Звіт
директора спеціального дошкільного навчального закладу (дитячого садка) № 36
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громадськістю та колективом (Конференція) за 2020-2021 навчальний рік
Дата: 21.05.2021 р.
1.Загальна характеристика
Спеціальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №36 «Дзвіночок» Запорізької
міської ради Запорізької області.
Директор: Каржова Злата Дмитрівна, освіта педагогічна, педагогічний стаж - 31р.8м., на
посаді – 18р.
Спеціальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №36 «Дзвіночок» Запорізької
міської ради Запорізької області (далі-СЗДО) для дітей віком від 2 до 7 (8) років, які мають
порушення мовлення, зору. СЗДО, має задовольняти потреби громадян відповідної території в
здобутті дошкільної освіти; забезпечувати відповідність рівня дошкільної освіти вимогам
Базового компонента дошкільної освіти створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку,
виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення
здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних, протиєпідемічних вимог та забезпечувати їх
дотримання.
Засновником і власником закладу дошкільної освіти є Запорізька міська рада.
Юридична адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 85-а, т. 787-52-31.
Заклад освіти розраховано на 6 вікових груп: 3 групи для дітей з порушенням мовлення, 3
групи для дітей з порушенням зору (на підставі направлень територіального відділу освіти
Олександрівського району та витягів з протоколів ІРЦ Олександрівського району).
Наповнюваність груп дошкільного віку дітьми складає 84 вихованця:
- Дітей з порушеннями мовлення – 42;
- Дітей з порушеннями зору – 42.
Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота,
неділя, святкові дні. 3 групи функціонують у 10,5 – годинному режимі, 3 групи функціонують
у 12 – годинному режимі.
Для забезпечення освітнього процесу у закладі освіти створено належні умови: обладнано 6
групових приміщень, кабінети спеціалістів (вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів),
спортивно-музична
зала,
кабінет
практичного
психолога,
медичний
кабінет,
офтальмологічний кабінет. Мова навчання – українська.
Дошкільна освіта є важливим етапом для цілісного розвитку дитини. В умовах
глобалізаційних змін здійснюється модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її
принципів, переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає
поступальний рух суспільства. З огляду на це уряд України запровадив важливі ініціативи з
реформування сектора дошкільної освіти, викладені в Законі «Про дошкільну освіту»,
Базовому компоненті дошкільної освіти – Державному стандарті дошкільної освіти України та
Концепціях «Освіта дітей раннього та дошкільного віку», «Нова українська школа».
СЗДО забезпечує догляд за дітьми, їх розвиток, виховання, навчання відповідно до
вимог Базового компоненту дошкільної освіти нової редакції затвердженого наказом МОН від
21.01.2021р. № 33; Положення про заклад дошкільної освіти постанова КМУ від 27.01.2021р.
№ 86; програмно-методичного комплексу: «Програма Дитина від 2-х до 7 років» укладачі:
В.О. Огнев’юк, Г.В. Бєлєнька; Програма розвитку дітей «Корекційне навчання з розвитку
мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення»
укладач:Трофименко Л.І. гриф міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
05.12.2012 №1/11-18794; наказу МОНмолодьспорту від 26.02.2013 р. № 202\165 «Про
внесення змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних
закладах»; наказу МОНмолодьспорту від 01.10.2012 р. № 1059 «Про затвердження Примірної
інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах», тощо.

Адміністрацією закладу дошкільної освіти, з питань надання якісних медичних послуг,
вихованцям з особливими освітніми потребами, отримано Ліцензію від МОЗ на провадження
господарської діяльності з медичної практики CЗДО № 36 наказ МОЗ від19.10.2017р. № 1269.
Відповідно до запроваджених протиепідемічних заходів визначених у Тимчасових
рекомендаціях 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 22.09.2020 №55, у СЗДО
розроблено План заходів щодо недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби,
здійснюється чітке виконання вищеозначених заходів та обмежень нерозповсюдження
коронавірусної хвороби. Старша медична сестра Климова С.С. здійснює щоденний моніторинг
випадків захворювання на COVID, надає відповідну інформацію у вищі інстанції.
