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Заклад дошкільної освіти №2 «Гномик» - заклад освіти для дітей віком від 2 

років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і 

зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність 

відповідно Закону України «Про дошкільну освіту», «Закону про освіту»,  

Статуту та колективного договору. 

Розташований за адресою: вул. Черняхівського, 60 «а» та функціонує з 

1993 року. 

Проектна потужність - 167 місць. 

Режим роботи установи –12,  10,5 годин; з 7:00 до 19:00 

Функціонує – 8 груп. 

Станом на 31 грудня 2019 року в садочку перебуває 265 дітей. 

На 2019-2020  навчальний рік дошкільний навчальний заклад 

укомплектовано таким чином: 

1 група -  ясельного віку (2-3 рік життя); 

2 групи -  молодшого дошкільного віку (3-4 р.ж.);  

3 групи -  середнього дошкільного віку (4-5 р.ж.); 

2 групи - старшого дошкільного віку (5-6 р.ж.). 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України 

від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про 

порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – 

технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та 

громадськістю». 

Завдання звітування: 

1. Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління освітнім 

закладом. 

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником 

відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом. 

План роботи складений на основі Базового компонента та програми 

«Українське дошкілля», «Оберіг», «Впевнений старт», що забезпечує всебічний 

розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» 

та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у ЗДО№2 

здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню 

системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями 

розвитку та сферами життєдіяльності.  

Режим роботи ЗДО: п’ятиденний з 7.00 до 19.00. 

Заклад дошкільної освіти педагогічними працівниками, медичним та 

обслуговуючим персоналом забезпечений повністю, згідно штатного розпису.  

 Працює  в закладі дошкільної освіти – 42 особи: зокрема, педагогічних 

працівників –19 осіб, з них з вищою педагогічною освітою 18 осіб, 23 технічних 

працівники. Рівень майстерності педагогів достатньо високий.  

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо-виховного процесу 

адміністрацією ЗДО№ 2 «Гномик»  охоплені контролем усі суттєві питання.  

Організація освітньо-виховного процесу  спрямована на забезпечення 

реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками 

соціального досвіду. 
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У 2019 році колектив закладу працював творчо і відповідально в 

інноваційному режимі, використовуючи нові педагогічні ідеї, запроваджуючи в 

освітню діяльність сучасні педагогічні технології і методики.  На базі закладу 

дошкільної освіти продовжувала працювати міська творча група з впровадження 

в практику роботи програми «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку».  

Один раз на квартал (лютий, жовтень) проводився Тиждень безпеки дитини, 

в квітні проводився Тиждень цивільного захисту. До роботи з даного  питання 

залучалися спеціальні служби: протипожежна, поліцейська, МНС, швидка 

медична допомога та  батьки. 

Протягом року здійснювалося поповнення інформаційно-методичної бази 

ЗДО навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-

наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України 

для використання  в ЗДО у 2019 р.  Поповнювався та ефективно використовувався 

методичний фонд літератури, аудіо- та відеоматеріалів. 

Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу є максимальна 

гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати 

тему самоосвіти, інноваційну технологію, дітям були створені всі умови для 

розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків в усіх 

групах. 

Протягом навчального року у закладі з метою розвитку природних задатків 

та нахилів дитини було надано додаткові освітні послуги з хореографії,  

підготовки дошкільників до школи, зображувальної діяльності. 

Організація харчування дітей в ЗДО здійснювалася відповідно до Законів 

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Закону 

України «Про основні принципи та вимоги безпечності та якості харчових 

продуктів», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільних 

наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я 

України від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 01.06.2005 №242/329 

«Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та 

оздоровчих закладах», Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 

№234  «Про затвердження санітарного регламенту для дошкільних навчальних 

закладів», «Про посилення заходів з профілактики гострих кишкових інфекцій та 

харчових отруєнь серед дітей у навчальних закладах» від 20.02.2012 №870/1246, 

листа  Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту прав споживачів від 20.02.2017 №602-122-3/2838,  наказу управління 

освіти і науки «Про дотримання санітарно-гігієнічних вимог та організації 

харчування в навчальних закладах» №206 від 23.10.2017. 

