для її безболісної адаптації до нового соціального середовища.  З цією метою в 
ЗДО налагоджене тісне співробітництво з вчителями початкових класів  за 
трьома напрямами:
- інформаційно-просвітницьким (ознайомлення із завданнями здійснення 
наступності в роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, 
спрямованій на формування духовно розвиненої, патріотично налаштованої та 
працелюбної особистості);
- методичним (ознайомлення зі   змістом, формами та методами  освітньої 
роботи в закладах дошкільної освіти і початковій школі.

 Прийняті рішення педагогічних рад були спрямовані на удосконалення 
навчально-виховного процесу. Педагогами було поповнено заклад  
посібниками, атрибутами, матеріалом для занять з даної теми.

         Протягом навчального року значну увагу ми  приділяли  формуванню 
навичок здорового способу життя у дітей та батьків, зібрано та систематизовано
комплекс оздоровчих заходів.
          Протягом року педагогічні працівники ЗДО брали активну участь у 
методичних заходах міста та району.
       У той же час є низка проблемних невирішених питань методичної роботи в 
закладі, а саме:

-  недостатнє уміння  вихователя  розподіляти  у часі діяльність малюків 
різними за віком, забезпечити  особистісно-орієнтований, диференційований, 



індивідуальний, діяльнісний, інтегрований, ігровий та інші сучасні підходи до 
організації дитячої життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі
-   малоефективна робота по формуванню у педагогічних працівників навичок  
науково-дослідницької роботи.

Результати роботи щодо зміцнення матеріально – технічної бази

     Протягом 2020-2021р.   значна увага приділялась збереженню та зміцненню
матеріальної  бази  за  кошти  місцевого  бюджету.  Проведено  косметичний
ремонт  приміщень  ЗДО,конкретно  виконані  види  робіт  поточного  ремонту
(вартість):
Славнянський заклад дошкільної освіти Липовецької міської ради Вінницького
району, Вінницької області. Із 01.07.2021-31.07.2021 був проведений плановий
поточний косметичний ремонт.

Види  робіт:  -Фарбування  міжкімнатних  дверей,  порогів,
підвіконників та водяних регістрів у приміщенні;
                     -Фарбування  спортивного інвентаря (гімнастичні
лави, шведська стіна);
                     -Фарбування стелі та відкосів водоемульсійною
фарбою;
                     -Генеральне прибирання( Миття вікон, прання та
заміна дитячої білизни, прасування);
                     - Здійснення косметичного ремонту харчоблоку
спільно із філією;
                     -Повне зачищення та перефарбування дитячого
майданчика та балкону при вході до приміщення закладу.

           Але не дивлячись на це є ряд недоліків:
- необхідно придбати жалюзі на вікна спальні;
-  реконструкції підлягає ігровий майданчик(гірка);
- необхідно замінити вікно у роздатковій кімнаті на металопластикове.
- необхідно придбати витяжку на харчоблок.

                                 
Медичне обслуговування

    Аналізуючи стан відвідування дітьми дошкільного закладу визначено, що 
відвідування дітьми  закладу протягом року складає близько 60%.  Це говорить 
про те, що батьки не водили активно своїх дітей до садка через низький 
температурний режим у групі , тому показники  здоровя були  не зовсім на 
належному рівні. Керуючись санітарними правилами для закладів було 
проведено аналіз захворюваності дітей за 2019 - 2020 навчальний рік.  Відсутня 
захворюваність ангіною, пневмонією, але частими були простудні 
захворювання .Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка 
робота, зокрема це:
1. Організація  роз’яснювальної  роботи  з  дітьми  та  батьками  щодо

профілактики захворювань.



2. Систематичне щеплення дітей.
3. Дотримання вимог санітарії.
4. Здійснення загартування вихованців.
5. Організація фізичного виховання.
6. Чітке дотримання режиму.

  Турбота про фізичне здоров’я та безпеку життєдіяльності дітей завжди була і 
залишається одним із головних завдань педагогічної роботи. Колектив ЗДО  
постійно дбає про збереження та зміцнення  здоров’я вихованців, організація 
харчування та медичного обслуговування забезпечується на належному рівні.   
Завідувач разом із кухарем  планує та складає меню,  веде відповідну 
документацію , слідкує  за дотриманням виконання норм харчування.

