
 

Річний звіт про діяльність закладу   

за 2019-2020 н.р. 
Відповідно до Концепції розвитку закладу колектив закладу в 2019-2020 

навчальному році працював над такими завданнями : 

1. Оновлення освітнього процесу шляхом реалізації компетентнісного 

підходу та педагогіки партнерства. 

2. Реалізація завдань мовленнєвого розвитку засобами українського 

фольклору. 

3. Формування соціального досвіду дошкільника під час творчих ігор. 

При реалізації всіх цих завдань в закладі проводилась чітка, систематична 

робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок. Робота з 

вихованцями  закладу здійснювалася відповідно до вимог Базового компоненту 

дошкільної освіти, програми навчання і виховання дітей від 2 до 7 років 

«Дитина», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений 

старт». В організації освітнього процесу переважав особистісно-орієнтований 

підхід в організації різних видів діяльності дітей та надавалися пріоритети 

сьогоденним розвиваючим, виховним та навчальним завданням » та базувалась 

на принципах взаємності, партнерства, сучасності в  організації освітнього 

процесу, домінанти дитини як соціальної особи. 

 

Діяльність закладу дошкільної освіти регламентувалася програмою 

розвитку закладу, планом  роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період. 

На початку навчального року в закладі функціонувало 12 груп, з них: 2 – 

групи раннього віку, 3 - молодших, 3 – середніх, 2- старших, 2 – спецгрупи (для 

дітей з порушенням  зору та мови).  

Освітню діяльність з дітьми здійснює 27 педагогів, з них:   1 – 

практичний психолог, 1 – вчитель-логопед, 1 – вчитель-дефектолог, 2 – 

музкерівника, 20 – вихователів. Педагогічний колектив працював не в повному 

складі – 4 вакансії вихователя.  

З метою реалізації визначених пріоритетних завдань, оновлення змісту, 

форм і методів виховання та навчання дошкільнят значна увага приділялась 

підвищенню фахового рівня, особистісного зростання кожного педагога. 

Протягом навчального року проведена атестація педпрацівників. 

Підлягали черговій атестації – 4 чол. – Прокопчук Ю.В., Островщук Л.М., 

Бондар К.П., Артемчук В.Ф., позачерговій – 1 чол. - Вознюк Д.В..  Вихователю 

Бондар К.П. перенесено атестацію на один рік в зв’язку тривалою 

непрацездатністю та збережено до наступної атестації встановлений 

попередньо «11 т.р.». В  графік атестації було  включено: 4 чоловіка - 

Прокопчук Ю.В., Островщук Л.М., Артемчук В.Ф., Вознюк Д.В., що становить 

15% від загальної кількості, з них:  – 3 - вихователі, що становить – 11%, 1 -  

вихователь-методист, що становить 4%. Педагоги, що проходили атестацію, 

мають вищу освіту – 3 чол.. середню-спеціальну – 1 чол.. Наслідками атестації 

є: присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 чол. - 

вихователь Вознюк Д.В., відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній 



категорії «спеціаліст вищої  категорії» та педзванню «старший вихователь» - 1 

чол. – вихователь-методист Артемчук В.Ф.,  відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» - 1 чол. – вихователь 

Прокопчук Ю.В., В.П., відповідає раніше встановленому «11 т.р.» - 1 чол. - 

вихователь Островщук Л.М. 

Пройшли курси підвищення кваліфікації при КВНЗ ВАНО Дубіцька Л.І.. 

Враховуючи умови карантину на COVID -19 вихователі Дичук А.Ю., Келін 

В.О., Шульц О.М. проходили І ІІ етап очно-дистанційних курсів в 

дистанційному режимі, а вчитель-логопед Конош Н.В. в синхронному режимі.  

 З молодим вихователем Ганзюк О.І., Дичук А.Ю., Підвальною Г.І., Келін 

В.О. систематично проводилась робота щодо підвищення їхнього професійного 

рівня.  Всі вони були слухачами міської школи вихователя-стажера та молодого 

вихователя. 

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагоги 

працювали над різноманітними темами самоосвіти. Підсумком роботи є звіти та 

матеріали педагогів. 

   Педагоги закладу брали активну участь у роботі методичних об’єднань 

міста, педмайстернях, майстер-класах, презентаціях, семінарах, «Школа 

молодого вихователя», «Школа вихователя-стажера», «Школа молодого 

музичного керівника», де обмінювались досвідом роботи та знайомились з 

новими педагогічними технологіями. 

