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Даний звіт написаний на підставі наказу Міністерства освіти і науки України  

від 23.03.2005 р. № 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 нормативних документів: 

 Конституція України;  

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

 Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету 

міністрів України від 12.03.2003 р. № 305;  

 Базовий компонент дошкільної освіти; 

 Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641;  

 Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних 

закладах різних типів та форми власності, затверджене наказом Міністерства освіти і 

науки України від 20.04.2015 р. № 446; 

 Інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України: 

 від 13.06.2018 р. № 1/9-386 «Щодо особливостей організації діяльності закладів 

дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році»; 

 від 03.07.2009 р. № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»; 

 від 19.08.2011 р.№ 1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми 

старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»; 

 від 07.05.2007 р.№ 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»; 

 від 02.09.2016 р. № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у 

дошкільних навчальних закладах»; 

 від 02.09.2016 р. № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у 

дошкільних навчальних закладах»; 

 від 25.07.2016 р. № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у 

дошкільних навчальних закладах»; 

 від 20.10.2016 р. № 1/9-561 «Про організацію роботи дошкільних навчальних закладів 

по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами»; 

 Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 (із змінами); 



 Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. № 1059; 

 Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для 

використання в закладах дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році, затверджений 

листом МОН України від 20.08.2018 р. № 1/9-501; 

 Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 

затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 

21.05.2020 р. № 25; 

 та інші чинні акти вищих органів державної влади. 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 286 «Полунична галявина» Запорізької 

міської ради Запорізької області належить до територіального відділу освіти Дніпровського 

району Запорізької міської ради, знаходиться на вулиці Професора Толока, 17-А, E-mail:  

dnz-286@ukr.net, розташований в типовому приміщенні, розрахованому на 14 груп, 

функціонує – 13. Приміщення однієї групи переобладнано в спортивну залу в зв'язку з тим, 

що спеціального приміщення для спортивної зали проектом не передбачено. 

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи: 

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

12 груп, у 10,5 годинному – 1 група (ясла). 

Навчальний рік в ДНЗ № 286 починається 1 вересня та закінчується 31 травня.  

З 1 червня по 31 серпня – літній оздоровчий період. В закладі визначена українська мова 

навчання та виховання. 

У період з 16.03.2020 р. по 22.05.2020 р. в ДНЗ № 286 було призупинено освітній 

процес, у зв’язку запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

СКЛАД ВИХОВАНЦІВ 

 

За проектною потужністю ДНЗ № 286 розраховано на 245, у 2019-2020 н.р. за 

рішенням МВК встановлено чисельність – 394, заклад відвідувало 394 дитини.  

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі 

 направлення ТВО Дніпровського району;  

 заяв батьків; 

 ксерокопії свідоцтва про народження дитини; 

 довідки із зазначенням факту, що дитина здорова, від лікаря-педіатра;  

 форми № 063/о «Картка профілактичних щеплень». 

Групи комплектуються за віковими ознаками. У 2019-2020 навчальному році було 

укомплектовано 13 вікових груп: 3 групи раннього віку (ясла), 10 груп для дітей дошкільного 

віку: 

3-го року життя – 3; 

4-го року життя – 4; 

5-го року життя – 3; 

6-го року життя – 3; 

Контингент дітей в ДНЗ № 286 – 394 

Дітей раннього віку – 85  

Дітей дошкільного віку – 309. 
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Педагогічний процес у ДНЗ № 286 забезпечують кваліфіковані спеціалісти: 

- завідувач; 

- вихователі-методисти – 2,  

- практичний психолог; 

- музичні керівники – 2; 

- інструктори з фізкультури – 1; 

- керівники гуртків «Знавці рідного краю», «Спортивна гімнастика»; 

- старша медична сестра – 1; 

- вихователі – 26. 

Показником правильної кадрової політики в ДНЗ № 286 є стабільність кадрового 

складу, якісний склад, високі результати атестації.  

