
 1 

ЗВІТУВАННЯ ЗАВІДУВАЧА ДНЗ № 286 

ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Доценко Олени Сергіївни 

про роботу в 2014-2015 н.р. 

 

Даний звіт написаний на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 

23.03.2005 року № 178 та «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним 

колективом та громадськістю». 

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської 

системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського 

контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження 

колегіальної етики управлінської діяльності завідувача. 

 

Завдання звітування: 

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним 

закладом. 

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних 

рішень у сфері управління навчальним закладом. 

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на 

здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та 

оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: 

збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх 

особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та 

готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні; 

створення передумов для впровадження Базового компоненту дошкільної освіти та 

навчальних програм – «Дитина в дошкільні роки» та парціальні програми, за якими 

працюють керівники гуртків. 

Педагогічний колектив при вирішенні річних завдань спирався на нормативно-

правову базу, яка визначається основними положеннями Конституції України, Законів 

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

цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, 

Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового компонента дошкільної освіти 

(нової редакції), інструктивно-методичних листів МОН України «Щодо організації роботи 

в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році» від 27.06.2014 № 1/9-

341, «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 03.07.2009 № 1/9-455, 

«Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і 

молодшого шкільного віку» від 19.08.2011 № 1/9-634, «Про організацію обліку дітей 

дошкільного віку» від 07.05.2007 № 1/9-263, «Фізичний розвиток дітей в умовах 

дошкільного навчального закладу» від 16.08.2010 № 1/9-563, «Про організовану і 

самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» від 26.07.2010 № 1.4./18-

3082, Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 № 930,  

Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах від 01.10.2012 № 

1059, Переліку навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки 

України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному 

році від 07.08.2014 № 1/9-339, Статуту ДНЗ та інших чинних актів вищих органів 

державної влади. 

  

 

 

 



 2 

Загальна характеристика 

Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим 

роботи: 6.30 – 18.30. За режимом перебування дітей: у 12-годинному режимі працюють 11 

груп, у 10,5 годинному – 2 групи. 

Навчальний рік в ДНЗ починається 1 вересня та закінчується 31 травня. З 1 червня 

по 31 серпня – літній оздоровчий період. В закладі визначена українська та російська мови 

навчання та виховання. 

 

Склад вихованців 

За проектною потужністю ДНЗ розраховано на 320 місць, цього року заклад 

відвідувало 405 дітей, в порівнянні з минулим роком – це на 19 дітей менше. Враховуючи 

що ДНЗ кожен рік працює з великим перевантаженням – це значне досягнення. 

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі направлення 

ТВО Ленінського району, заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, 

ксерокопії свідоцтва про народження дитини. 

Групи комплектуються за віковими ознаками. У навчальному році було 

укомплектовано 13 вікових груп: 3 групи першого молодшого віку (ясла), 10 груп для 

дітей дошкільного віку: 

3-го року життя – 3; 

4-го року життя – 3; 

5-го року життя – 4; 

6-го року життя – 3; 

Контингент дітей в ДНЗ – 405 

Дітей раннього віку – 94  

Дітей дошкільного віку – 311 

 

Кадрове забезпечення 

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: 

- завідувач; 

- вихователі-методисти – 2,  

- практичний психолог; 

- музичні керівники – 2; 

- інструктори з фізкультури – 2; 

- керівники гуртків «Англійська мова», «Спортивна гімнастика»; 

- старші медичні сестри – 2; 

- вихователі – 26. 

Показником правильної кадрової політики в ДНЗ є стабільність кадрового складу. 

Кількісний склад педагогічних кадрів 

дошкільного навчального закладу № 286: 

за штатним розкладом 37 педагогів 

укомплектовано 35 педагогів 

Якісний склад педагогічних кадрів. Освітній рівень педкадрів 

освіта кількість відсоток 

вища 14 40% 

базова вища 1 2,5 % 

неп. вища 20 57,5% 

Віковий склад педкадрів 

вікова категорія кількість відсоток 

21-30 років 3 8,5% 

31 -40 років 4 11,5% 

41-54 роки 21 60 % 

55 і а більше 7 20 % 
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Склад педкадрів за стажем роботи 

стаж кількість відсоток 

до 3 років 2 5% 

до 10 років 4 11,5% 

до 20 років 7 20% 

20 та більше 22 63,5% 

Склад педкадрів за результатами атестації 

категорія кількість відсоток 

Вища категорія 5 14,5% 

І категорія 2 5 % 

II категорія 3 8,5 % 

«Спеціаліст» 20 72% 

Пед. звання 8 23% 

 

Станом на 30.05.2015 р. у закладі є вакансія керівника гуртка «Англійська мова». 