 На протязі року в закладі впроваджувались інноваційні методики та 

технології,  ППД, програми:  Г. Тарасенко «Технологія естетико - екологічного 

виховання» - Химера В.С., Моісеєва С.В. – група з порушенням зору;  

Н.С.Клунська «Розвиток мовлення та пам’яті дітей засобами словесних ігор та 

розвивально-коректуючих таблиць» (ДНЗ №21, м.Вінниця) – Галузінська В.П. – 

група з порушенням мови, програма «Дошкільнятам – освіта для сталого 

розвитку» - спецгрупа №2, вихователь Марченко Р.В.,  середня група №5, 

вихователь Пічкуровська М.М., старша група №8, вихователь Бритавська Л.М., 

програма соціального та фінансово-економічного розвитку дошкільнят 

«Афлатот» – Сокур Ю.В. – середня група №7, «Логіко-математичний розвиток 

дітей старшого дошкільного віку. Блоки З.Дьєнеша та палички І.Кюїзенера» - 

середня група №6, вихователь Вознюк Д.В.. Це дало змогу педагогам 

ефективно досягнути кращих результатів в роботі з дітьми.  

 Ґрунтовною була робота творчої групи, яка працювала над темою 

««STREAM-освіта дошкільнят: виховуємо культуру інженерного мислення». 

Творчим доробком стало: опрацювати теоретичні основи STREAM-освіти як 

нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання і навчання дітей та 

методологічні засади альтернативної програми «STREAM-освіта, або Стежинки 

у всесвіт» та рекомендації для впровадження у різних вікових групах; 

оформлені інформаційні матеріали для вихователів; розроблено конспекти 

занять по STREAM-освіті; оформилено папку-пересувку по роботі з батьками 

рекомендаціями щодо інтелектуального розвитку дітей. 

 На належному методичному рівні проведені колективні перегляди:  гра-

стратегія «Відкриваємо кав’ярню» (спецгрупа №1, вихователь Моісеєва С.В.), 

заняття з фізкультури з елементами квесту «Морські пригоди» » (спецгрупа 

№2, вихователь Марченко Р.В.), домінантне заняття з розвитку мовлення 



«Забавимо маленького Петрика» (група раннього віку №3, вихователь 

Островщук Л.М.) та «Скарби з бабусиної скрині» (молодша група №12, 

вихователь Прокопчук Ю.В..), комплексне заняття з розвитку мовлення 

«Переказ народної казки «Кажан». Скоромовки. Коректурна таблиці «Птахи» 

(спецгрупа №2, вихователь Галузінська В.П.), сюжетно-рольова гра 

«Супермаркет» (середня група №6, вихователь Вознюк Д.В.).  

 Велике значення в підвищенні фахової майстерності відводиться 

семінарам. Під час проблемного семінару на тему: «Оптимальне перетворення 

освітнього простору закладу дошкільної освіти» педагоги ознайомились з 

технологією «Стіни, що говорять». Це  допомогло педагогам по-новому 

поглянути на освітній простір закладу, своєчасно підлаштувати його під запити 

дітей, особливості їхнього сприймання та психофізіологічного розвитку. На 

теоретичному семінарі на тему: ««Вчимося жити разом» (парціальна програма з 

розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей віком від 4 до 6-7 

років) педагоги ознайомились з програмою, розширили знання щодо розвитку  

у дітей відповідного віку соціальних навичок ефективної взаємодії 

 Цікаво і змістовно пройшли і інші форми методичної роботи,  зокрема: 

педгодина: «Батьківські збори: коротко про головне» сприяла удосконаленню 

теоретичних знань з питань організації та проведення батьківських зборів; під 

час усного журналу на тему: «Як вони це роблять: дошкільна освіта 

Німеччини» педагоги ознайомились з досвідом організації дошкільного 

виховання в садочках Німеччини; на педмайстерні: «Навчаємо розмови» 

вихователі опановували інноваційні методики навчання дітей розвитку 

мовлення; тренінг: «Гра-стратегія: формуємо соціальний досвід» сприяв 

ознайомленню з сутністю та можливостями гри-стратегії; педчитання на тему: 

«Микола Пирогов: Служити не собі, а своїй Вітчизні, своїй нації» 

ознайомились з життєвим та творчим шляхом відомого лікаря; на майстер-класі 

«Традиційне ліплення із нетрадиційних матеріалів. Виготовлення атрибутів до 

творчої гри» опанували рецепти солоного тіста та інших матеріалів, якими 

можна користуватися в роботі з дошкільниками. 