 Харчування дітей в ЗДО у 2018-2019 н.р. здійснювалось з розрахунку 60% 

від вартості харчування в день за дні відвідування дитиною садка: ясельна група – 

13.80 грн. та дошкільні групи – 19.20 грн.. 

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. 

 Умови для організації харчування в ЗДО задовільні. Харчоблок має 

необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, 

оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому 
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стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. 

Придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за 

рахунок позабюджетних коштів. 

З боку завідувача та старшої медичної сестри протягом року здійснювався 

систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог з 

організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні 

перевірки щодо організації харчування, виходу страв, якості продовольчої 

сировини та продуктів харчування. 

Вихователями закладу створено належні умови по організації харчування,  

здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. 

Помічники вихователів дотримувалися вимог санітарного регламенту з 

організації харчування. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму 

кожної вікової групи. Проте натуральні норми виконувались не в повному обсязі, 

пов'язано це перш за все з цінами на продовольчу сировину та продукти 

харчування. Скарг на якість приготування їжі від батьків не було зареєстровано, 

порушень не зафіксовано.  

Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2019 року, обговорювалися 

 та вирішувалися на засіданнях батьківського комітету, батьківських зборах, 

конференціях, круглих столах. 

Для зниження захворюваності колективом ведеться клопітка робота, зокрема: 

чітке дотримання режиму; дотримання  санітарно-гігієнічних вимог; організація 

фізичного виховання; систематичне щеплення дітей; проведення загартовуючих 

процедур. 

     З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони 

дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, 

дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз 

стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя 

і здоров’я дітей у закладі дошкільної освіти, який показав, що колективом закладу 

проводиться велика робота з цього питання. 

Своєчасно було видано накази про організацію роботи, щодо запобігання 

дитячого травматизму в закладі дошкільної освіти в осінній, зимовий, весняний та 

літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого 

травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо 

травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно 

надавались до міського управління освіти. 

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки 

життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року 

розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та 

Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період. 

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання видів дитячого 

травматизму розглядалися на нарадах при завідувачу, виробничих нарадах. Були 

висвітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих 

місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного 

процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила 

облаштування та утримання закладу дошкільної освіти, пожежно-технічних умов 

ЗДО. 
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       У 2019 році  значна увага приділялась зміцненню матеріально – технічної 

бази закладу, ремонтним роботам в кімнатах спеціального користування.  

За кошти благодійного фонду «Майбуття» було придбано і зроблено: 
  

Вхідний залишок: 1337.92 
  

 

Місяць 

Надійшло 

коштів 

Витрачено 

коштів 

 

На які потреби 

Сума 

витрачених 

коштів 

Січень 3 110 3 296,52 1. Замок навісний 

2. Куток зовнішній 

3.  Крісло 

97.62 

50,70 

3148,20 

Лютий 2 220 264,42 1.  Круг відрізний, рамка під вимикач 

2. Болт М12, гайка М12, гровер-шайба 

115,74 

148,68 

Березень 1 380,48 2 251,49 1. Термометр 

2. Відро, швабра, контейнер харчовий 

3. Бур по бетону, свердло по металу, дюбеля 

4. Перевірка Ваги класів точності 

76 

930,84 

415,92 

 

828,73 

Квітень 1 540 714,23 1.Технічне обслуговування вогнегасників 

2. Канцелярські товари 

180 

 

534,23 

Травень 2 199 4 047,22 1. Вимірювач артеріального тиску 

2. Щітка дротяна, змазка універсальна 

3. Шпалери, клей, емаль біла, ґрунтовка,   

водоемульсія, валик, плінтус для стелі 

4. Плінтус для підлоги, кут зов., кут внутр. 