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В 

цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю. 

На протязі 2014-2015 н.р. пріоритетними напрямками роботи були: 

- Зміцнення здоров’я та фізичного розвитку дошкільників; 

- Інтелектуальний та пізнавальний розвиток особистості; 

- Патріотичне виховання. 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного 

плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Діяльність 

дошкільного закладу в 2014-2015 н.р. була направлена на реалізацію таких завдань: 

1. У взаємодії з батьками удосконалювати роботу щодо зміцнення здоров’я дітей шляхом 

використання різних форм рухової активності та сучасних оздоровчих технологій, а 

саме ігрового стретчингу, фітбол-гімнастики, пальчикової гімнастики, пісочної терапії, 

психогімнастики (2-й рік). 

2. У взаємодії з батьками забезпечувати пізнавальний розвиток дошкільників завдяки 

формуванню сенсорних та логіко-математичних здібностей (2-й рік). 

3. У взаємодії з батьками сприяти мовленнєвому розвитку та патріотичному вихованню 

дошкільників через залучення до театрально-мовленнєвої діяльності із застосуванням 

спадщини В.О. Сухомлинського (1-й рік). 

 

Прийом дітей до ДНЗ 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 

18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», 

Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи 

з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально-педагогічного 

патронату» від 17.12.2008 № 1\9-811 протягом року здійснювався педагогічний патронат 

над дітьми 4-5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують 

його. З боку керівника дошкільного закладу здійснюється систематичний контроль за 

організацією даної роботи. Діти 5-го віку мікрорайону 100% охоплені різними формами 

здобуття дошкільної освіти. 

Під керівництвом практичного психолога Соловйової Н.П. на початку навчального 

року на дільницях, які були закріплені за ДНЗ, був встановлений контакт з 12 сім’ями, в 

яких діти 5-річного віку не відвідували дошкільні заклади. В співбесідах батьки були 

націлені на можливість різних форм здобуття цими дітьми дошкільної освіти. В результаті 

троє дітей відвідували підготовчі курси в центрі розвитку «Вогник», одна дитина 

займалась вдома з репетитором. Три родини відмовились від співпраці. П’ять родини 

отримували психолого-педагогічну допомогу в консультативному центрі при ДНЗ № 286. 
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Згідно планової мережі розпочато прийняття заяв від батьків дітей 2-го, 3-го року 

життя на влаштування в ДНЗ згідно черговості електронної реєстрації дітей в базі даних, 

що потребують влаштування до закладу. 

20 травня 2015 року було проведено зустріч з батьками наших майбутніх 

вихованців, з метою ознайомлення батьків  з умовами прийому та правилами для батьків в 

ДНЗ, особливостями перебігу процесу адаптації малюків, організацією навчально-

виховного процесу. 

 

Розвивальне середовище та освітній процес 

Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей 

і відповідає їх віковим особливостям. 

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: 

- музична та спортивна зали; кабінети спеціалістів; 

- кабінет практичного психолога;  

- методичний кабінет та медичний блок; 

- харчоблок, пральня; 

- 13 вікових групи; 

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи. 

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому 

середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, 

відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та 

виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну 

функцію. Проте групи середнього та старшого дошкільного віку недостатньо забезпечені 

обладнанням та матеріалом для організації пошуково-дослідної діяльності з дітьми, а 

майданчики груп «Суничка», «Віночок», «Ромашка», «Білочка» недостатньо оснащені 

ігровим приладдям. 