 

Кількісний склад педагогічних кадрів  

закладу дошкільної освіти № 286: 

 

за штатним розкладом 36 педагогів 

укомплектовано 34 педагогів 

 

Якісний склад педагогічних кадрів. Освітній рівень педкадрів 

освіта кількість відсоток 

вища 11 32% 

базова вища 1 3% 

неп. вища 22 65% 

Віковий склад педкадрів 

вікова категорія кількість відсоток 

21-30 років 1 3,5% 

31-40 років 3 8% 

41-54 роки 21 62% 

55 і а більше 9 26,5% 

Склад педкадрів за стажем роботи 

стаж кількість відсоток 

до 3 років 1 3% 

до 10 років 5 15% 

до 20 років 2 6% 

20 та більше 26 76% 

Склад педкадрів за результатами атестації 

категорія кількість відсоток 

вища категорія 7 20,5% 

І категорія 2 6% 

II категорія 1 3% 

«спеціаліст» 24 70,5% 

пед. звання 11 32% 



Станом на 01.09.2020 р. у закладі є вакансія керівника гуртка з англійської мови. 

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому 

робота колективу ДНЗ № 286 відмічається стабільністю та позитивною результативністю.  

У 2019-2020 н.р. з метою вдосконалення професійної творчості педагогів були 

здійснені наступні заходи: 

 протягом 2019 року 4 педагоги пройшли курсову перепідготовку при КЗ «ЗОІППО» ЗОР; 

 2 педагоги пройшли курсову перепідготовку при Хортицькій національній академії за 

програмою «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в 

закладах освіти різних типів»; 

 атестовано 6 педагогів, в тому числі з результатом: 1 – «спеціаліст вищої категорії» 

(вихователь Захарова О.В.), 1 – «спеціаліст другої категорії» (вихователь Чистікова В.О.); 

1 – педагогічне звання «вихователь-методист» (вихователь Кадігрова С.Д.);  

 1 педагог закладу пройшов 3 сертифіковані навчання на авторських семінарах-тренінгах; 

 педагоги провели творчі звіти за узагальненими досвідами: Захарова О.В. «Активізація 

розумової діяльності дошкільників за рахунок розвитку дрібної моторики рук»,  

Кадігрова С.Д. «Знайомство дошкільників з українською народною іграшкою»; 

 вихователь Олійник С.В. посіла ІІІ місце в районному конкурсі для педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти «Моя країна – Україна!». Номінація «Сценарій 

заходу. Дозвілля»; 

 вихователь Захарова О.В. посіла ІІ місце в районному етапі конкурсу «Екологічні 

ініціативи» міського екологічного проекту «Екологічний вектор». Номінація «Освітній 

екологічний проект» (педагоги закладів дошкільної освіти);  

 вихователь-методист Халабуда Т.В. та вихователь Барабаш Н.В. посіли ІІІ місце в IX 

Міській виставці педагогічних технологій. Номінація «Нова українська школа: школа 

майбутнього». Секція «Дошкільна освіта». 

На протязі 2019-2020 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 2019-2020 н.р. була направлена на реалізацію таких завдань: 

1. Удосконалювати освітній процес та взаємодію педагогів і батьків вихованців з еколого-

оздоровлювальної роботи в дошкільному закладі (2-й рік). 

2. Розвивати пізнавальну сферу та творчу активність дошкільників шляхом впровадження 

конструктора LEGO в різних видах діяльності (2-й рік). 

3. Сприяти національно-патріотичному вихованню та мовленнєвому розвитку дітей в 

процесі організації ігрової діяльності (2-й рік). 

 

ПРИЙОМ ДІТЕЙ ДО ДНЗ № 286 

 

Згідно планової мережі пройшло прийняття заяв від батьків дітей 2-5-го року життя на 

влаштування в ДНЗ № 286 згідно черговості електронної реєстрації дітей в базі даних, що 

потребують влаштування до закладу. 

На протязі травня-червня, з урахуванням Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 р. № 25, були проведені міні-зустрічі з 

батьками майбутніх вихованців, з метою ознайомлення батьків з умовами прийому, 

правилами ДНЗ № 286 та статутом закладу, особливостями перебігу процесу адаптації 

малюків, організації освітнього 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. 