 Систематично проводились консультації для різних категорій педагогів, 

що сприяло підвищенню їхнього фахового теоретичного рівня з актуальних 

питань.  

 Всі форми методичної роботи були спрямовані на реалізації поставлених 

завдань. Проведені тематичні перевірки, а саме: «Стан роботи по використанню 

сучасних форм і методів організації освітнього процесу в ЗДО», «Стан роботи 

по розвитку мовлення дошкільника засобами українського фольклору в ЗДО», 

«Стан роботи по створенню умов для організації та проведення сюжетно-

рольових ігор в ЗДО», показали належний рівень фахової майстерності 

педагогів, дозволили виявити та усунути недоліки в роботі педагогів, 

поповнити та оновити методичну базу,  розвивальне середовище закладу. 

Підсумком реалізації кожного завдання були проведені педради: «Створення 

нового освітнього середовища спрямованого на педагогіку партнерства і 

компетентнісного підходу», «Фольклорні скарби українського народу – шлях 

до розвитку мовленнєвої особистості дошкільника», «Сюжетно-рольова гра – 

школа моралі для дитини дошкільного віку». 



Слід зазначити, що враховуючи умови карантину на COVID -19, 

педчитання, майстер-клас, частина консультацій, тематична перевірка і педрада 

по ігровій діяльності були проведені дистанційно із використанням відповідних 

технологій. 

Всі ці форми методичної роботи були дієвими та оперативними за 

рахунок розуміння вихователями актуальних питань, що розглядалися, 

різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних сторін 

та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою поставлених завдань. 

Якість педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка, що 

включала вивчення теоретичних питань та набуття практичних навичок.  

 Кількісний і якісний аналіз опрацювання методичних заходів проведених 

упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і 

пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності 

педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи, 

допомогли педагогам здійснювати проблемний аналіз, рефлексію (бачити не 

тільки свої досягнення, а й недоліки у роботі) і на основі отриманих даних 

моделювати, планувати свою діяльність, одержувати позитивні результати. 

Колектив закладу продовжував брати участь в різних методичних заходах 

міста, конкурсах. В жовтні місяці на базі закладу пройшло заняття міської 

школи вихователя-стажера на тему: «Ділова документація вихователя ЗДО. 

Вимоги до її ведення. Організація освітнього процесу на засадах педагогіки 

партнерства». Слухачам було презентовано перспективні і календарні плани 

роботи, картотеки дидактичних ігор. 

В листопаді на базі нашого закладу пройшло заняття для молодих 

вихователів 2-й рік роботи на тему: «Формування логіко-математичної 

компетенції засобами інноваційних технологій». На даному зібранні 

вихователь-методист Артемчук В.Ф. провела інтерактивну презентацію 

інноваційні методик, технології, ігор з логіко-математичного розвитку 

дошкільника, що використовують в роботі вихователі закладу, вихователь 

Вознюк Д.В. разом зі своїми вихованцями показала заняття гуртка з логіко-

математичного розвитку «В країну мрій» (використання блоків З.Дьєнеша).  

В березні вихователь-методист Артемчук В.Ф. взяла участь в 

методологічному семінарі «Сучасна дошкільна освіта: шлях від традицій до 

інновацій» на базі КЗВО «Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу на 

якому представила досвід роботи на посаді керівника методоб’єднання 

вихователів-методистів ЗДО міста. 

 В травні місяці дистанційно проведено методоб’єднання для вихователів 

середніх груп міста на тему: «Дошкільнятам освіта для сталого розвитку».  

Педагогам закладів дошкільної освіти міста були надіслані матеріали для 

практичного використання в роботі, а саме: теоретичні матеріали «Основні 

положення концепції сталого розвитку»,  «Роль освіти в реалізації ідей сталого 

розвитку». «Особливості технології освіти для сталого розвитку для дітей 

дошкільного віку», практичні матеріали: конспект заняття «В країні іграшок», 

майстер-клас . «Виготовлення паперу з макулатури», усний журнал 

«Закордонний досвід: чим дивують німецькі та французькі садки», корисні 

посилання на інтернет-ресурси. 