Педагогічний процес відбувається згідно вимог програми «Дитина в дошкільні 

роки». Сучасна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку 

особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про 

принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – 

особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних 

технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою 

методичною літературою, періодичними виданнями. Створення колективом такої системи 

методичної роботи позначається на рівні знань, умінь, навичок дітей, на розвитку їх 

творчих здібностей. Так в закладі 3 рази на рік проводиться діагностування рівня знань 

дітей дошкільних груп за лініями розвитку відповідно Базового компоненту дошкільної 

освіти. 

Практичним психологом закладу проводилось діагностування дітей щодо 

емоційних розладів, психічних станів, вивчалась психологічна готовність дітей старшого 

дошкільного віку до школи (всього проатестова нго 91 випускник 6-річного віку). Після 

підведення підсумків цієї роботи психологом були надані необхідні рекомендації 

вихователям та батькам вихованців. Педагогами закладу проводились з дітьми бесіди про 

школу, майбутнє навчання; вчителі початкових класів брали участь у батьківських зборах 

старших дошкільних груп, протягом року організовувались екскурсії до школи для дітей 

старших груп, здійснювався аналіз стану адаптації до школи першокласників-випускників 

ДНЗ. 

 

Фізкультурно-оздоровча робота 

Велику увагу педагоги та старші медичні сестри приділяють питанням охорони та 

зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. 

В ДНЗ створені умови для забезпечення оптимального рухового режиму: є добре 

обладнана спортивна зала, ігрові майданчики, спортивні куточки в групах, обладнання 
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для загартування. Протягом року була покращена матеріальна база з цього напрямку. В 

наступному навчальному році необхідна реконструкція плескательного басейну ДНЗ. 

Протягом року відстежувався стан здоров’я дітей, рівень їх фізичної 

підготовленості у порівнянні з минулими роками. Аналіз медичних карт свідчить, що 

діти вступають до дошкільного закладу вже маючи різні хвороби, але практично 

здорових дітей більше, порівняно з попередніми роками, що видно з таблиці. 

 

 
В січні 2015 року був проведений аналіз експертної оцінки поглибленого огляду 

дітей. Виявлено здорових дітей – 65,4%, дітей, що мають захворювання – 34,6%. У 2014 

році в порівнянні з 2013 роком зменшилась кількість дітей з вадами зору (2013 рік – 7 

дітей, 2014 рік – 3 дитини) та порушеннями опорно-рухового апарату (2014 – 53 випадки, 

2013 – 202 випадки). Збільшилась кількість функціональних захворювань ЦНС в 2014 

році – 2 дитини (у 2013 не було) та кількість захворювань серцево-судинної системи (2014 

- 47 випадків, 2013 - 37 випадків). Кількість тубінфікованих дітей залишилась на тому ж 

рівні (2014 - 2, 2013 - 2). За результатами диспансеризації діти були направлені до вузьких 

спеціалістів 6-ї дитячої поліклініки для лікування. 

Листи здоров’я враховувались при визначенні фізкультурних груп та в 

повсякденній роботі педагогів. 

 

Порівняльна таблиця розподілу  фізкультурних груп 

 2012 рік 2013 рік 2014 рік 
Основна 35,6% 62% 78,6% 
Підготовча 58,8% 37% 24,2% 
Спеціальна 0,9% 1% 2,2% 

 
У ДНЗ систематично відстежувався рівень захворюваності дітей, залежно від віку, 

сезону тощо. 

Порівняльний аналіз захворюваності дітей (%) 
 

 Кіль 

кість 

дітей 

Пропущено днів за 

хворобою 

Пропущено днів 

через застудні 

захворювання 

Кількість 

випадків 

захворювань 

всього 

Кількість 

випадків 

простудних 

захворювань 

Кількіс

ть 

дітей, 

які не 

хворіли 

Індекс 

«Здоро 

в’я» 