Для розв’язання річних завдань в ДНЗ № 286 створено безпечне середовище, 

особлива увага зверталась на доцільне розпланування площ території та приміщень, лад і 

чистоту, на безпеку обладнання та інвентарю, естетичне оформлення. Особливий акцент був 

зроблений на створення необхідного розвивального середовища для дітей згідно Примірного 

переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти від 

19.12.2017 р. № 1633. Середовище груп забезпечувалось насиченням матеріалу відповідно до 

тематичних тижнів. Але у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, згідно 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 

затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від  

21.05.2020 р. № 25, на даний час особлива увага працівників ДНЗ № 286 спрямована на 

організацію такого простору, який в період карантину буде максимально безпечний. Ми 

переформовували розміщення столів в групових кімнатах для занять таким чином щоб 

забезпечити максимальне фізичне дистанціювання; обмежили заняття та ігри, що 

потребують використання значної кількості додаткового інвентарю; прибрали м’які іграшки 

та килими з довгим ворсом. Але незважаючи на це педагоги впроваджують, як стандартні, 

так і сучасні форми роботи з дітьми, використовуючи простір своєї групи та ігрового 

майданчика з максимальним обмеженням фізичного контакту між дітьми та педагогами. 

На протязі 2019-2020 н.р. 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 освітній 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 2 рази на рік (січень, травень) проводиться діагностування рівня 

знань дітей дошкільних груп за лініями розвитку відповідно Базового компоненту 

дошкільної освіти, у зв’язку з тим що у період з 16.03.2020 р. по 22.05.2020 р. в ДНЗ № 286 

було призупинено освітній процес, для запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, данні 

діагностування надані на березень 2020 р.  

Практичним психологом закладу проводилось діагностування дітей щодо емоційних 

розладів, психічних станів, вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного 

віку до школи.  

На підсумкову педраду практичним психологом Соловйовою Н.П. була представлена 

інформація за результатами обстеження дітей закладу за Міською програмою 

«Психологічний супровід підготовки і вивчення готовності дітей дошкільного віку до 

навчання», яка дала можливість виявити рівень сформованості основних компонентів 

готовності до навчання у школі. Діагностика здійснювалась індивідуально з кожним 

вихованцем. Всього пройшло діагностування 82 випускників 5,5- 6-річного віку. 



Дослідження психологічної готовності дітей 6-го року життя 

до шкільного навчання (березень 2020 р.) 

 

Рівень 
Компоненти готовності 

Мислення Мовлення Довіл-ть Увага  Уява  Обізнаність  

Високий  31% 26% 20% 45% 28% 23% 

Достатній  30% 40% 41% 19% 31% 43% 

Середній  25% 19% 20% 20% 24% 24% 

Низький  4% 5% 9% 6% 7% 0 

 

Як видно з таблиці, всім педагогам необхідно приділити особливу увагу розвитку у 

дошкільників мовлення, довільності та уяви при виконанні завдань в різних видах діяльності.  

 

Загальний результат та висновок про шкільну готовність 

 

«Шкільно-зрілі» діти (високий та достатній рівні) – 60 % 

«Середньо-зрілі» діти (середній рівень) – 37 % 

«Не зрілі» діти (низький рівень) –  3 % 

 

Педагогічний колектив вважає, що роботу з інтелектуального розвитку дошкільників 

необхідно продовжувати і в наступному навчальному році під час занять та в повсякденному 

житті, приділяючи більше уваги широкому застосуванню конструкторів LEGO, екологічній 

освіті та пошуково-дослідницькій діяльності, розвитку мілкої моторики рук дошкільників, 

застосуванню сучасних ігрових, інтерактивних та інформаційних технологій.  

Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних 

вимог в навчанні та вихованні. Для підвищення рівня професійної творчості педагогів в 

2020-2021 навчальному році необхідно забезпечити максимальну участь педагогів в 

обласних, міських, районних методичних заходах та конкурсах в онлайн-режимі; 

активізувати роботу сайтів ДНЗ № 286 на рівні груп, продовжити роботу творчої групи щодо 

модернізації освітнього процесу в ДНЗ № 286 в умовах інформатизації освіти. Ми 

запланували розпочати впровадження в практику роботи закладу ідей програми «STREAM-

освіта, або Стежинки у Всесвіт: це альтернативна програма формування культури 

інженерного мислення у дошкільників», плануємо створити STREAM – осередки в групах. 

