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Загальні відомості
Відповідно до Статуту дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 205
«Світлиця» Запорізької міської ради Запорізької області (далі – ДНЗ № 205),
затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 30.11.2016 № 37 та погодженого
наказом департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 31.10.2016 № 683р,
засновником (власником) ДНЗ № 205 є територіальна громада міста Запоріжжя в
особі Запорізької міської ради. Органом управління ДНЗ № 205 є департамент освіти
і науки Запорізької міської ради (далі – Департамент) та його відокремлений
структурний підрозділ – територіальний відділ освіти Хортицького району
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі – ТВО Хортицького
району).
Безпосереднє керівництво ДНЗ № 205, організацію його освітньої, фінансовогосподарської, соціально-побутової тощо діяльності, забезпечення виконання завдань
ДНЗ, передбачених законодавством, Положенням про дошкільний навальний заклад,
Статутом та Контрактом, посадовою інструкцією, з 15.08.2020 на підставі наказу
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 13.08.2020 № 570 к/тр «Про
зміну форми трудового договору Лаптєвій О.М.» було змінно форму трудового
договору з завідувачем ДНЗ № 205 з контрактної форми трудового договору на
строковий трудовий договір на посаді директора закладу дошкільної освіти (яселсадка) № 205 «Світлиця» Запорізької міської ради Запорізької області (далі – ЗДО №
205) на умовах укладеного строкового договору.
Я, Лаптєва Олена Михайлівна, 1964 р.н., освіта вища педагогічна, стаж
педагогічної роботи 23 роки, з 15.02.2016 очолюю колектив ЗДО № 205 для дітей
віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечується догляд за ними,
розвиток, виховання, навчання та відповідно до вимог Базового компонента
дошкільної освіти України.
ЗДО № 205 (вул. Ентузіастів,14-А) побудовано за типовим проектом.
ЗДО № 205 працює за п’ятиденним робочим тижнем.
Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.
Проектна потужність – 12 груп.
Проектна кількість місць – 220 дітей.
Прийом дітей до ЗДО № 205 здійснюється директором впродовж календарного
року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан
здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної
освіти, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про
народження дитини, направлення територіального відділу освіти Хортицького
району.
Групи у ЗДО № 205 комплектуються за віковими ознаками, відповідно до
нормативів наповнюваності, санітарно-епідеміологічних вимог до утримання дітей з
урахуванням побажань батьків.
Матеріально-технічна база
В ЗДО № 205 створено умови для всебічного розвитку, виховання та навчання
дітей. Групові приміщення забезпечені необхідними меблями та ігровим
обладнанням, мають сучасний інтер’єр, відповідають віковим особливостям дітей.
Розвивальне середовище дошкільного закладу постійно удосконалюється відповідно
до вимог сьогодення.
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Відповідно до Статуту ДНЗ № 205 (розділу Х. Фінансово-господарська
діяльність ДНЗ № 205) фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на
основі його кошторису.
Джерелами формування кошторису ЗДО № 205 є: кошти загального фонду
місцевого бюджету; кошти від фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у
вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету; кошти єдиного цільового фонду
міської ради; благодійні внески фізичних та юридичних осіб; інші надходження, не
заборонені законодавством України.
Отримані матеріальні цінності оприбутковуються та спрямовуються на
забезпечення життєдіяльності дитячого закладу, тобто – на створення комфортних
умов для перебування дітей в ЗДО.
Впродовж звітного періоду у ДНЗ № 205 за рахунок коштів міського бюджету
здійснено поточний ремонт рекреації на суму 149268,96 грн., отримано: лампочки
LED – 4 шт., мило господарське – 90 од., мило рідке – 180 л, порошок пральний – 50
кг, рушник паперовій 180 пач., засіб дезінфікуючий «Бланідас» (таблетки) – 2 кг, засіб
антисептичний – 70 л.
У вигляді безповоротної допомоги від батьків були отримані безоплатно
матеріальні цінності суму 24930 грн., а саме:
шафа господарська – 1 од. на суму 760 грн .
шафа-портомийка – 1 од. на суму 1750 грн.
принтер «Canon» - 1 од. на суму 630 грн.
колонка бездротова (б/в) – 1 од. на суму 330 грн.
ламінатор «Agent» – 1 од. на суму 500 грн
конвектор «Елна» - 1 од. на суму 730 грн.
акваріум – 1 од. на суму 300 грн.
дозатор для мила – 19 од. на суму 1406 грн.
диспенсер для рушників – 11 од. на суму 2725 грн.
штора рулонна – 16 од. на суму 2040 грн.
миючі засоби – загалом на суму 3433 грн.
ігрові та методичні посібники на суму 10326 грн.
Всі матеріальні цінності поставлено на облік.
Також, завдячуючи безпосередній участі батьків, з 01.09.2020 по 31.05.2021 були
проведені ремонтні роботи та здійснені придбання на суму 10452,20 грн., а саме:
ремонт електропательні – 650 грн.
ремонт ШХ-0,8 – 550 грн.
миючі засоби – 788,60 грн.
господарчі товари – 911,70 грн.
обмежувачі для вікон (40 од.) – 3600 грн.
будівельні матеріали (ремонт сантехнічної системи, освітлення) – 475,90 грн.
канцтовари – 581,50 грн.
заправка картриджів – 1466,50 грн.
обслуговування сайту ДНЗ на 1 рік – 1428 грн.
Аналіз стану матеріально-технічної бази ЗДО № 205 показав, що рівень
технічного стану приміщень та споруд на сьогодні має такі показники:
технічний стан покрівлі всієї будівлі ЗДО – в задовільному стані, заплановано
частковий ремонт;
технічний стан приміщень групових кімнат та службових приміщень – в
задовільному стані, стан однієї з рекреацій – незадовільний, потребує ремонту;
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технічний стан системи електрообладнання – в робочому стані, але потребує
модернізації;
технічний стан обладнання на майданчиках – в задовільному стані;
технічний стан освітлення на території – в незадовільному стані, потребує
встановлення освітлення на опорах;
технічний стан асфальтового покриття на території – в незадовільному стані,
потребує більшою мірою заміни;
технічний стан системи водо- та теплопостачання – в робочому стані, але труби
як водо-, так і теплопостачання потребують заміни.
Стан матеріально-технічного харчоблоку, групових приміщень задовільний.
Кухонне обладнання, посуд у достатній кількості. Однак, відповідно до сучасних
вимог щодо організації харчування дітей в ЗДО технологічне обладнання на
харчоблоці на часі потребує модернізації та заміни, а саме: придбання пательні,
картоплечистки електричної; відновлення роботи вентиляційної системи на
харчоблоці.
До того ж, на сьогодні основними проблемними питаннями, які залишаються і
потребують вирішення в частині зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО № 205,
виступають: заміна технологічного обладнання; відновлення системи освітлення та
водовідведення території ЗДО; ремонт системи водо- та теплопостачання; ремонт
рекреацій та ремонт фасаду будівлі; поповнення обладнання, меблів для створення
відповідних санітарному законодавству умов перебування дітей в закладі;
удосконалення розвивального простору сучасними ігровими модулями, іграшками,
атрибутами з урахуванням особливостей розвитку ігрової діяльності в різні вікові
періоди дошкільного дитинства; покращення фізкультурно-оздоровчої та медичної
бази; розширення інформаційного поля методичного кабінету тощо.
Основним недоліком та перешкодою до подальшого вдосконалення матеріальнотехнічного стану закладу є недостатнє бюджетне фінансування, хоча, вимоги
сьогодення потребують активної позиції з боку директора у співпраці з батьківською
громадськістю для втілення в життя заходів щодо зміцнення та модернізації
матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти.
Кадрове забезпечення
Станом на 01.09.2020 ДНЗ був на 87 % укомплектований педагогічними
працівниками (1 вакансія вихователя, по 1 вакансії музичного керівника та
інструктора з фізкультури). На 31.05.2021 освітній процес в ДНЗ № 205 забезпечують
20 педагогічних працівників, а саме: директор, вихователь-методист, практичний
психолог, 1 керівник гуртка та 16 вихователів. Вакантними залишаються посади
музичного керівника, інструктора з фізкультури та 2 вихователів.
З них мають повну вищу освіту – 7 педагогів (35 %), базову вищу – 1 педагог
(5 %), неповну вищу – 8 (60 %).
Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:
вища категорія – 3 особи (15 %);
І категорія – 1 особа (5 %);
ІІ категорія – 2 особи (10 %);