Впродовж 2020-2021 навчального року у СЗДО коронавірусною хворобою (COVID-19)
захворіли: 1 – дитина; 7 працівників з них 2 – працівника померли. На карантин у 20202021н.р. було тимчасово припинено діяльність 4 груп всередньому на 14 календарних днів. В
закладі освіти проводиться щоденний температурний скринінг працівників та вихованців при
вході у будівлю СЗДО та кожні 4 години проводять дітям поточний температурний скринінг із
занесенням відповідних даних до чек-листів. Працівників в яких при проведенні
температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 або ознаки респіраторних
захворювань до виконання обов’язків не допускаються. Діти, в яких виявлено температуру
тіла понад 37,2 або ознаки респіраторних захворювань ізолюються з відповідним
інформуванням медичного працівника та батьків.
При вході до СЗДО визначено місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками,
самостійний доступ дітей до антисептиків обмежено. НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ: багаторазові
(тканинні) рушники, м’які іграшки, килими з довгим ворсом. Проведення культурно-масових
заходів здійснюється, виключно за участю дітей однієї групи. Допускається дистанційна
форма проведення батьківських зборів. В наявності п’ятиденний запас дезінфекційних засобів,
засобів індивідуального захисту, з відповідними чек-листами щодо заміни. Наявність рідкого
мила та паперових рушників у всіх приміщеннях СЗДО. Харчування дітей організовано так,
що дозволяє мінімізувати кількість одночасно присутніх за столом.
Забезпечено широку просвітницьку роботу серед батьків здобувачів освіти щодо
встановлених обмежень, та умов обслуговування, при вході до СЗДО, дотримання
протиепідемічного режиму, правил перебування батьків на території СЗДО, ознайомлення з
можливими ризиками спалаху коронавірусної хвороби серед учасників освітнього процесу
СЗДО в умовах продовження дії карантину в Україні\м. Запоріжжі шляхом використання вебсайту, мобільних додатків, соціальних мереж, тощо.
2.Кадрове забезпечення
У 2020-2021 навчальному році трудовий колектив налічував 41 особу.
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Прийом працівників на роботу здійснюється в порядку, визначеному Кодексом Законів про
працю України, Законами України від 28.09.2017№ 2145-VІІІ «Про освіту», від 11.07.2001 №
2628-ІІІ «Про дошкільну освіту» (із змінами), та відповідно до Постанови КМУ від 17.06.2015
№ 413, Статутом дошкільного навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового
розпорядку, затвердженими загальними зборами трудового колективу СЗДО № 36, протокол
№ 2 від 01.12.2017 р., Колективним договором між адміністрацією та профспілковим
комітетом (протокол №3 від 28.02.2017 р.). Щорічно затверджується штатний розпис з
урахуванням кількості груп та їх наповнюваності, режиму роботи, площ приміщень та
території закладу. На початку навчального року наказом керівника, здійснюється розподіл
педагогічних кадрів та обслуговуючого персоналу.
На педагогічні та робочі професії, по закладу дошкільної освіти, розроблено посадові,
робочі інструкції відповідно до Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників
державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом МОН України від
20.12.1993 №455, Листа МОН України від 15.05.95 №1/9-169 «Про впровадження форм
посадових інструкцій», листа Міністерства праці та соціальної політики України від
03.10.2005р. №36-508 «Посадові інструкції працівників» та на підставі затвердженого
штатного розпису відповідно до випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників 003:2010 (ДКХП), у закладі освіти розроблено та затверджено наказом від
16.10.2014р. №97р «Положення про розробку посадових (робочих) інструкцій в СДНЗ №36».
Відповідно до вимог чинного законодавства керівником ведеться облік трудових книжок
працівників. На кожного працівника оформлено особову справу, відповідно до вимог «Правил
організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», затверджених
наказом Наказ Міністерства юстиції України 18 червня 2015 року № 1000/5 (розділу
«Формування документів у справи»). Здійснюється облік особового складу педагогічних
працівників.
Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх
творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до частини четвертої статті
50 Закону України «Про освіту» від 28.09.2017р., частини першої статті 32 Закону України
«Про дошкільну освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників»,
затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010р. № 930 «Про
затвердження Типового Положення про атестацію педагогічних працівників», змін та
доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, внесених Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473, в період з 10
жовтня 2020 року по 01 квітня 2021 року у закладі проведено атестаційний період у
відповідності до перспективного плану. Педагоги, що пройшли атестацію у 2020-2021 році,
презентували колегам, батькам особисті досягнення, портфоліо, систему роботи, досвід,
пропонували відео перегляд відкритих занять та режимних процесів.
РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ ПРЕДСТАВЛЕНІ ТАБЛИЦЕЮ:
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Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників
СЗДО.
У 2020-2021 навчальному році педагоги закладу освіти підвищували професійний рівень на
курсах КЗ «ЗОІППО» за новими нормативно-правовими вимогами відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами постанова КМУ від 27.12.2019р.
№ 1133), районних методичних навчаннях (7 педагогів, що становить 33% від їх загальної
кількості) та шляхом самоосвітньої діяльності. Адміністрація створює оптимальні умови для
постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей
кожного.
3.Освітня діяльність СЗДО.
РІЧНІ ЗАВДАННЯ В 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ НАПРАВЛЕНІ НА:
Продовжувати роботу над науково-методичною темою «Формування інноваційної
культури педагога як важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації
державних освітніх ініціатив, творчого та гармонійного розвитку особистості
дошкільника» та реалізацію пріоритетних завдань:
1.1 Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього середовища,
сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника та реалізації
індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
1.2.Продовжити роботу щодо соціального розвитку, з формування у дітей навичок
спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими шляхом використання методів
інтерактивної взаємодії, «Ранкових зустрічей», «Ляльок-персон».
1.3 Продовжувати роботу з налагодження тісної взаємодії з родинами та громадськістю щодо
надання якісної дошкільної освіти завдяки розширенню форм та видів співпраці з ними,
прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в
соціальній мережі Facebоok.
1.4 Розпочати роботу у напрямку: STEM – освіта, новий щабель у формуванні культури
природничо-математичного мислення у дітей дошкільного віку.
на літній період:
1. Продовжувати роботу по формуванню у дітей передумов національної свідомості,
любові до рідного краю,
рідної природи засобами соціально-патріотичного
виховання.
2. Сприяти збереженню, зміцненню здоров’я кожної дитини, підтримувати інтерес до
здорового способу життя, до занять фізичною культурою і спортом.
На реалізацію річних завдань CЗДО спрямувалась діяльність всіх підструктур освітнього
процесу, система методичної, корекційно-відновлювальної роботи, різних форм навчань,
управлінські рішення. Відповідно до ст. 41 ч.2 Закону України «Про освіту», рішення
педагогічної ради СЗДО № 36 протокол № 1 від 15.12.2020р. у закладі затверджено
«Положення про забезпечення якості дошкільної освіти в СЗДО № 36».
Педагогічний колектив закладу постійно працював над створенням єдиного
методичного простору з інноваційної діяльності педагогів. Методична робота була направлена
на підтримку творчих ініціатив педагогів щодо оновлення педагогічного процесу
спрямованого на педагогіку партнерства, на обмін досвідом по впровадженню сучасних
педагогічних технологій, методик, підвищення якості взаємодії з сім’ями вихованців.
Директором, вихователем–методистом, фахівцями надано консультації, проведено педгодини,
творчі хвилинки, педагогічні наради з питань, які стосуються спрямування освітнього процесу
на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти України; та шляхів, які

забезпечують рівні стартові можливості дітям старшого дошкільного віку для подальшого
успішного шкільного навчання.
Педагоги протягом року здійснювали пропагування власних шляхів надання якісної
дошкільної освіти, результатів самоосвітньої діяльності на сторінках сайту СЗДО, FВ сторінці
СЗДО, участі у обласних, міських конкурсах, тижні профмайстерності.
Педагоги постійно використовують універсальну форму навчання дітей з порушеннями
мовлення, зору – пісочну терапію, арт-терапію, логічні блоки Дьєнеша, палочки Кюйзенера.
Використовують у практиці роботи методики «Лялька як персона», «Ранкові зустрічі».