за 

2012 

рік 

433 Усього На 1 

дитину 

Усього На 1 

дитину 

Усього На 1 

дитину 

Усього На 1 

дитину 

17 3,9 

4003 9,5 3854 9,08 430 1,0 286 0,5 

за 

2013 

рік 

424 4771 13,1 4702 12,9 436 1,2 367 1,0 19 4,5 

за 

2014 

рік 

412 6120 11,4 5952 11,3 861 2,4 834 2.2 87 3.6 

 
З таблиць видно, що загальний стан здоров’я дітей стає кращим, але рівень 

простудних захворювань підвищується, що потребує в наступному навчальному році 

Стан дітей 2011 2012 2013 2014 

Практично здорові діти 64,8% 43,7% 60,5% 65.1% 

Діти, які мають хронічні захворювання 

захворювання 

34,4% 51,6% 38,5% 29,9% 

Діти з окремими функціональними 

розладами 

0,8% 4,7% 1%   4,7% 
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впровадження системи заходів з профілактики простудних захворювань. 

Педагогами дошкільного закладу впроваджувались різні форми організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи та рухової активності дітей: рухливі ігри, заняття та 

фізкомплекси, піші переходи, ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, фізкультурні 

паузи та хвилинки, загартувальні процедури, індивідуальна робота; фізкультурні розваги 

(свята) та дні здоров’я (згідно перспективного плану). 

На постійному контролі у адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-

гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей. Щорічно проводиться 

тубдіагностика всіх дітей ДНЗ, щоденний огляд працівників харчоблока на наявність 

гнойникових захворювань. Два рази на рік працівники закладу проходять медичні огляди, 

тому вірогідність захворювання дитини від працівників ДНЗ зведена до мінімуму. 

Проводяться антропометричні дослідження дітей раннього віку – щомісяця, 

дошкільнят – два рази на рік. Всі дані про дітей фіксуються в листках антропометричних 

даних та медичних картах дітей. 

Поряд з цим ми щомісячно, щоквартально та щорічно узагальнюємо дані про 

рівень захворюваності та відвідування дітьми ДНЗ. 

Ведеться щоденний контроль відвідування дітьми дитячого садочку. Дані свідчать 

про значний відсоток невідвідування ДНЗ без поважних причин, що суперечить вимогам 

Статуту закладу, де зазначено, що дитина має право не відвідувати закладу випадках: 

- хвороби та пред’явлення довідки від лікаря; 

- відпустки одного з батьків з пред’явленням заяви; 

- карантину; рекомендованого домашнього режиму, 

- санаторно-курортним лікуванням з пред’явленням довідки та заяви, 

- під час літнього оздоровчого періоду. 

 

Організація харчування 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я 

дітей та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань. Організація 

харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України 

від 17.04.2006 року №298/227. У закладі  працює досвідчений, висококваліфікований 

медичний персонал та кухарі. 

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та технології приготування і 

зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо 

дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої 

гігієни.  

На протязі навчального року (березень) зафіксовано 1 випадок гострої кишкової 

інфекції в групі «Сонечко». 

Двічі на рік складається перспективне меню на весняно-літній та осінньо-зимовий 

періоди; ведеться бракераж готової продукції та сировини. Постійно контролюються 

строки реалізації продуктів харчування та умови зберігання продуктів. 

У закладі харчуються діти пільгових категорій: 

- безкоштовно 1 дитина, з сім’ї що постраждала в наслідок аварії на Чорнобильській АС; 

- на 50 % звільнені від оплати – 19 дітей з багатодітних сімей. 

На протязі 2014-2015 н.р. вартість за харчування змінювалася двічі. Станом на 

травень 2015 р. діти харчуються: ясла – 12,57 грн., сад – 18,49 грн. Батьки сплачують 60% 

від вартості харчування на день.  

Виконання натуральних норм харчування у IV кварталі 2014 р. складає 68,8%, в І 

кварталі 2015 р – 72,5%,  

в квітні:  ясла – 74%, сад – 79%,  

в травні: ясла – 73%, сад – 73%. 
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Аналіз внесення батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ показав, що всі 

батьки виконують свої обов’язки, та намагаються сплачувати до 10 числа поточного 

місяця, але 30% батьків вносять оплату за харчування до 20 числа поточного місяця, тим 

самим порушуючи вимоги Статуту ДНЗ. 

 

Система роботи щодо соціального захисту дитини 

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо 

дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних 

державних документах: 

- Конституція України; 

- Конвенції ООН про права дитини; 

- Законом України «Про охорону дитинства»; 

- Сімейний кодекс. 