Підсумовуючи все вище сказане, слід зазначити, що методична робота 

закладу була спрямована на виконання поставлених завдань та на вирішення 

проблеми: «Створення особистісно орієнтованого освітнього середовища, в 

якому концептуальний розвиток педпрацівника стане основою педагогіки 

партнерства на засадах дитиноцентризму з метою формування компетентностей 

людини 21 століття»». Отже, методична робота проходила плідно і творчо. 

Однак залишаються актуальними питання: підвищення теоретичного та 

практичного рівнів педагогів відповідно до сучасних тенденцій та вимог 

дошкільної освіти, робота з молодими педагогами, які не є фахівцями з 

дошкільного виховання, опанування технологій дистанційного навчання.  

Невід’ємною частиною освітнього процесу ДНЗ є гурткова робота. Це 

один із ефективних шляхів розвитку творчо спрямованої особистості. Проблема 

своєчасного виявлення інтересів, здібностей і нахилів дітей, формування 

творчих засад уже з перших років життя дитини нині вкрай актуальна. Так, у 

дошкільному закладі протягом року працювали такі  гуртки: англійської мови 

(середні №5,6,7 старші №8,9) гурток співів (старша група №9, середня №5,7), 

гри на музінструментах (старша група №8, середня №6), орігамі (спецгрупа 

№2), пластилінографії (старша №8), «Юні економісти» (середня №7), 

розважального малювання (старша група №9), «Клуб юних естетів природи» 

(спецгрупа №1), «Планета міркувань» (середня №6). Це дає змогу сприяти 

розвитку здібностей наших вихованців та забезпечувати реалізацію варіативної 

складової Базового компоненту дошкільної освіти. 

Плідно проходила робота з батьками вихованців. Батьків залучали до 

загальних та групових зборів, бесід, традиційних свят, конкурсів. На 

батьківських зборах  вихователі не лише теоретично збагачували педагогічні 

знання батьків, а й проводили різні форми роботи: анкетування, тестування, 

диспути, тренінгові вправи, практичний показ занять, вікторини, залучали до 

спільної діяльності з дітьми. Це дало змогу бути батькам не лише пасивними 

глядачами, а й приймати активну  участь у зборах. Особливу увагу приділяли 

індивідуальним формам роботи з батьками. Проведена робота і по оновленню 

та поповненню тематичних папок, куточків для батьків. В подальшій роботі 

доцільно продовжувати практику використання активних форм роботи з 

батьками. 

З ціллю забезпечення наступності в роботі ЗДО та ЗОШ  №22, педагоги 

обох ланок підтримували тісний взаємозв'язок. Це дозволило спрямувати весь 

педагогічний процес на всебічний розвиток особистості дитини, а також 

формування у неї готовності до школи.  

Враховуючи введення в країні карантину на COVID -19 та призупинення 

освітнього процесу в 2019-2020 році не була проведена в повному обсязі 

діагностика дітей старших груп №8,9 з метою виявлення стану психологічної 

готовності дітей старшого дошкільного віку  до школи. Було проведено лише 2 

із 10 тестів. Тому результати підготовки дітей до школи узагальнені за 

результатами обстеження вихователями старших груп №8,9 та  спецгрупах 

№1,2 готовності дітей старшого дошкільного віку до школи за такими 

показниками: характеристика розвитку мимовільних психічних процесів і 



здібності до подолання труднощів, розвиток мовлення, рівень пізнавальної 

активності, оволодіння елементами навчальної діяльності, здатність долати 

труднощі, рівень організованості, зосередженості, самостійності та контакти з 

дорослими і однолітками. Виявлено: високий рівень  23дитини (27%), достатній 

49 дітей (57%), середній  14дітей (16%). 

У дошкільному закладі створені належні умови для зміцнення фізичного 

здоров’я дітей. У садочку обладнані спортивна зала, спортивний та ігрові 

майданчики, спортивні куточки в усіх вікових групах, є необхідний інвентар 

для загартування. Планомірно і систематично здійснювались всі види 

фізкультурно-оздоровчої роботи. Значна увага працівниками приділяється 

створенню необхідних умов для повноцінного фізичного розвитку та 

оздоровлення дошкільників. У садочку обладнані спортивна зала, спортивний 

та ігрові майданчики, спортивні куточки в усіх вікових групах, є необхідний 

інвентар для загартування. Основою системи фізичного виховання в 

дошкільному навчальному закладі залишається руховий режим як сукупність 

різних способів та організаційних форм роботи з дітьми. Провідне місце 

посідають заняття з фізичної культури, де вихователі постійно звертали увагу 

на якість виконання дітьми основних рухів, загальнорозвиваючих вправ. 