Відповідно до виконання річних завдань з 22 лютого по 31 березня 2021 року було
здійснено реалізацію проекту «Дерево розвитку групи» співпраця педагогів та батьків. Мета
проєкту спільна діяльність батьків, дітей та педагогів – це усвідомлення, що батьки є
партнерами в плануванні та реалізації заходів щодо розвитку дітей, поповнення розвивального
середовища групи. формування навичок свідомого ставлення до власного життя, та безпеки,
створення психологічного комфорту, атмосфери захищеності.
Реалізація проекту в закладі дошкільної освіти показала позитивні сторони, що учасникам не
нав’язується готова точка зору, їх змушують думати, шукати власний вихід із сформованих
ситуацій.
Поєднання всіх форм роботи з батьками сприяє підвищенню теоретичних знань батьків,
спонукає їх передивитись методи та прийоми домашнього виховання, правильно організувати
різнобічну діяльність дітей та дитячого садка, змінюється характер взаємодії педагогів з
батьками, багато з них стає активним учасником освітньо-виховного процесу.
Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають в
постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні інноваційні
технології та методики.
Відповідно до річного плану роботи на 2020-2021 навчальний рік закладу дошкільної
освіти було заплановано тематичний контроль з питань використання інноваційних технологій
у спеціальній освіті, їх вплив на розвиток вихованців та професійне зростання педагога з
24.11.2020 по 30.11.2020 рік, в зв’язку із введенням карантину (червона зона) на території м.
Запоріжжя щодо нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 від 23.10.2020 року
скасовано тематичне вивчення даного питання у групах для дітей старшого дошкільного віку з
порушеннями мовлення «Сонечко» та старшого дошкільного віку з порушенням зору
«Веселка». Скасовано заплановане комплексне вивченнят питання щодо формування
особистісних якостей у дітей старшого дошкільного віку, відповідності змісту освітньої
роботи віковим потребам розвитку, програмовим вимогам в групи для дітей старшого
дошкільного віку з порушенням мовлення «Журавлик», з 19.04.2021 по 30.04.2021 рік, в
зв’язку із введенням карантину (червона зона) на території м. Запоріжжя щодо
нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 від 14.04.2021 року та в зв’язку із
припиненням діяльності групи з 14.04. по 23.04.2021р. у зв’язку із захворюваннями
працівників та вихованців на COVID-19.
Впродовж навчального року адміністрація закладу та педагогічні працівники ввели
дистанційну роботу, були організувані опитування батьківського загалу, педагогічних
працівників за допомогою онлайн форми mentimeter: https://www.menti.com/881uvc6cgr,
здійснювалися розсилки через Viber групи СЗДО та у FB, створенно Google-клас «Розвиваючі
заняття», орієнтуючись на результати опитування, створенно папки-завдання з найбільш
цікавим ігровим матеріалом з урахуванням результатів опитування батьків (артикуляційна
гімнастика загальний комплекс, мультфільм «Про здоров’я», вправи для розвитку зорової
уваги, поради батькам з питань харчування дітей «Моя улюблена страва»); проведено
публікація інструкцій для самостійного приєднання до Google-класу (сторінка ФБ та вайбер);
проведено роботу з педагогами щодо надання матеріалів для наповнення Google-класу та
допомоги у розповсюдженні інформації для батьків по групах; вихователем Самбор Н.П. була
проведена робота приєднання батьків, які стикнулись з труднощами самостійного входу (через
запрошення електронною поштою); проводилася систематизація матеріалу для подальшого
публікування у Google-класі, що надходить від педагогів. Педагоги здійснювали активне

онлайн спілкування з батьками через коментування надісланих робіт спільної діяльності
«батьки-діти», відповіді на коментарі Google-класу (53 учасники на 04.05.2021 року).
Також в\методистом Логвіновою Л.Є., вихователем Самбор Н.П., постійно оновлювалася
інформація на сайті СЗДО: нова сторінка в розділі «Батьківська сторінка», «Корисні матеріали
для організації сімейного дозвілля та розвитку дітей», додавання посилань на презентації
«Віртуальна подорож по Запоріжжю», «Дрібна моторика».