5. Покриття для підлоги ПВХ 

6. Кутики для плінтуса, з’єднання, клей унів. 

7. Липучки 

486 

137,65 

1 760,46 

 

233,76 

1201,79 

205,56 

40 

Червень 4 120 603 1. Медикаменти 603 

 

Липень 1 000 3 581,04 1. Фарба, валик, ґрунтовка, емульсія, шпаклівка 

2. Фініш, вимикач, фарба 

3.Розчиник, валик 

4. Перемикач ТПКП 

3003 

207,96 

70,08 

300 

Серпень 6509,08 5331,04 1. Фарба, клей 

2. Барвник для емульсії AURA 

3. Труба, кран, карбіт 

4. Пісок, цемент, вапно 

5. Журнали прибуття/вибуття дітей 

6. Гайка, дюбель, хрестики для плитки ґрунтовка 

7. Світильник, вимикач, шурупи, дюбеля 

407,92 

48,96 

1003 

2691,80 

531 

531,62 

115,74 

Вересень 4907 7059,34 1. Змішувач, зливний кран 

2. Змішувач, труба, кран 

3. Покрівельно-ущільнююча смужка, клей 

4. Дошки для нарізання, совок та щітка, годинник, 

насадка для швабри, 

663 

5383 

303,72 

709,62 

Жовтень 3 227 312 1.Технічне обслуговування вогнегасників 312 

Листопад 2 210 1 810,56 1. Ручка дверна 

2. Труба Ф32, цемент 

3. Контейнери харчові 

225,96 

1203 

381,60 

Грудень 1 000 2 263,94 1. Килимове покриття 

2. Шурупи, дюбель, профіль алюмінієвий, 

ізоляція 

3. Профіль під резинку 

4. Технічне обслуговування вогнегасників 

5.Шпалери, клей для шпалер 

6.Лампа галогенна  12 V 

7. Лампа Led 9 W 

447,89 

326,03 

 

483 

90 

717,66 

148,56 

50,80 

Всього: 34 760,48 31 534,80  31 534,80 
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Надходження коштів з додаткових освітніх послуг по спецрахунку становить 

11 474 грн 85 коп. (залишок на 01.12.2019 р.) 

З них придбано керамічну облицювальну плитку для коридору та клей. 

Видатки: 8 500 грн - двері 2 шт; 13 500 грн - плитка облицювальна. 

За рахунок спонсорських коштів: 

- Встановлено нові гойдалки на ігрових майданчиках І молодшої та середньої 

«А» групи. 

- Проведено чистку подушок та придбано килимову доріжку в ІІ молодшій 

«Б» групі.  

- Поклеєно шпалери в коридорі в І молодшій групі. 

- Придбано телевізор в старшу «Б» групу. 

- Придбано нові меблі (стінка гардеробна, стіл швейний) в кабінет 

кастелянки. 

- Придбано телевізор, замінено світильники в груповій кімнаті в середній 

«А» групі  

- Придбано стінку в кабінет завідувача. 

Звернення батьків до адміністрації закладу в усній формі в основному з 

питань зарахування дітей до ЗДО скарг впродовж року не було. 

       Пропозиції та зауваження батьків приймаються з вдячністю, з адекватним 

реагуванням та враховуються в подальшій роботі. 

      Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що поставлені перед 

колективом завдання – виконані, а проведена робота може бути оцінена 

задовільно. 

Керуючись Законами  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних листів МО 

України, річного плану ЗДО №2. Завдячуючи народному депутату України 

попереднього скликання Мельниченку В.В., міському голові Сімашкевичу М.Є., 

батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у закладі дошкільної 

освіти створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, 

коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, 

інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою 

освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, 

необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування закладу дошкільної 

освіти, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей. 

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна 

зазначити, що поставлені завдання виконано. 

 
 
 
 
 
 