спеціаліст – 2 особи (10 %);
мають тарифний розряд – 12 осіб (60%);
6 педагогів мають звання «вихователь-методист» (30 %).
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Зі стажем роботи до 3-х років в закладі працює 5 педагогів (25 %), до 10-ти років
– 2 педагоги (10 %), до 20-ти років – 5 педагогів (25 %), понад 20 років – 8 педагогів
(40 %).
Аналіз кадрового складу педагогічного колективу за віковими категоріями
показав, що в закладі працюють педагоги таких вікових категорій: до 30 років –
6педагогів (30 %), 30-40 років – 2 педагоги (10 %), 41-50 років – 5 педагогів (25 %),
від 51 до 54 років – 1 педагог (5 %), від 55 до 59 років – 3 педагоги (15 %), понад 60
років – 3 (15 %).
В закладі створені оптимальні умови для постійного професійного зростання
педагогів, щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси
підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного законодавства.
За 2020-2021 навчальний рік курси підвищення кваліфікації пройшли 5 педагогів
(25 %), атестовано в черговому порядку 2 педагога та 1 практичний психолог, якому
було встановлено вищу кваліфікаційну категорію (15%).
Медичне обслуговування
На постійному контролі знаходяться питання щодо дотримання санітарногігієнічних вимог до умов виховання дітей, щодо збереження здоров’я дітей; в закладі
забезпечено відповідні умови для здійснення медично-профілактичних заходів,
своєчасних медичних оглядів вихованців та працівників закладу.
Відповідно до п. 8 р. ХІ Санітарного регламенту для ДНЗ, затвердженого
наказом МОЗ України від 24.03.2016 № 234, визначення ефективності роботи
дошкільного навчального закладу щодо збереження і зміцнення здоров’я
здійснюється засновником навчального закладу за критеріями щодо стану здоров’я
дітей з урахуванням даних медичних оглядів, захворюваності тощо.
Оцінка стану здоров’я дитячого контингенту ЗДО включає такі показники:
поширеність захворюваності (рівень, структура);
гостра захворюваність (рівень, структура);
захворюваність дітей у випадках і днях на 1 дитину;
питома вага дітей, які часто хворіють;
індекс здоров’я;
розподіл дітей за групами фізичного розвитку;
розподіл дітей за групами здоров’я.
За цими показниками цифровий матеріал був опрацьований за
загальноприйнятими методами варіаційної статистики. В результаті аналізу стану
здоров’я дітей у ЗДО № 205 та забезпечення дотримання санітарно-епідеміологічних
вимог до їх перебування в закладі, рівень медичного обслуговування у 2020 році
(порівняно з 2019 роком), встановлено наступне.
Отримані результати свідчать про значне зниження рівня захворюваності серед
вихованців ЗДО на 135 випадків порівняно з 2019 роком; відповідно, показник
захворюваності зменшився на 698,8 ‰ (в 2020 році він склав 512,3 ‰ проти 1211,1 ‰
в 2019 році).
Зменшився рівень захворювань на ГКІ з 2 до 1 випадку, зменшивши вдвічі
показник захворюваності до 6,2 ‰ з 11,1 ‰. Показник захворювань на вітряну віспу
залишився на рівні 2019 року – 2 випадки. В 2020 році не зафіксовано випадків
захворювання на скарлатину (в 2019 році був зафіксований 1 випадок захворювання
на скарлатину при показнику 5,6 ‰ ); випадків захворювань на краснуху та кір в 2020
році також не було зафіксовано, як і в 2019 році.
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Індекс здоров’я збільшився на 19,1; чисельність дітей, які часто хворіли,
зменшилась до 5 ( в 2019 році таких дітей було 6).
В закладі створені умови для забезпечення якісного медичного обслуговування
дошкільників. Дошкільний заклад має обладнаний медичний кабінет, ізолятор.
Медичне обслуговування вихованців здійснюється сестрою медичною старшою,
посада якої належить до штатного розпису ЗДО.
До обов’язків сестри медичної старшої відносяться: постійний контроль за
станом здоров’я вихованців; проведення обов’язкових медичних оглядів дітей;
надання невідкладної медичної допомоги дітям у разі гострого захворювання або
травми; здійснення щоденного контролю за організацією, безпекою та якістю
харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального
навантаження; дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного
режиму; проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб,
які їх замінюють, та працівників дошкільного закладу.