 

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА 

 

Велику увагу педагоги та старша медична сестра приділяють питанням охорони та 

зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. 

В ДНЗ № 286 створені умови для забезпечення оптимального рухового режиму: є 

добре обладнана спортивна зала, ігрові майданчики, спортивні куточки в групах, обладнання 

для загартування. На території закладу є літній плескальний басейн, який потребує 

реконструкції, сподіваємося що в найближчі роки при наявності фінансування він буде 

відремонтований. 

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

порівнянні з минулими роками. Є діти, які на момент вступу до закладу вже мають різні 

хвороби, але практично здорових дітей більше. 



 

Стан дітей 2016 2017 2018 2019 

Практично здорові діти 75,9% 73,3% 72,4% 71,5% 

Діти, які мають хронічні захворювання 19,6% 23,7% 25,1% 24% 

Діти з окремими функціональними 

розладами 

4,5% 3,0% 2,5% 4,5% 

 

З таблиці видно, що співвідношення здорових дітей та дітей з захворюваннями 

приблизно на минулорічному рівні. 

Листи здоров’я враховувались при визначенні фізкультурних груп та в повсякденній 

роботі педагогів.  

 

Порівняльна таблиця розподілу фізкультурних груп 

 

Група 2016  2017 2018 2019 

Основна 83,5% 84,9% 88,4% 91,2% 

Підготовча 13,4% 13,9% 10,3% 8,0% 

Спеціальна 3,1% 2,1% 1,3% 0,8% 

 

У ДНЗ № 286 систематично відстежувався рівень захворюваності дітей, залежно від 

віку, сезону тощо. Розподіл місць за захворюваннями: І – ГРВІ, ІІ – скарлатина; ІІІ місце –

вітряна віспа.  

Проведений аналіз захворюваності за 2019 рік показав, що процент захворюваності в 

2019 р. в порівнянні з 2018 р. зменшився на 5,82% (2019 р. – 12,82%, 2018 р. – 18,64%). 

Найбільша захворюваність зафіксована в групах: 3-А «Сонечко» (35,08 дні на 1 дитину),  

4-Б «Перлинка» (23,23 дні на 1 дитину), серед причин: адаптація до дитячого колективу, 

невідповідність одягу температурному режиму, недостатня просвітницька робота з батьками. 

Педагогами дошкільного закладу до початку карантину впроваджувались різні форми 

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

та фізкультурні комплекси, піші переходи, ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, 

фізкультурні паузи та хвилинки, загартувальні процедури, індивідуальна робота; 

фізкультурні розваги (свята) та дні здоров’я (згідно перспективного плану). Протягом року 

інструктором з фізкультури Кравченко О.М. систематично проводились тижні фізкультури 

під час канікул. Також проводились міні-заняття, бесіди, відеоперегляди, інтерактивні ігри з 

безпеки життєдіяльності дітей.  

Оперативний контроль, комплексна та тематична перевірки стану фізичного 

виховання показали, що в групах є все необхідне обладнання для особистої гігієни та умови 

для фізичного виховання дошкільників, проте необхідно постійно поповнювати матеріал для 

організації ефективної рухової діяльності дітей на прогулянці та доріжок здоров’я з 

профілактики плоскостопості у дітей. Результати контролю розглядались на педагогічній 

раді, нараді при завідувачі. Вихователі та інструктор з фізичної культури володіють 

методикою та способами організації дітей на достатньому рівні, моторна щільність занять 

відповідає нормі. Організація харчування, культурно-гігієнічних процедур, ранкової 

гімнастики, загартування, рухливих ігор, денного відпочинку відбувається на достатньому 

рівні. Питання фізичного виховання та збереження здоров’я дітей вирішувались в тісній 

співпраці з батьками, особливо яскравими заходами були спортивні розваги та дні здоров’я, а 

також випуски сезонних сімейних газет з метою пропаганди здорового способу життя.  