Підсумком роботи педагогічного колективу закладу освіти за 2020-2021 навчальний рік
участь директора Каржової З.Д. у ІХ Міській педагогічній виставки «Освіта міста Запоріжжя:
досвід інноваційних досягнень в контексті реалізації концепції Нової української школи
«Технології та управління» нагороджена Дипломом І ступеню департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради за участь у від 13.02.2020 р.№ 48р.
Вихователь Самбор Н.П., з метою підвищення рівня професійних знань педагогічної
спільноти закладів дошкільної освіти Олександрівського району в 2020-2021 н.р., як тренер,
була залучена до навчального курсу «Педагогіка партнерства: взаємодіємо дистанційно»
(впровадження дистанційних форм спілкування з батьками на онлайн – платформах ZOOM,
Googie Classroom).
Вихователь Попова І.В. з досвідом роботи «Технологія проєктування як інноваційна
соціально-педагогічна діяльність ЗДО у взаємодії з батьками» була залучена, як тренер, до
Міського проєкту «Траєкторія професійного розвитку молодих педагогів», для проведення
вебінару. (березень, 2021р.)
На високому рівні проведено Тиждень педагогічної майстерності, який згідно результатів
опитування та анкетування педагогів, залишається найбільш ефективною формою роботи з
вивчення діяльності педагогів, які атестуються.
Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж
навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер,
сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.
Для визначення рівня засвоєння програми дошкільнятами всіх вікових груп закладу
дошкільної освіти був проведений аналіз результатів педагогічної діагностики за освітніми
напрямами БКДО.
Аналіз показав, що освітня, корекційна робота ведеться на належному рівні. Результати
обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік засвідчують, що
педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті щодо інваріативної
частини БКДО та нормативними документами. Показники за всіма освітніми напрямами
відмічаються майже стабільністю. Для визначення рівня засвоєння програми дошкільнятами
всіх вікових груп закладу був проведений аналіз за допомогою кваліметрічної моделі по всіх
основних лініях БКДО.
ПАРАМЕТРИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (%):
*54% -і більше – високий рівень
42 – 50% - достатній рівень
23 – 24% - низький рівень
23% і менше – критичний
4.Організація харчування
В СЗДО організація дитячого харчування регламентована Інструкцією з організації
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (затвердженою наказами МОНУ від
17.04.2006 № 298/227 і МОЗ№ від 06.05.2006 № 523/12397), відповідно до примірного
двотижневого меню, картотеки страв, рецептурних карт, меню-розкладу на день з
урахуванням норм продуктів для різних вікових категорій дітей.
Наказом №590 від 01.10.2012 Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про
затвердження вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих
процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів
(НАССР); Методичні настанови щодо розроблення, запровадження та використання постійно
діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та
контролю у критичних точках в закладах освіти, затверджених наказом Міністерства розвитку

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 17 листопада 2020 № 2347 із
змінами від 01.12.2020р. №2439.
В закладі впроваджено систему забезпечення якості харчування НАССР.
В СЗДО забезпечена доступність та актуальність інформації з харчування для
батьківського загалу, а саме: щоденне розміщення у батьківському куточку переліку страв
денного меню, наявність інформації про норми об'єму страв, результати антропометричних
досліджень росту і маси тіла дітей, затверджена вартість харчування та щомісячне дотримання
грошового показника відповідно до наказу ДОН Запорізької міської ради від 04.12.2020 №
344р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти, та
встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних навчальних закладах м.
Запоріжжя у 2021 році» забезпечено з 01.01.2021 року організацію харчування дітей у СЗДО
відповідно до показників вартості харчування дітей, визначених рішенням Запорізької міської
ради від 28.10.2020 № 440 «Про затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються
безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників
вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2021 році» 50 грн. 18
коп. – дитячий садок з 01.01.2021-31.05.2021; оздоровчий період з 01.06.2021-31.08.2021 55 гр.
20 коп. буде введено ІІ сніданок сік та фрукти, печиво.
На сайті закладу розміщено окрему рубрику «Харчування», міститься закладка, присвячена
питанням харчування. Систематично проводиться адміністративний контроль за станом
харчування, діють контролюючі групи: бракеражна комісія, комісія громадського контролю та
робоча група НАССР.