За результатами медичних оглядів відповідно до наданих довідок з лікарняних
установ при вступі дітей до ЗДО була здійснена комплексна оцінка стану здоров’я
дошкільників. За станом здоров’я діти розподілені на групи здоров’я (перша, друга,
третя, четверта і п’ята групи).
Спостерігається збільшення на 0,9 % кількості дітей І групи здоров’я та
зменшення на 1,1 % дітей ІІ групи здоров’я, що підтверджує дані щодо значного
збільшення індексу здоров’я вихованців на 19,1.
Впродовж звітного періоду 2020 року були зафіксовані випадки захворювання на
COVID-19 серед здобувачів освіти (1 випадок) та працівників закладу (3 випадки); з
січня по травень 2021 року – серед здобувачів освіти (4 випадки) та працівників
закладу (4 випадки) .
Враховуючи результати моніторингових досліджень стану здоров’я вихованців
та медичного обслуговування в ЗДО, дані аналітичної інформації про стан здоров’я
дітей та забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до їх перебування у ЗДО, рівень
медичного обслуговування, нагальною залишається необхідність подальшого вжиття
відповідних заходів щодо забезпечення організації роботи з покращення стану
здоров’я вихованців, збереження та зміцнення здоров’я дошкільників, формування у
них засад здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних вимог до їх
перебування в ДНЗ № 205.
Ведеться контроль щодо своєчасного проходження обов’язкового медичного
огляду працівниками ДНЗ.
На виконання ст. 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб", постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про
затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких
підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення
цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», відповідно до наказу
Міністерства охорони здоров’я України від 22.07.2002 № 280 «Щодо організації
проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих
професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням
населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» та з метою
попередження розповсюдження інфекційних захворювань працівники ДНЗ № 205
мали пройти бак-обстеження у листопаді 2020 р. та профогляд у грудні 2020 р.
У зв’язку із дією карантину на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та
враховуючи доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
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№ 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2», внесені згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 291 «Про внесення змін до
деяких актів Кабінету Міністрів України» працівники ДНЗ № 205 профогляд в
означені терміни не змогли пройти.
До того ж, з загальної кількості працівників закладу 100 % мають
флюорографічне обстеження. Профогляд станом на 31.05.2021 не пройдено 39-ма
працівниками ( 93%) у зв’язку з відсутністю бюджетних коштів на цю мету.
Зважаючи на вищевикладене та на необхідність забезпечення безпечних умов
для здоров’я учасників освітнього процесу, до ТВО Хортицького району було
направлено лист від 10.02.2021 № 01-14/27 «Про проходження обов’язкових
профілактичних медичних оглядів» з метою сприяння щодо вирішення даного
питання.
В закладі забезпечено широку просвітницьку роботу серед батьків здобувачів
освіти щодо встановлених обмежень та умов обслуговування при вході до ЗДО
№ 205, дотримання протиепідемічного режиму, правил перебування батьків на
території ДНЗ, ознайомлення з можливими ризиками спалаху коронавірусної хвороби
СОVID-19 серед учасників освітнього процесу ЗДО № 205 в умовах продовження дії
карантину в Україні / м. Запоріжжя шляхом використання власного веб-сайту,
офіційної сторінки на Facebook, мобільних додатків, соціальних мереж тощо.
Організація харчування
Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я
дітей.
Організація харчування дітей в 2020-2021 навчальному році здійснювалась
відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591
«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із
змінами), Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних
закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження Інструкції з
організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (із змінами) та
інших нормативно-правових актів.