Інструктором з фізичної культури Кравченко О.М. опрацьована інноваційна 

технологія з фізичного виховання дітей «Школа розумного руху», апробована в роботі з 

дітьми дошкільного віку та буде впроваджуватись протягом наступних років. На постійній 



основі в роботі з дітьми протягом року всі педагоги застосовували вправи з профілактики 

плоскостопості, елементи різних оздоровчих технологій, забезпечували розвиток основних 

рухів згідно програми.  

 

Таблиця динаміки результатів державного тестування фізичної 

підготовленості дітей старших груп 

(дані за березень 2020 року) 

 

Рівні Травень 

2016 

Травень 

2017 

Травень 

2018 

Травень 

2019 

Березень 

2020 

Високий 66% 65,5% 67,0% 64,3% 66,2% 

Достатній 22% 25,5% 27,0% 23,8% 21,5% 

Середній 10% 7,2% 6,0% 8,3% 7,8% 

Низький 2% 1,2% 0 3,6% 4,5% 

 

Враховуючи велику кількість дітей в ДНЗ № 286, виходячи з можливостей, був 

збільшений руховий режим завдяки організації гуртка для дітей дошкільного віку 

«Спортивна гімнастика» – 2 рази на тиждень (тренер Карташев Д.Ю.). Тренер працює за 

затвердженою авторською програмою «Спортивне дитинство». 

В 2020-2021 навчальному році необхідно продовжувати у тісній взаємодії з батьками 

реалізацію завдання щодо зміцнення та збереження фізичного здоров’я дітей, роботу щодо 

формування у них еколого-оздоровчого способу життя. 

На постійному контролі у адміністрації ДНЗ № 286 знаходиться дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму перебування дітей. Два рази на рік 

працівники закладу проходять медичні огляди та щоденно працівники харчоблоку 

оглядаються старшою медичною сестрою на наявність гнойникових захворювань. 

Проводяться антропометричні дослідження дітей раннього віку – щомісяця, 

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

даних. 

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

захворюваності та відвідування дітьми ДНЗ № 286. Це дуже важливо в період поширення 

коронавірусної хвороби COVID-19. З метою запобігання ускладнення епідемічної ситуації 

під час адаптивного карантину в ДНЗ були проведені заходи: 

 розроблена Інструкція для працівників на період карантинних заходів з COVID-19;  

 впроваджений алгоритм прийому до ДНЗ № 286 та повернення додому дитини у період 

пом’якшення карантинних заходів щодо COVID-19, маршрут переміщення здобувачів 

освіти, вимірювання температури працівників та відвідувачів при вході до закладу, а 

також температурний скринінг дітей при прийомі до закладу та кожні 4 години впродовж 

дня; 

  розроблені правила та ризики відвідування дітьми ДНЗ № 286 на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19); 

 опрацьований алгоритм дій працівників у разі виявлення захворювання здобувача освіти 

на COVID-19; 

 розроблений адаптаційний розклад роботи ДНЗ № 286, враховуючи Інструктивний лист 

МОН України від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів 

дошкільної освіти в умовах карантинних обмежень». 

Працівниками ДНЗ № 286 ведеться щоденний контроль відвідування дітьми дитячого 

садочку. Дані свідчать про значний відсоток невідвідування ДНЗ № 286 без поважних 

причин (до початку карантину), 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. 

В новому навчальному році ми будемо продовжувати у тісній взаємодії з батьками 

реалізацію завдання щодо зміцнення фізичного здоров’я дітей, роботу щодо пропаганди 

здорового способу життя, дотримання рекомендацій та правил під час поширення 

коронавірусної хвороби з метою запобігання ускладнення епідеміологічної ситуації під час 

карантину та в цілях збереження здоров’я працівників та вихованців.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 

 

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

та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань. Організація харчування в  

ДНЗ № 286 здійснювалась відповідно до «Інструкції з організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах» від 17.04.2006 р. № 298/227, та «Змін до Інструкції з 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 р. № 202/165. 