На контролі адміністрації протягом року підлягали питання виконання вимог використання в
дитячому харчуванні йодованої солі; дотримання питного режиму, отримання їжі з
харчоблоку, організації трьох разового харчування у групах впродовж дня. Адміністрація
разом з медичним персоналом забезпечує дієтичне харчування (4 осіб) у відповідності до
вимог п.п.3.1-3.5 Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах (наказ
МОіН і МОЗ України від 17.04.2006), дієво працює комісія з громадського контролю за 2020
рік складено 12 актів перевірки, як закладу освіти так і постачальників.
Відповідальність за організацію харчування дітей у закладі за матеріально-технічний стан
харчоблоку, додержання вимог санітарного законодавства несуть: директор, старша медична
сестра, завгосп, кухар які забезпечують організацію харчування дітей в СЗДО.
Документація, яка ведеться у закладі дошкільної освіти з питань організації харчування
відповідає нормативно правовим вимогам.
В закладі дошкільної освіти діти спеціальних груп отримують безкоштовне харчування
відповідно до Наказу МОН України від 21.11.2002р. №667 п.2.6. «Про затвердження Порядку
встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних
та інтернат них навчальних закладах».
Примірне двотижневе-меню на літній період 2021 року та рецептурні картки відповідають
Картотеці страв затвердженої наказом по СЗДО від 19.04.2021р. № 52 р;
Виконання натуральних норм харчування в 2020 році склало по закладу 89%; по
Олександрівському району 87%:
5.Організація роботи щодо звернень громадян, робота з батьками
Керуючись Законом України «Про звернення громадян» зі змінами та доповненнями від
02.07.2018 року, інших нормативно-правових актів, стану роботи зі зверненнями громадян, що
надійшли до СЗДО у 2020 році на задовільному рівні, на території закладу дошкільної освіти
організовано дошку оголошень де наявний графік прийому громадян директором, який
затверджено та узгоджено з територіальним відділом освіти Олександрівського району. За
звітний період директором Каржовою З.Д. проведено 6 прийомів громадян з питань
працевлаштування та звільнення; 13 письмових звернень: щодо надання довідки від СЗДО з
місця роботи (для проїзду працівників в транспорті під час карантину).
Не допускалась тяганина та строки розгляду звернення з боку виконавця. Усі звернення
громадян письмові та звернення он-лайн реєструються, громадянам надається кваліфікована
відповідь: позитивне вирішення питання, або роз’яснення.
Всього за 2020 рік зареєстровано 52 звернення.

В серпні 2020 року, відбулося он-лайн звітування, директора закладу дошкільної освіти, з
питань управлінської діяльність, організації освітнього процесу, роботи з кадрами, прийому
майбутніх вихованців, та про індивідуальні особливості розвитку дітей з особливими
потребами, перед педагогічними працівниками та громадськістю. Також висвітлювалися
питання необхідності проведення планових щеплень, про покращення матеріальногосподарчої бази закладу дошкільної освіти.
Найбільше звернень надійшло з метою влаштування дітей до закладу – 39 (75%) та з інших
питань – 13 (25%) громадянам надано роз‘яснення щодо ознайомлено з «Положенням про
дошкільний навчальний заклад», Закону України «Про булінг (цькування)», облік дітей – чи
зараховано у заклад дошкільної освіти на електрону чергу, здійснено ознайомлення батьків на
групових батьківських зборах (із дотриманням дистанції) у серпні-вересні 2020 року.
Усі звернення громадян позитивно вирішено або роз’яснено.
Стан організації роботи із зверненнями громадян постійно перебуває на контролі
директора Каржової З.Д. та територіального відділу освіти Олександрівського району.
Батьки залучаються до управління закладом дошкільної освіти через безпосередню участь в
роботі колегіальних органів (батьківське самоврядування). Протягом року педагоги постійно
спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння
поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками педагоги намагалися
створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної родини. Членів родин вихованців
постійно запрошували брати участь у батьківських зборах: загальних зборах членів трудового
колективу та батьків, збори, Конференції – (вересень 2020р., травень 2021р.); групових зборах
(1 раз на квартал); психолого-педагогічний всеобуч он-лайн (індивідуальні бесіди,
консультації, анкетування), цикл консультацій «Введення у шкільне життя», бесіди з батьками
«Наше життя сьогодні», он-лайн скринька для батьків «Запитуєте-відповідаємо».