Загальне керівництво і контроль за організацією харчування дітей здійснюється
керівником закладу в тісному контакті із сестрою медичною старшою, комірником,
кухарем, батьківською громадськістю.
Відповідно до штатного розпису заклад дошкільної освіти повністю
укомплектований працівниками, які забезпечують організацію харчування дітей.
В закладі ведеться оперативний контроль за організацією та якістю харчування
відповідно до циклограм контролю завідувача, вихователя-методиста та сестри
медичної старшої; діють комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої
сировини, з громадського контролю за якістю харчування, з контролю за виконанням
постачальниками умов договорів про закупівлю товару за державні кошти.
На працівників ЗДО покладено персональну відповідальність за суворе
дотримання санітарно-гігієнічних правил щодо організації харчування в ЗДО,
дотримання режиму харчування дітей, організацію оптимального питного режиму за
індивідуальною потребою дітей, виховання культурно-гігієнічних навичок під час
вживання їжі тощо.
Працівники харчоблоку (кухарі, комірник, підсобний робітник) в межах
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повноважень: вживають заходи щодо попередження спалахів гострих кишкових
інфекцій і харчових отруєнь; дотримуються виконання санітарно-гігієнічних та
протиепідемічних вимог щодо організації харчування вихованців у ЗДО;
систематично забезпечують дотримання технологій приготування їжі; забезпечують
відповідний санітарний стан харчоблоку.
В умовах карантину, спричиненого інфекцією COVID-19, видача кухарями
готових страв, прийому комірником до ЗДО продовольчої сировини здійснюється у
санітарному одязі, рукавичках та захисних масках. При цьому видачу на групи
готових страв забезпечено згідно з графіком видачі їжі – з дотриманням інтервалу
задля унеможливлення контактів працівників з різних груп. Помічниками вихователів
забезпечено отримання їжі з харчоблоку згідно з графіком та у санітарному одязі,
рукавичках, масках.
Харчування дітей було організовано відповідно до примірного 2-тижневого
меню. Впродовж року було забезпечено дотримання затверджених вартісних
показників харчування та норм харчування в ДНЗ; видано низку наказів щодо
організації харчування дітей в ЗДО та звільнення від плати за харчування дітей
пільгових категорій.
При цьому, відповідно до чинних нормативно-правових актів, за 2020 рік
звільнено від плати за харчування батьків:
12 дiтей iз сiмей, якi мають трьох i бiльше дiтей;
6 дiтей осiб, визнаних учасниками бойових дiй вiдповiдно до пункту 19 частини
першоi cтaттi 6 Закону Украiни «Про статус ветеранів вiйни, гарантiї їх соцiального
захисту»;
9 дiтей iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно до Закону України «Про
державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм’ям»;
4 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.
Станом на 31.05.2021 року звільнено від плати за харчування батьків:
7 дiтей iз сiмей, якi мають трьох i бiльше дiтей;
5 дiтей осiб, визнаних учасниками бойових дiй вiдповiдно до пункту 19 частини
першоi cтaттi 6 Закону Украiни «Про статус ветеранів вiйни, гарантiї їх соцiального
захисту»;
6 дiтей iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно до Закону України «Про
державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм’ям»;
4 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.
Систематично проводиться узагальнений аналіз поточної інформації щодо стану
харчування у закладі дошкільної освіти.
Впродовж року щомісяця (двічі на місяць) здійснюється аналіз виконання норм
харчування відповідно до встановлених показників.
Норми харчування за 2020 рік становили: ясла – 93 %, садок – 93,3 %; середній
показник виконання норм харчування за 2020 рік – 93,15 %, що на 0,85 % нижче, ніж
у 2019 році (ясла – 94 %, садок – 93 %; середній показник виконання норм харчування
за 2019 рік – 94 %).
При цьому найнижчий показник споживання овочів склав у яслах – 84 %, в
садку – 85 %. На 100 % виконано норми щодо споживання масла вершкового, олії,
яєць, цукру. Відсоток споживання інших основних продуктів харчування коливається
від 84 % до 99 %.
Стан виконання норм вживання основних продуктів харчування за І квартал
2021 року представлено у таблиці нижче:

загальний
показник

цукру

соку

картоплі

овочів

фруктів
свіжих

яєць

сиру тверд.

сиру
кисломол.

олії

молока

масла
вершкового

риби

м'яса
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ясла

91 86,3

100 80,3 100 100 95,3 100 81,3 76,7 97 89,3 100

92

садок

90,3 76,7

100 90,3 100 100 100 100 72,7 80,3 92,3 84,3 100

91,3

всього 90,7 81,8

100 85,3 100 100 97,7 100 77,2 78,5 94,7 86,8 100

91,7

Суттєвим фактором, який вплинув на зниження показників щодо харчування
здобувачів освіти в ЗДО, стало з одного боку – значне коливання кількості присутніх
дітей в період карантину, спричиненого COVID-19, з іншого – постійний контроль за
забезпеченням вартісних показників харчування дітей у відповідності до
встановлених. Однак, завдяки покращенню якості продуктів харчування, поставки їх
до ЗДО згідно з замовленням, урізноманітненню продуктів харчування, вдалося
досягти збалансованості дитячих раціонів.
З метою подальшого забезпечення повноцінного, безпечного та якісного
харчування вихованців ЗДО у 2021 році, працівникам ЗДО, необхідно продовжити
безумовне виконання Плану заходів щодо забезпечення повноцінного, безпечного та
якісного харчування дітей у ЗДО на 2019-2021 роки, затвердженого наказом по ЗДО
від 09.12.2019 № 171р, а саме.
неухильно дотримуватись вимог нормативно-правових документів щодо
організації харчування дітей у ЗДО.
питання організації харчування дітей у ЗДО, запобігання спалахам кишкових
інфекцій та харчових отруєнь розглядати на нарадах, семінарах та тренінгах;
організувати навчання персоналу, який задіяний в організації харчування дітей у
ЗДО, з метою запобігання спалахам кишкових інфекцій та харчових отруєнь;
сприяти роботі комісії з громадського контролю за організацією харчування в
ЗДО з метою контролю за створенням належних безпечних умов з організації
харчування;
проводити лабораторні дослідження у ЗДО стосовно додержання вимог
законодавства про харчові продукти;
складати та погоджувати перспективні двотижневі меню у ЗДО з Головним
управлінням Держпродспоживслужби у Запорізькій області згідно з вимогами
чинного законодавства;
сприяти запровадженню у ЗДО постійно діючих процедур, заснованих на
принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках
(НАССР); здійснювати постійний моніторинг та дієвий контроль з цього питання;
дотримуватись гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх
виробництва й обігу та здійснювати контроль з цього питання;
при ускладненні епідемічної ситуації, виникненні спалахів гострих кишкових
інфекцій, масових інфекційних захворювань (отруєнь) у ЗДО вживати невідкладних
заходів щодо їх ліквідації; забезпечувати взаємоінформування щодо надзвичайних
ситуацій у ЗДО.
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забезпечувати раціональне та безпечне харчування дітей, питний режим
вихованців гарантованої якості, виконання норм харчування згідно з чинними
нормативно-правовими актами;
посилити роботу щодо гігієнічного виховання дітей, дотримання правил
особистої гігієни, популяризації здорового способу життя тощо серед учасників
освітнього процесу;
здійснювати моніторинг якості харчування.
Освітня робота
У керівництві закладом дошкільної освіти важливе місце належить плануванню
роботи всього колективу.
Освітня діяльність в ЗДО № 205 «Світлиця» у 2020-2021 навчальному році була
організована відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту»,
Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в
Україні, Указу Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 «Про Стратегію
національно-патріотичного виховання», постанови Головного санітарного лікаря
України від 22.09.2020 № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах
дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)», наказів Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 «Про
організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», від
16.04.2018 № 372 «Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет
закладу дошкільної освіти», листів Міністерства освіти і науки України від 19.04.2018
№ 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», від
22.07.2020 № 1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої
міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021
навчальному році», від 28.08.2020 № 1/9-490 «Щодо створення безпечних умов
організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році», від 30.07.2020 № 1/9411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному
році», «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, власного
Статуту та інших нормативно-правових документів у сфері освіти.
ДНЗ № 205 здійснює свою діяльність відповідно до освітньої програми та
річного плану, які складаються на навчальний рік та оздоровчий період,
затверджуються відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміст
дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти,
здійснюється за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
у сфері освіти.
Відповідно до рішення педагогічної ради ДНЗ № 205 (протокол № 4 від
26.08.2020) освітній процес за інваріантною частиною в 2020-2021 навчальному році
здійснювався за програмою «Я у Світі» (Програма розвитку дитини від народження
до шести років / за загальною науковою редакцією Кононко О.Л.).
Варіативна частина освітнього процесу реалізувалася через парціальні програми:
«Англійська мова для дітей дошкільного віку», програму та методичні
рекомендації /заг. ред. - Низьковська О.В., авт. - Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.;
Парціальну програму та методичні розробки «Люби і знай свій рідний край»
(для дітей середнього та старшого дошкільного віку). Укладач: Зуб Н.О., ЗДО № 205,
м. Запоріжжя;
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Парціальну програму «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт: альтернативна
програма формування культури інженерного мислення в дошкільників», схвалену
МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах (лист від 14
липня 2020 року № 22.1/12-Г-274).
Впродовж 2020-2021 навчального року педагогічний колектив закладу працював
над реалізацією річних завдань щодо розвитку активного мовлення дітей раннього
віку засобами українського фольклору; удосконалення соціально-комунікативної
компетенції дошкільників у творчих іграх; збагачення здоров’язбережувальної
компетенції дошкільників шляхом інтеграції пізнавальної та рухової діяльності
Хід виконання річних завдань, реалізація річного плану роботи ДЗН № 205
висвітлюється на офіційному веб-сайті ДЗН та на сторінці в соціальній мережі
Facebook.
В закладі створено умови щодо забезпечення всебічного розвитку, виховання та
навчання дітей. Групові приміщення забезпечені необхідними меблями та ігровим
обладнанням, мають сучасний інтер’єр, відповідають віковим особливостям дітей.
Розвивальне середовище дошкільного закладу постійно удосконалюється та
поповнюється відповідно до вимог сьогодення.
В ДНЗ № 205 приділяється достатньо уваги професійній самореалізації
педагогів:
вихователь Дорошенко Н.К., брала безпосередню участь у районному турі
Першого міського марафону «Сучасний педагог» з досвідом роботи «Роль засобів
наочності у формуванні елементарних математичних уявлень у дітей передшкільного
віку»;
вихователь Козлик А.Г., долучилася до обласного фестивалю «Технологічний
парк художньо-педагогічних ідей» з відеороликом «Малювання природними
фарбами-соком овочів та фруктів»;
педагогічний колектив ЗДО № 205 став учасником Міжнародного заняття
доброти організатором якої є Благодійна організація «Благодійний Фонд «Щаслива
лапа»;
під керівництвом вихователя Сєліної В.О. було підготовлено малюнок-листівку з
віршем «Рідна матуся» з вихованкою закладу Левада Ярослава до Обласної
благодійної акції «З любовʼю до матусі»;
вихователь Семенченко О.А. разом з вихованцями старшої групи брали участь у
районному флешмобі «Читаємо Шевченка разом» та у фестивалі ораторського
мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив».
Відповідно до Програми розвитку і функціонування української мови в
м. Запоріжжя на 2016-2020 роки , перед закладами освіти постало завдання щодо
створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування
української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму
у громадян України; створення оптимальних умов для реалізації конституційних
гарантій на вільне функціонування української мови в м. Запоріжжя, розширення
сфери вживання державної мови, виховання любові, поваги до неї в жителів міста.
Враховуючи полікультурність нашого регіону, актуальним для закладу
залишається питання щодо підвищення рівня володіння українською мовою всіх