У закладі працює досвідчена, висококваліфікована медична сестра та кухарі. 

Для забезпечення оптимального раціону харчування дітей, запобігання шлунково-

кишковим захворюванням здійснювався контроль Радою з харчування та вівся щомісяця 

адміністративно-громадський контроль харчування в закладі дошкільної освіти. Перевірці 

підлягало: закладка продуктів, кулінарна обробка, вихід страв, правильність зберігання 

продуктів, дотримання термінів реалізації, виконання договірних зобов’язань постачальників 

продуктів, санітарний стан харчоблоку. Питання організації харчування заслуховувались 

щомісячно на нарадах при завідувачі, та згідно річного плану на виробничих нарадах, також 

ці питання піднімалися на засіданнях батьківського комітету. З 21.09.2019 р. в ДНЗ № 286 

впроваджено Систему управління безпечністю харчових продуктів під час організації 

харчування дітей (НАССР). Це дає можливість закладу зосередитися на тих етапах, 

операціях технологічного процесу та умовах виробництва, які є критичними для безпеки 

харчових продуктів. 

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 2019-2020 навчального року зафіксовано 1 випадок гострої кишкової 

інфекції в групі 3-Б «Іграшка». 

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

періоди, яке погоджується з ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБою; ведеться бракераж готової 

продукції та сировини. Постійно контролюються терміни реалізації продуктів харчування та 

їх умови зберігання. 

На 30.05.2020 р. у закладі безкоштовно харчуються діти пільгових категорій,  

у кількості 51 особи.  

З 20.05.2020 р. згідно рішення Запорізької міської ради від 30.04.2020 р. № 170 «Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 24.04.2015 № 

186 «Про внутрішньо переміщених осіб» (зі змінами)» діти з числа внутрішньо переміщених 

осіб внесені до переліку пільгових категорій та забезпечуються безоплатним харчуванням в 

ДНЗ № 286. 

Пільгові категорії дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у ДНЗ № 286: 



 

№ 

з/п 
Категорія Кількість дітей 

1.  Діти з багатодітних сімей 28 

2.  Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям 

2 

3.  Діти-інваліди 1 

4.  Діти із числа сімей учасників бойових дій (учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил) 

18 

5.  Діти з числа внутрішньо переміщених осіб 2 

 Всього дітей пільгових категорій 51 

 

З 01.01.2020 р. змінилася вартість харчування дітей та становить: 

 Період 

01.01.2020-31.05.2020 та 

01.09.2020-31.12.2020 
01.06.2020-31.08.2020 

Ясла 30 грн. 56 коп. 33 грн. 62 коп. 

Дитячий садок 45 грн. 86 коп 50 грн. 44 коп. 

 

Батьки сплачують 60% від вартості харчування на день:  

 Період 

01.01.2020-31.05.2020 та 

01.09.2020-31.12.2020 
01.06.2020-31.08.2020 

Ясла 18 грн. 34 коп. 20 грн. 16 коп. 

Дитячий садок 27 грн. 52 коп. 30 грн. 26 коп. 

 

Показники виконання натуральних норм за 2019-2020 н.р. (вересень-серпень) 

виконанні на 88,4%: 

Місяць 
Виконання натуральних норм, % 

Ясла Сад Середнє значення 

Вересень 86,9 86,2 86,5 

Жовтень 87,7 84,0 85,8 
Листопад 89,2 87,8 88,5 

Грудень 86,6 87,1 86,8 

Січень 88,8 88,5 88,7 

Лютий 90,5 88,9 89,7 

Березень 92,6 87,8 90,2 

Квітень – – – 

Травень – 85,9 85,9 

Червень 88,8 87,3 88,1 

Липень – – – 

Серпень 94,1 93,6 93,8 

    

Середнє значення 89,5 87,7 88,4 

 

Аналіз внесення батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ № 286 показав, що 

більша частина батьків 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 № 286 та наказу Міністерства освіти і 



науки від 21.11.2002 р. № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах» (із змінами). 