Достатньо, плідно у поточному році працював комітет батьківського самоврядування (голова
Кушнір Н.П.) приймаючи дієві рішення стосовно організації освітнього процесу та зміцненні
матеріально-господарської бази закладу.
Забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, яка реалізується в
СЗДО та ЗОШ № 15 у частині удосконалення методів та прийомів роботи з дітьми старшого
дошкільного віку та першокласниками, з метою подолання важкої адаптації дитини до школи
проводилися різні форми роботи. Впродовж 2020 н.р. була проведена он-лайн екскурсія до
школи. Вихованці закладу дошкільної освіти познайомилися з місцем розташування школи,
навчальних кабінетів, бібліотеки, ігрової кімнати, спортивної зали, їдальні що позитивно
вплинуло на формування мотиваційної готовності та соціальної компетентності дітей
старшого дошкільного віку.
6.Система роботи закладу дошкільної освіти щодо попередження травматизму
Належна увага в СЗДО приділяється організації роботи щодо дотримання Законів України
«Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про дошкільну освіту»,
заходів ТВО Олександрівського району, з метою створення безпечних умов праці та
виховання, попередження дитячого травматизму та збереження здоров’я учасників освітнього
процесу. З 01.08.2020 по 16.05.2021 рік, у закладі дошкільної освіти травм з дітьми під час
освітнього процессу – не рєеструвалося. Травм у побуті з вихованцями не зареєстровано, з
працівниками не зарєестровано. За цей період травм із смертельним випадком не
зареєстровано. Дорожньо-транспортних пригод з учасниками освітньо-виховного процесу не
зареєстровано. Питання профілактики травматизму розглядалося на батьківських зборах,
виробничих нарадах, педагогічних годинах. З 28.02. по 21.05.2021 року проведено навчання та
перевірка знань працівників, які зайняті на роботах із ШУП. Розроблено заходи щодо
попередження дитячого травмування, пожежної безпеки, травматизму у побуті, під час
освітнього процесу.
У методичному кабінеті оформлено методичні рекомендації, зібрано та систематизовано
матеріал за темами: «Я і вулиця», «Один вдома», «Гігієна», та інші з набором малюнків,
дидактичних ігор, методичних посібників. Вихователі у відповідності до річного та місячних
планів роботи проводять різноманітні заняття з питань ОБЖД, бесіди, розповіді, ігри,
театралізовані вистави, вчасно проводять інструктажі з дітьми (коли йдуть за межі ЗДО).

В закладі освіти постійно проводяться тижні та місячники ОБЖД: «Бережемо себе діти»,
«Обережно вогонь», «Світлофор» та інші, діти малюють за темами ОБЖД і потім
оформлюються виставки робіт за темами у фойє СЗДО та на сайті.
7.Робота зі зміцнення матеріально-господарчої бази закладу дошкільної освіти
Забезпечення матеріально-господарчої бази здійснюється завдяки бюджетному фінансуванню,
добровільних внесків батьків, цільових внесків у благодійний фонд «Освіта» від фізичних та
юридичних осіб. Фінансову підтримку упродовж 2020 року заклад дошкільної освіти отримав
від департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, а саме: за кошти місцевого бюджету
проведено встановлення протипожежних дверей в електрощитовій з межею вогнестійкості ЕІ
30; поточного ремонту овочесховища; надання дезінфекційних, мийних засобів; надання
папіру А-4 80 18 упаковок.
Завдяки благодійним внескам 36025гр. до фонду «Освіта», матеріально-господарча база за
минулий рік поповнилася: новими сучасними ігровими посібниками, придбання медичних
препаратів для проведення профілактичних заходів; придбано пісок – 1 500 гр; здійснено
перезарядку вогнегасників; придбання водонагрівача, обладнання та інвентарю на харчоблок
ЗДО; фарбування огорожі ЗДО та фізкультурно-ігрового обладнання на території закладу.