Впродовж року, на нараді при завідувачі, звітується про наявність в ДНЗ дітей 

різних пільгових категорій та про роботу, яка проведена з дітьми даних категорій. 

В 2014-2015 н.р. в ДНЗ на особливому обліку знаходяться 4 дитини інваліда, а 

також на обліку  

- 1 дитина з малозабезпеченої сім’ї; 

- 23 дитини з неповних сімей; 

- 1 дитина з сім’ї, що постраждала в наслідок аварії на Чорнобильській АС; 

- дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – немає. 

 

Система роботи закладу щодо попередження травматизму 

 та безпеки життєдіяльності 

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та 

охорони праці працівників закладу, запобігання випадкам травматизму і загибелі дітей та 

працівників під час навчально-виховного процесу, дотримання порядку повідомлення та 

обліку нещасних випадків систематично проводиться аналіз стану профілактичної роботи 

з питань безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я дітей та працівників у ДНЗ, 

який показує, що колективом закладу та адміністрацією проводиться плідна робота з 

даного питання. 

Згідно наказів департаменту освіти і науки, молоді та спорту запорізької міської 

ради та територіального відділу освіти, молоді та спорту Ленінського району в закладі 

двічі на рік проводився «Місячник безпеки життєдіяльності» та Тиждень безпеки дитини. 

Вихователями та спеціалістами було проведено багато різноманітних заходів та музичних 

та спортивних розваг по даному питанню. 

Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з 

цивільного захисту, по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у надзвичайних 

ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-

виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм 

безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; 

формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування 

знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. 

Завідувач, відповідальний за охорону праці в закладі та заступник завідувача з АГЧ 

пройшли спеціальне навчання з охорони праці та отримали посвідчення. 

За звітний період зафіксовано 4 міні-травми з вихованцями, акт не складався 

(додаток 1). Та зафіксовано 2 випадки невиробничого характеру (додаток 2). 

В ДНЗ створено постійно – діючу комісію з питань розслідування нещасних 

випадків, яка працює згідно вимог Положення про порядок розслідування нещасних 

випадків. 
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Управлінська діяльність завідувача ДНЗ 

Безпосереднє керівництво ДНЗ № 286 здійснює територіальний відділ освіти, 

молоді та спорту Ленінського району департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Запорізької міської ради. 

До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять: 

- Батьківська рада (батьківський комітет); 

- Батьківські комітети груп; 

- Профспілковий комітет; 

- Педагогічна рада; 

- Загальні збори батьків та членів трудового колективу. 

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ у поточному році були спрямовані 

головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань: 

1. Оформлення документації з речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності. 

2. Дотримання пунктів колективного договору на 2014-2015 роки. 

3. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного 

закладу і тому у 2014 році був створений сайт, регулярно вносимо новини про життя 

закладу, а також всю інформацію, яка цікавить батьків наших вихованців. 

4. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління 

закладом. Впродовж звітного періоду на особистому прийомі у керівника були 74 

особи. Головними питаннями, які порушені під час бесід оформлення дитини до ДНЗ, 

переведення з однієї групи до іншої, оплата за харчування, залишити у ще на рік в ДНЗ 

замість школи, видача довідок. Були скарги – 4, які вирішувались оперативно. 

5. Організація морального та матеріального заохочення працівників, які добросовісно 

виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою успішного 

управління закладом. 

 

Робота щодо зміцнення матеріально - технічної бази ДНЗ 

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та 

фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у 

оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. 

За кошти місцевого бюджету: 

- Електроплити – 2 шт.; 

- Частковий ремонт покрівлі; 

- Кронування дерев на території закладу. 
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Проведені ремонтні роботи та придбання необхідних матеріалів у   

ДНЗ за кошти батьків (благодійний фонд «Промінь»):  

 

Вересень:    

Ремонт водопроводу (підвал) – 1 398,00 грн. 

Ремонт портомийки в групі «Лісова галявина» (2 частина) – 3 562,00 грн. 

Жовтень:    

Пристрій стадіону (бігова доріжка, яма з піском для стрибків) – 9 611,00 грн. 