 

СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ 

 

Заклад дошкільної освіти 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; 

- Законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства»; 

- Сімейний кодекс. 

Впродовж року, на нараді при завідувачі, звітується про наявність в ДНЗ № 286 дітей 

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

В 2019-2020 н.р. в ДНЗ № 286 на особливому обліку знаходяться соціально не 

захищені діти (станом на 29.05.2019 р.), а саме: 

 

№ 

з/п 
Категорія Кількість дітей 

1.  Діти з багатодітних сімей 29 (із 27 сімей) 

2.  Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям 

2 

3.  Діти з неповних сімей 35 

4.  Діти-інваліди 1 

5.  Діти із числа сімей учасників бойових дій (учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил) 

18  (із 16 сімей) 

6.  Діти з числа внутрішньо переміщених осіб 5 

7.  Діти із сімей, що постраждала в наслідок аварії на 

Чорнобильській АС 

1 

 Кількість соціально незахищених дітей 91 

 

Дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в закладі – 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 освітнього 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 Запорізької міської ради та 

територіального відділу освіти Дніпровського району в закладі двічі на рік проводився 

«Місячник безпеки життєдіяльності» та Тиждень безпеки дитини. Вихователями та 

спеціалістами було проведено багато різноманітних заходів, 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 освітнього процесу 

ДНЗ № 286 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 та всі відповідальні 

особи за дотримання вимог охорони праці та пожежної безпеки пройшли спеціальне 

навчання та отримали посвідчення. 

За звітний період зафіксовано 4 міні-травми без складання акту (додаток 1).  

В разі нещасного випадку з вихованцями ДНЗ № 286, в закладі створюється комісія з 

питань розслідування нещасних випадків, яка працює згідно вимог Положення про порядок 

розслідування нещасних випадків. 

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА ДНЗ № 286 

 

Безпосереднє керівництво ДНЗ № 286 здійснює територіальний відділ освіти, 

Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. 

До складу органів самоуправління закладу дошкільної освіти 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 № 286 у поточному році були спрямовані 

головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань: 

1. Дотримання пунктів колективного договору (Колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом ДНЗ № 286 на 2017-2020 роки від 17.02.2017 р., 

зареєстрований управлінням праці та соціального захисту населення Запорізької міської 

ради по Дніпровському району від 23.02.2017 р. № 31). 

2. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного 

закладу і тому протягом 2019-2020 н.р. постійно оновлювався веб-сайт закладу 

(dnz286.jimdo.com), регулярно вносилися новини про життя закладу, а також розміщено 

всю інформацію, яка цікавить батьків наших вихованців. В процесі розробки є веб-сайт 

методичного кабінету ДНЗ № 286 (dnz286mc.jimdo.com). 

3. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління 

закладом. Але в період карантину з 18.03.2020 р. У відповідності до постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID-19», наказу Міністерства освіти і науки України від 

16.03.2020 р. № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу 

COVID-19», на виконання наказу Територіального відділу освіти Дніпровського району 

від 17.03.2020 р. № 160 «Про порядок опрацювання, розгляду письмових звернень, 

запитів щодо надання публічної інформації, особистого прийому громадян та допуску до 

адміністративних будівель та приміщень в територіальному відділі освіти Дніпровського 

району Запорізької міської ради під час карантину» був призупинений особистий прийом 

громадян, прийом письмових звернень та запитів щодо надання публічної інформації, які 

передаються особисто громадянами чи через уповноважену особу. Також було обмежено 

доступ до будівлі та приміщень відвідувачів на зазначений період карантину. Разом з цим 

було забезпечено опрацювання та розгляд письмових звернень громадян, запитів щодо 

надання публічної інформації, які надійшли поштою, в електронній формі, усних 

звернень, які отримувалися за допомогою засобів телефонного зв’язку. 

4. Впродовж звітного періоду на особистому прийомі у керівника було розглянуто  

106 питань. Аналіз стану роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2019-2020 н.р. 

