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У Трощанському закладі дошкільної освіти на протязі 2020-2021 н.р. 

функціонувала одна різновікова група. В групі нараховувалось 15 дітей, віком 

від 2-х до 6-ти років.  

Навчальний рік у закладі розпочинається 1 вересня, закінчується 31 

травня. З 1 червня по 31 серпня – літній оздоровчий період. 

Перагогічним та обслуговуючим персоналом наш заклад забезпечений 

повністю: один завідувач, один вихователь, один помічник вихователя, один 

кухар, одна праля (0,25). 

Заклад дошкільної освіти здійснює освітньо-виховну діяльність 

відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», програми «Дитина», 

статуту дитячого садка, затвердженого рішенням 6 сесії Липовецької міської 

ради 8 скликання від 22 січня 2021 року № 126 та річного плану на 2020-2021 

н.р. Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей у 

нашому ЗДО залишаються заняття з різних видів діяльності. Тривалість заняття 

для різновікової групи становить  15-20 хвилин. Проводилися  заняття 

індивідуальної та групової форми організації.      На протязі року у дошкільному 

закладі проводилась чітка систематична робота з метою формування у 

дошкільників знань, умінь та навичок відповідно до вікових властивостей та 

вимог програми. 

Колектив нашого закладу протягом 2020-2021 навчальних років показав 

себе як відповідальний, творчий та ініціативний. 

Основним завданням ЗДО в 2020-2021 н.р. були визначені такі: 

1. Виховати щасливою дитину; 

2. Підготовка дошкільників до реального життя, насиченого 

різними подіями, непередбачуваними ситуаціями; 

3. Національно-патріотичне виховання. 

 



Зазначені пріоритети не зменшують значущості інших складових змісту і 

завдань освітньої роботи, засобів, методів розвивально-виховного впливу на 

дітей. При плануванні роботи дошкільного закладу на новий навчальний рік 

враховуються викладені вище пропозиції, які можна частково замінювати чи 

доповнювати залежно від потреб самого закладу, продиктованих конкретною 

ситуацією його діяльності, контингенту вихованців та їхніх родин, творчими 

задумами вихователів. Крім того, педагогічний колектив керувався виключно 

інтересами самих дітей, їхніми запитами, здібностями, можливостями і 

потребами розвитку в межах формування повноцінної дошкільної зрілості. 

Важливим чинником ефективності роботи є тісна взаємодія між батьками 

та педагогами, але значні корективи у роботу закладу внесли карантинні заходи 

пов’язані з хворобою COVID – 19, які і не оминули наш заклад. Всі працівники 

ЗДО дотримувались гігієнічних навичок, відповідної дистанції у приміщенні та 

на території ЗДО, саме тому наші зустрічі в минулому році були обмежені. 

Одним з пріоритетних  напрямків керівника є забезпечення соціального 

захисту , збереження  та зміцнення здоров’я дітей та працівників закладу.  

Згідно із Законом України «Про охорону праці » у закладі дошкільної 

освіти здійснюється робота з охорони праці техніки безпеки, призначені 

відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на 

робочому місці і безпеки  організації життєдіяльності дітей та учасників 

освітньо- виховного процесу  здійснюється згідно з нормативною базою  та 

заходів безпеки праці.  

Медичне обслуговування вихованців здійснюється Липовецькою 

поліклінікою та згідно договору місцевим фельдшером. Антропометричні 

виміри дітей проводяться в закладі. Санітарно-освітня робота серед батьків та 

працівників проводиться через бесіди, консультації, про що ведеться відповідні 

записи. Кожен працівник закладу проходить обов’язковий медичний огляд, 

який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Випадків виробничого  та 



дитячого травматизму, за звітний період зареєстровано не було. Також було 

придбано необхідна кількість миючих дезінфікуючих засобів за рахунок 

бюджетних коштів. 

Харчування вихованців здійснювалось  відповідно  до Інструкції  з 

організації харчування дітей у закладах дошкільної  освіти. Діти одержували   

трьох разове харчування. Продукти харчування, що постачаються в садочок, 

мають сертифікати якості.  

З  першого січня 2021 року  змінилось підпорядкування закладу , згідно 

рішення № 88 від 14 січня 2021 року ми входимо до складу  Липовецької 

територіальної громади. Відповідно змінилися умови харчування яке становить 

24 грн/день. Діти пільгових категорій малозабезпечені та діти учасників 

АТО/ООС-харчуються безкоштовно , багатодітні – 50% від батьківської   

вартості тобто 6 грн. Всі інші згідно рішення міської ради №14 від 17.02.21 в 

розмірі 50% за рахунок місцевого бюджету та 50% (12грн.) за рахунок 

батьківської плати. Адміністрація закладу постійно контролює якість продуктів 

та страв. 

 Контроль за якістю  харчування , санітарно-гігієнічним  станом закладу 

ведеться і з боку Липовецького управління Головного управління 

Держпродспоживслужби, про що свідчать акти перевірок.  

Питання захворюваності, відвідування дітей систематично розглядалися 

на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи 

щодо їх покращення. Отже, можна зробити висновок, що для реалізації завдань 

із зміцнення здоров’я формування ціннісного ставлення дитини до свого 

здоров’я, інтересу до здорового способу життя в дитячому садку створені всі 

необхідні умови. 

Регулярно проводились виробничі наради та наддавались консультації для 

працівників ЗДО. 



Робота вихователя закладу освіти  забезпечила високі та середні 

показники готовності дітей до навчання у школі 

Високий рівень – 25% 

Середній рівень – 75 % 

Низький рівень – 0 % 

Діти –випускники мають  добрі потенційні можливості в галузі розвитку 

пізнавальних процесів, сформована навичка навчальної діяльності. Вміють 

слухати і виконувати вказівки дорослого , контролювати себе ,оцінювати свої 

відповіді й відповіді однолітків .  До того ж і знання слід оцінювати 

комплексно, в зв’язку з різними сферами життєдіяльності , а не лише ті , що 

пов’язують дитину з майбутнім шкільним навчанням.      

Підводячи підсумки за навчальний 2020 – 2021рік можна 

стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, 

комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей.     Впевнено  

можна сказати, що педагоги та всі працівники закладу зробили все, щоб 

перебування  дітей у закладі було комфортне та цікаве.  

 

 

 

Завідувач ЗДО                                                     Піщенюк А.О. 