Старші дошкільники виконували встановлені норми у стрибках, бігу, метанні 

тощо. На фізкультурних заняттях здійснювався індивідуально - 

диференційований підхід до дітей: при визначенні навантажень враховувалися 

рівень фізичної підготовки і здоров'я дітей. Вихователі прагнули пробудити у 

кожної дитини інтерес до занять з фізичної культури, залучаючи до діяльності 

малорухливих дітей і регулюючи рухову активність рухливих.  

Враховуючи актуальність проблеми збереження та зміцнення здоров’я 

дітей, вихователі постійно працюють над формуванням культури та збереження 

здоров’я вихованців, прищеплюють розуміння пріоритету здорового способу 

життя та його збереження, надають ґрунтовні знання про основи здоров’я, 

позитивні та негативні чинники впливу на нього, щоб знання, уміння і навички 

перейшли у звичні, необхідні потреби. 

В дошкільному закладі функціонує 2 групи спеціального призначення: з 

порушенням мови та зору. В 2019-2020 н.р. в даних групах виховувалося 37 

дітей, а саме: з порушенням зору 18 дітей  і з порушенням мови 19 дитини.  

На протязі року в групах проводилася чітка та систематична робота щодо 

корекції зору та мови дітей, яку здійснювали вчитель-дефетолог Карпенко Н.В. 

та вчитель-логопед Конош Н.В.. Педагогічний процес в групах був 

спрямований  також на загальний розвиток дітей, який здійснювали вихователі 

Моісеєва С.В., Химера В.С., Галузінська В.П., Марченко Р.В. Слід зазначити, 

що робота педагогів в даних групах проводилась в тісній співпраці і єдності 

вимог. 

Результатом роботи стало: 

1. Група з порушенням зору : 

- кількість дітей, що випускаються з групи - 5, з них з виправленим зором – 3;  з 

покращеним зором – 2; без покращення зору – 0; 

Рекомендувати направити: в масову школу – 3,  



- в масову школу з обов’язковим відвідуванням кабінету охорони зору – 2;  

2. Група з порушенням мови: 

- кількість дітей, що випускаються з групи - 15, з них з правильним мовленням 

– 11; з покращенням мовлення –4; без покращення мовлення – 0. 

Рекомендувати направити:  в масову школу – 15, але з них в масову школу з 

обов’язковими заняттями на логопедичному пункті – 4;  в спеціальний заклад -  

0;  

В даних групах на наступний навчальний рік залишено:  

-  в групі з порушенням зору 13 дітей,  

- в групі з порушенням мови 8 дітей.  

Ці діти в силу своїх психофізичних та вікових особливостей, за 

висновками ВМПМПК ще потребують корекції зору та мови. 

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу 

приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність 

оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна 

інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно - педагогічними 

заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують 

кваліфіковані педагоги, медичний персонал, які здійснюють постійний 

моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального 

харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікарів, 

підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.  

Значний вплив у підвищенні рівня фізичного розвитку, зниженні 

захворюваності окремих категорій вихованців відіграло поповнення 

матеріально – технічної бази закладу, вікових груп спортивним інвентарем 

відповідно до «Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально – 

наочних посібників та іграшок в дошкільних закладах» й ефективне 

використання їх на заняттях та під час проведення профілактично – оздоровчих 

заходів. 

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та 

антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, 

згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний 

підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Питання захворюваності, 

відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на Радах з 

харчування дітей, засіданнях при завідувачі, аналізувалися показники та 

розроблялися заходи щодо їх покращення. Великого значення приділено 

загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження 

захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів 

(загартування повітрям і водою, часнику, цибулі, лимонів), попередження 

дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також 

проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, 

надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях, формування основ 

безпеки життєдіяльності. 

 Велика увага приділяється організації правильного харчування дітей 

раннього та дошкільного віку, забезпеченню асортименту продуктів відповідно 

до перспективного меню на декаду, технології та якості приготування страв, 

організації харчування в групах. В закладі дошкільної освіти організовано 

трьох разове харчування, яке містить весь набір рекомендованих продуктів, 



щодня ведеться аналіз харчування. Натуральні норми виконуються -  ранній вік 

на 80% сад – на 85%. Грошові норми виконані повністю: яслі -18 гривень, сад 

28 гривень.  