Навчальні і розвивальні зони збагатилися сучасними іграшками й посібниками.
Але нагальною проблемою залишається ремонт ремонт 3-х павільйонів, м’якої дахової
покрівлі, ремонт території (ігрові майданчики, павільйони, доріжки), ремонт автоматичної
пожежної сигналізації.
8.Управлінська діяльність
Згідно з державними документами, які регламентують діяльність СЗДО впродовж навчального
року діяли колегіальні органи: педагогічна рада, збори трудового колективу, батьківське
самоврядування, загальні збори (конференція) трудового колективу та батьків із дотримання
протиепідемічних вимог щодо недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби
COVID-19.
На засіданнях педагогічної ради розглядалися питання: удосконалення організації освітнього
процесу та корекційно-відновлювальної роботи у ЗДО; результативності реалізації Базового
компоненту, програми «Дитина», впровадження сучасних освітніх технологій у контексті
концептуальних засад Базового компонента дошкільної освіти; ефективності підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у овітній процес досягнень науки і
передового педагогічного досвіду; атестації педагогічних працівників; питання взаємодії
учасників освітнього процесу в проведенні оздоровчої і корекційно-відновлювальної роботи.
Важливою складовою управлінської діяльності керівника є забезпечення безперебійного
функціонування закладу освіти. У 2020 р. керівником складено соціальний Паспорт, Паспорт
харчоблоку, які містять повну інформацію про функціонування закладу, визначено перелік
першочергових потреб для покращення його життєзабезпечення. З метою реалізації наказу
Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження примірного
переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»
проведено експертизу існуючої матеріальної бази на відповідність даному Переліку, складені
по групові картотеки ігрового і навчально-дидактичного обладнання. В цілому, розбіжності з
Переліком визначаються наявністю меншої від встановленої потреби кількості обладнання,
відсутністю сучасних іграшок, ігрового обладнання, навчально-дидактичних посібників.
Складено Паспорт харчоблоку СЗДО, який містіть всю інформацію про функціонування
харчоблоку ЗДО, співпрацю з постачальниками продуктів харчування продовольчої сировини.
На виконання статті 30 Закону України «Про освіту», наказу департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради від 04.09.2020 № 238р «Про прозорість та інформаційну відкритість
діяльності закладів освіти», на сайті СЗДО розміщується і поновлюється інформація щодо
публічності та відкритості діяльності закладу. Інформаційне наповнення сайту включає
розділи: «Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу» (статут закладу, правила
прийому до закладу, структура та органи управління закладом освіти, мережа груп, мова
навчання тощо), «Забезпечення умов для функціонування й розвитку закладу» склад
педагогічних працівників, освітні програми, матеріально-технічна база закладу);
«Результативність моніторингу якості освіти» (результати моніторингу виконання Базового

освітнього компоненту дошкільної освіти); «Фінансування» (звіти про надходження та
використання коштів). На сайті створено окремі розділи (сторінки, закладки) для
відображення прозорості та інформаційної відкритості фінансової діяльності закладу
дошкільної освіти, в яких відображено кошторис 2020р., фінансові звіти про надходження,
інформація про кошти, отримані із різних джерел, не заборонених законодавством, перелік
товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога із зазначенням їх вартості тощо.
На зборах трудового колективу заслухані і обговорені питання: фінансово-господарської
діяльності, виконання системи заходів щодо охорони і зміцнення здоров'я дітей та виконання
санітарно-гігієнічного режиму; дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності
учасників освітнього процесу; організація харчування.
Визнання необхідності пристосуватися до змін, відповідати на запити суспільства у сфері
освіти є запорукою якісного послідовного оновлення діяльності СЗДО. Причому важливо не
лише реагувати на постійно мінливі зовнішні чинники, а й намагатися передбачати їх,
прийняти відповідне рішення та спрогнозувати наслідки його втілення.
За рішенням Конференції відкритим голосуванням Головою батьківського самоврядування
СЗДО обрано – ПЕЧЕНІК ІРИНУ ІЛЛІВНУ.
Звіт керівника СЗДО №36 відбувся 21 травня 2021 року на загальних зборах (Конференції)
колективу та батьків.
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