Листопад:    

    

Грудень:    

Перезарядка вогнегасників – 975,00 грн. 

Ремонт санвузла гр. «Ромашка» (2 етап) – 16 822,00 грн. 

Ремонт каналізаційної системи (підвал) – 5 507,00 грн. 

ДНЗ № 221 (переказ грошових коштів вибулої дитини - 

Андрієнко Катерина) 

– 1 860,00 грн. 

Січень:    

Лайтбокс для пісочної анімації – 1 390,00 грн. 

Лютий:    

    

Березень:    

    

Квітень:    

Трансформатори ТОПН-0,66 200/5 0,5С (3 шт.) – 1 500,00 грн. 

Травень:    

Ремонт системи водоводу – 1 000,00 грн. 

    

Всього витрачено за 2014-2015 н.р. – 43 625,00 грн. 

    

 

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та 

на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. 

В липні ДНЗ розпочинає ремонт харчоблоку: планується ремонт горячого, 

холодного та овочевого цехів, ремонт комори. 

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом 

серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою нові 

завдання. 

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та 

бачення власної перспективи розвитку. 

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди 

можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, 

товаришувати, весело і щасливо жити. 
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Додаток 1 

Аналітична довідка 

про стан нещасних випадків з вихованцями закладу 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. 

рік 

народження 

Група в якій 

стався 

нещасний 

випадок 

Місце де 

стався 

нещасний 

випадок 

Дата та час 

травмування 

Подія, що призвела до нещасного 

випадку 
Діагноз 

Оформлений 

актом 

Н-Н, чи ні 

1 Малишко 

Сніжана 

Сергіївна 

21.06.2010 

Журавлик Спортивна 

зала 

20.01.2015 

09.45 

Під час заняття з фізичної культури 

при виконанні вправи повзання на 

четвереньках хлопчик який повз 

спереду Сніжани вдарив її п’яткою в 

ліве око 

Травматична 

контузія лівого 

ока 

Акт не 

оформлювався 

2 Середа  

Анісія 

Сергіївна 

28.10.2011 

Дюймовочка Групова 

кімната 

21.04.2015 

09.10 

Після, сніданку дівчинка встала з-за 

столу та побігла грати в ігровий 

куточок. Спіткнулась на килимі впала 

та вдарилась перенощицею об кут 

полиці.  

Ушиблена рана 

переносиці 

Акт не 

оформлювався 

3 Кучеренко  

Іван 

Геннадійович 

13.07.2011 

Квіточка Павільйон 

на ділянці 

групі 

27.04.2015 

11.20 

Під час гри Іван оступився, впав і 

вдарився підборіддям об лаву 

Ушиблена рана 

підборіддя 

Акт не 

оформлювався 

4 Мізін  

Артем 

Андрійович  

16.11.2008 

Білочка Ділянка 

групи 

25.05.2015 

11.00 

Хлопець ходив по колесах, 

оступився, впав, вдарився носом 

Ушиб носа Акт не 

оформлювався 
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Додаток 2 

Аналітична довідка 

про стан нещасних випадків 

з працівниками закладу не виробничого характеру 

 

№ 

з/п 
П.І.Б. Посада 

Адреса потерпілого 

 

Місце де стався 

нещасний випадок, 

дата та час 

травмування 

Подія, що призвела до 

нещасного випадку. Висновок 

про стан алкогольного чи 

наркотичного  сп’яніння. 

Діагноз 

1 Палець Юлія 

Миколаївна 

вихователь-

методист 

вул. Кремлівська буд. 

79, кв. 84 

вул. Істоміна 

20.09.2014 р. 

ДТП. Знаходилась у тверезому 

стані 

ТЧМТ (травма голови) 

2 Халабуда 

Тетяна 

Володимирівна 

вихователь-

методист 

вул. Звенігородська, 

буд. 6, кв. 22 

 

вул. Звенігородська, 

буд. 6 

30.03.2015 р. 

Падіння. Знаходилась у тверезому 

стані 

Осколчатий перелом 

середньої фаланги 

четвертого пальця 

правої руки 

 