Адміністративно – господарська діяльність у ЗДО здійснювалась згідно із 

річним планом. З метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами 

були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався 

адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету, 

проводились виробничі наради та наради при завідувачу. 

Виконання завдань адміністративно-господарської роботи сприяло 

покращенню матеріально - технічної бази садочка, забезпеченню належного 

функціонування всіх систем закладу. 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного 

процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і 

проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм 

улаштування, утримання дошкільних навчальних закладів та організацій 

навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які 

регламентують роботу ЗДО з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під 

постійним контролем адміністрації.  

Дотримання трудового законодавства, збереження матеріально – 

технічної бази закладу, забезпечення дотримання санітарно – гігієнічних норм, 

правил техніки безпеки, безпечної життєдіяльності дітей дозволило створити 

оптимальні умови для роботи колективу й виховання дітей. 

 

З метою покращення матеріально-технічної та методичної бази закладу 

батьками була надана допомога : 

Група «Віночок» з порушенням зору                                                          

Ремонт робочого місця помічника вихователя – кухня (стеля, стіни, підлога) та 

встановлення кухонних меблів.  

Заміна вікна в роздягальні. 

Група «Дзвіночок» - група раннього віку №3  

Ремонт спальні – стеля, заміна шпалер, фарбування панелей. 

Група «Малятко» - група раннього віку №4  

Ремонт підлоги в спальні – заміна лінолеуму.  

Придбано новий килимок в групову кімнату. 

Група «Капітошка»  №7 

Придбано 32 комплекти постільної білизни –  

 Група «Морська зірочка» №10 

Придбано махрові рушники – 34шт. 

 Група «Сонечко» №11 

Заміна вікна в туалетній кімнаті та світильників в груповій. 

  

 Крім цього в усіх групах витрати здійснювались на закупівлю іграшок та 

різних ігор, методичної та художньої літератури, педагогічних посібників, 

канцтоварів, фарби для здійснення фарбувальних робіт  в групах та 

майданчиках, матеріалів для проведення дрібного ремонту та ремонту 



сантехніки, матеріали та інструменти для забезпечення належних санітарних 

умов в закладі, господарчі товари, столовий та кухонний посуд; ремонт 

оргтехніки.  

 

За бюджетні кошти було здійснено: 

- Повірка вогнегасників 

- Проведена атестація робочих місць за умовами праці 

- Курси підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту, пожежної 

безпеки 

- Закуплено деззасоби, паперові рушники, рідке мило, безконтактний 

термометр, бактерицидна лампа для роботи в умовах карантину 

 

Завдяки фінансовій підтримці батьків була значно покращена  

матеріально-технічна база закладу: 

• Ремонт  електрокотла та плит на харчоблоці 

• Ремонт центрифуги, пральної машини та праски на пральній 

• Заміна автоматів в електрощитовій 

• Встановлення мийки, умивальників, проведення каналізації, заміна кранів 

на харчоблоці. 

• Встановлення вентиляторів в коморі 

• Придбано різноманітний посуд та кухонні інструменти на харчоблок 

• Придбано відра та баки для забезпечення належних санітарних умов в 

закладі. 

• Придбано інвентар для прибирання території закладу, бензин для косіння 

трави на майданчиках, фарба та матеріали для фарбувальних робіт на 

території  

• Ремонт оргтехніки  

• Ремонт частини коридору 

• Придбано вогнегасник, пожежні знаки, проведена проводка до світлових 

знаків.  

В наступному навчальному році доцільно продовжувати роботу по 

зміцненню матеріально-технічної бази та оновленню і поповненню 

розвивального простору закладу. Тому пріоритетними напрямами у сфері 

матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої 

діяльності залишаються обладнання і оснащення  педагогічного процесу,усіх 

видів діяльності дітей, їхнього побуту; бази психолого - педагогічного 

супроводу розвитку дітей, умов праці робітників дошкільного закладу. 

Підсумок роботи за рік свідчать про те, що поставлені перед колективом 

завдання були успішно реалізовані. В дошкільному закладі створені умови для 

самостійної індивідуальної роботи педагогів, розроблені системні заходи, які 

спрямовані на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження 

досягнень перспективного педагогічного досвіду, інновацій та забезпечення їх 

практичної реалізації. Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний 

рік оцінено як задовільну. 
 