додається (додаток 2). Головними питаннями, які порушені під час бесід оформлення 

дитини до ДНЗ № 286, переведення з однієї групи до іншої, оплата за харчування та 



оформлення документів на пільги, залишити у ще на рік в закладі замість школи, видача 

довідок. Письмових скарг протягом 2019-2020 н.р. не було.  

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 № 286 

 

Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове 

забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному 

його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. 

Звітність про надходження та використання бюджетних коштів за 2019-2020 

навчальний рік ви можете знайти на сайті ДНЗ № 286 у розділі «Прозорість та відкритість 

діяльності закладу».  

 

Придбано матеріалів, обладнання, інвентарю основних засобів та  

проведення ремонтних робіт для ДНЗ № 286  

(за бюджетні кошти) 

 
 

№ 

з/п 
Найменування Сума, грн 

1.  Поточний ремонт приміщень ДНЗ № 286 (2 сходові 

марши, коридор, хол, 3 вхідні тамбури до закладу, 

натяжні стелі в різних приміщеннях: роздягальні, 

умивальні кімнати, пральня, сходові марши) 

459 179,95 

2.  Заміна каналізаційних труб (66 п.м.) та труб холодного 

водопостачання (35 п.м.) 

72 699,14 

3.  Ремонт міжпанельних швів (80 п.м.) (гр. «Квіточка», 

«Лісова галявина») 

17 733,47 

4.  Облаштування протипожежної двері в електрощитовій 13 702,80 

5.  Виготовлення та встановлення дитячих шаф для 

роздягання у гр. «Віночок» (34 шт.) 

29 640,00 

6.  Проектні роботи по монтажу системи автоматичної 

протипожежної сигналізації та оповіщення про 

пожежу 

91 687,20 

7.  Спилювання дерев (3 шт.) 5 931,01 

8.  Папір А4 (44 шт.) 4 092,00 

9.  Журнали канцелярські (25 шт.) 912,50 

10.  Антисептик для рук (50 л) 5 400,00 

 Усього 700 978,07 

 



Придбано матеріалів, обладнання, інвентарю основних засобів для ДНЗ № 286  

(за депутатські бюджетні кошти) 

 
 

№ 

з/п 
Найменування Сума, грн 

1.  Депутат Максимов В.С.: ліжечка дитячі в гр. 

«Іграшка» (10 шт.) 

15 000,00 

2.  Депутат Сидельникова О.Л.: стільці дитячі гр. 

«Сонечко» (25 шт.) 

12 975,00 

3.  Депутат Марченко В.П.: радіатори опалення з 

комплектуючими гр. «Калинка» (60 секцій) 

15 000,00 

 Усього 42 975,00 

 

В цьому році депутатським корпусом обласної та міської ради були виділені кошти 

для ДНЗ № 286 на придбання вище зазначених матеріальних цінностей. Ми вдячні 

депутатському корпусу та щиро сподіваємось на подальшу співпрацю. 

 

Проведені ремонтні роботи та придбання необхідних матеріалів  

у ДНЗ № 286 за кошти батьків (благодійний фонд «Промінь»):  

 

 

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

території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. 

В цьому році завдяки батькам було пофарбовано ігрове обладнання на майданчиках 

всіх груп: 

 в гр. «Калинка» зроблено косметичний ремонт групової кімнати; 

 в гр. «Сонечко» процикльовано паркет в роздягальній кімнаті; 

 демонтовано старий паркет та покладена керамічна плитка в коридорі закладу біля 

музичної зали (19 кв.м.). 

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. 

Вересень:    

 Ремонт виходу зі спортивної зали – 20 251,00 грн. 

 Облаштування тіньового навісу над спортивним майданчиком – 10 502,00 грн. 

Жовтень:    

 Пофарбування тіньового навісу над спортивним майданчиком – 1 500,00 грн. 

 Встановлення натяжної стелі в кабінеті логопеда – 4 500,00 грн. 

 Акустична система для музичної зали – 6 517,00 грн. 

Листопад:    

 Ремонт сушильної машини – 1 500,00 грн. 

    

Всього витрачено за 2019-2020 н.р. – 44 770,00 грн. 
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