                           

                                      Організація харчування дітей

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі 
здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 
навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.
Вартість  харчування  у ЗДО  складала 25 грн на одну дитину у 2020 н. році , з  
них 40% сплачували батьки, інші 60 % – за рахунок місцевого бюджету. У 2021 
році складає 24 грн. , це 50 % батьківська плата та 50% з бюджету Липовецької 
міської ради. Продукти харчування, що постачаються в заклад мають 
сертифікати якості та відповідності. Умови для організації харчування в 
дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, 
забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним 
обладнанням. За бюджетні  кошти проведено  поточний ремонт приміщення 
харчоблоку. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного 
режиму. Була придбана необхідна кількість миючих засобів . З боку 
адміністрації дошкільного закладу здійснювався чіткий контроль за 
технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, 
дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в 
щоденнику контролю.
З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається 
двотижневе перспективне меню. Діти отримували різноманітне харчування.    
Натуральні норми по життєво необхідних для росту і розвитку дитячого 
організму продуктам виконувалися не в повному обсязі, а саме на 54 %. Це 
пов’язане з ростом цін на продукти харчування та розходженням між 
затвердженими грошовими нормами харчування і вартістю продуктового 
набору.  

« Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей»

Велику увагу протягом навчального року колектив  закладу приділяв формуванню 



здоров’язберігаючих технологій. Розроблялись та узгоджувались з 
Держпродспоживслужбою у Липовецькому районі перспективні примірні меню на 
всі пори року , проводились консультації для батьків та персоналу ЗДО щодо 
профілактики та попередження дитячого травматизму та інфекційних захворювань.
Робота педагогів протягом року включала в себе проведення усіх форм роботи з 
фізичного розвитку дошкільників та їх оздоровлення. Також значна увага 
приділялась охороні життя і збереженню здоров’я дітей дошкільного віку.
При організації освітньої роботи з формування основ безпечної поведінки у 
дітей дошкільного віку перевагу надавали спостереженням , прогулянкам , 
бесідам ,різним видам ігрової, трудової, та пошуково - дослідницької діяльності,
інтегрованим заняттям , проведенню розваг , «Днів та тижнів безпеки».
Важливий чинник ефективності роботи з питань безпеки життєдіяльності - тісна 
взаємодія між батьками та педагогами. Для цього залучали батьків до різних заходів. 
Адже формування здорового способу життя дошкільнят - одне з найактуальніших 
завдань роботи педагогічного колективу і родини.
Основною метою діяльності  закладу дошкільної освіти є виховання здорової, 
гармонійно розвиненої особистості, запобігання розладам фізичного та 
психічного розвитку та їх корекція , підготовка дошкільнят до навчання в 
загальноосвітній школі.
Головне завдання ЗДО на наступний рік : «Формувати у дітей знання про 
здоровий спосіб життя».

« Соціально - економічний розвиток ЗДО».

   Матеріальна база ЗДО у задовільному стані. Заклад забезпечено 
необхідним обладнанням , меблями та м’яким інвентарем. У закладі 
створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці 
робітників. На підставі нормативних документів адміністрація закладу 
планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались 
накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, з 
пожежної безпеки , з попередження дитячого травматизму , проводились 
інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до 
нормативних вимог.
Заклад дошкільної освіти повністю забезпечений необхідним технологічним 
та господарчим обладнанням , яке знаходиться в задовільному стані. 
Фінансово-матеріальне забезпечення відбувалось за рахунок бюджетних 
коштів. За бюджетні кошти було зроблено косметичний ремонт приміщення,
поремонтовано та приведено в належний стан ігровий майданчик. 

В закладі значно покращилось розвивально - ігрове середовище , 
забезпечення методичною літературою, цінними рекомендаціями зі сторінок
періодичних видань.
Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, огорожена. 
Санітарний стан приміщень ЗДО має задовільну оцінку. Санітарно - 



технічний стан у групових та туалетному приміщеннях , а також гігієнічний 
режим прибирання , провітрювання та кварцування - систематично 
контролювались завідувачем закладу. Робочі місця відповідали санітарно - 
гігієнічним нормам, вимогам техніки безпеки й охорони праці. Спец одягом 
забезпечені всі категорії обслуговуючого персоналу.
Завдання закладу на 2021 - 2022 н.р. - дбати про всебічний розвиток 
закладу.

Підсумки

              Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, 
що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з 
урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базової програми.

Роботу педагогічного колективу за 2020-2021 навчальний рік можна оцінити як 
задовільну. Звертаючи увагу на це, робота колективу закладу дошкільної освіти
у наступному навчальному році буде спрямована на: індивідуалізацію 
освітнього процесу; підсилення тенденції особистісно орієнтованої, 
гуманістичної  моделі виховання; соціалізацію дошкільників; удосконалення 
роботи педагогічного колективу з оптимізації шляхів взаємодії з родиною 
вихованців.  Це допоможе педагогам забезпечувати умови для росту життєвої 
компетенції дитини  у відповідності з вимогами Програми виховання і навчання
дітей «Я у світі».
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