учасників освітнього процесу. Слід відмітити, що окрім традиційних заходів в ЗДО,
що сприяли підвищенню володіння українською мовою педагогів та вихованців,
таких як музичні дійства-розваги «День української писемності та мови», «Стрітення,
як ми весну закликали», «Міжнародний день рідної мови», «Шануймо Шевченка
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разом», «День вишиванки», спортивні: «На гостини до Пана Козака», «Веселі
національні розваги».
Працюючи впродовж 2020-2021 навчального року над завданням щодо розвитку
активного мовлення дітей раннього віку засобами українського фольклору, ми чітко
усвідомили, що ранній вік – найвідповідальніший період у житті дитини, оскільки в
цей час закладається фундамент майбутньої мовленнєвої особистості.
Для вирішення цього завдання для вихователів груп раннього віку було
проведено консультацію «Використання народного фольклору для розвитку мовлення
дітей раннього віку в режимних моментах», семінар-практикум «Граємо з дітьми
залюбки». Вихователями групи раннього віку № 2 Бабаєвою І.С., Зачепило Л.М.,
розроблено з зазначеної тематики консультації для батьків. Вихователями групи
раннього віку № 11 Зуб Н.О., Козловою Т.М., поповнено та систематизовано каталог
дидактичних ігор з формування лексико-граматичного ладу мовлення за тематичним
принципом та віковими ознаками.
Роботу закладу в наступному навчальному році буде продовжено в частині
реалізації освітніх програмних завдань з урахуванням Державної цільової програми
національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 673.
Закон України «Про дошкільну освіту» визначає збереження та зміцнення
фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини як першочергове завдання
розвитку, навчання і виховання наймолодших громадян країни.
Для
реалізації
другого
річного
завдання
щодо
удосконалення
здоров’язбережувальної компетенції дошкільників шляхом інтеграції пізнавальної та
рухової діяльності було заплановано і проведено ряд заходів.
З метою ознайомлення педагогів з кінезеологічною гімнастикою як засобом
оздоровчої роботи у ЗДО, практичним відпрацюванням послідовності та прийомів
роботи із застосування кінезеологічних вправ у освітньому процесі, підвищення
мотивації педагогів до оволодіння сучасними методиками їх застосування у роботі з
дітьми було проведено практичним психологом Ковтуненко І.М. семінар-практикум
«Навчання в русі: гімнастика для мозку для дошкільників».
На
семінарі-практикумі
висвітлювалось
питання
щодо
створення
здоров’язбережувального освітнього простору в закладі, розширення знань педагогів
щодо організації та проведення оздоровчих ігор в режимі дня вихованців.
З метою визначення ефективності освітньої роботи щодо стану організації
творчих ігор в групах молодшого дошкільного віку відбулось тематичне вивчення
«Організація та розвиток творчих ігор в групах молодшого дошкільного віку» у
дошкільних групах: № 3 та № 7. В ході вивчення було встановлено, що вихователі
груп № 3, № 7 координують освітній процес у тісному контакті між собою, що дало
позитивні результати в роботі щодо навчання та виховання дітей з даної теми.
Для формування пізнавальних здібностей, організації індивідуальної роботи,
прогулянок та інших режимних моментів педагоги проводять дидактичні та народні
ігри впродовж дня. Створене розвивально-ігрове середовище та соціокультурне
оточення спонукають дітей до активної ігрової діяльності. Усі ігрові зони оформлені
у відповідності до вікових вимог, наповнені матеріалами, які дають змогу дитині
перебувати в позиції активного діяча, включають можливість реалізації самостійної
та вільної творчої діяльності.
На часі, гострою залишається проблема залучення більшості батьків як
учасників-партнерів в освітньому процесі ЗДО, що є значним резервом в роботі
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педагогічного колективу та пошуку сучасних ефективних форм партнерської
взаємодії на майбутнє. Практика показує, що традиційна система роботи з сім’ями в
ЗДО не дає змоги повною мірою актуалізувати педагогічний потенціал родини,
збагатити виховні уміння батьків, підтримати їх впевненість у своїх педагогічних
можливостях, не створює атмосферу спільності. До того ж, з огляду на зміни, що
відбуваються у суспільстві, які були спричинені пандемією COVID-19, перспективою
в роботі для нашого колективу є налагодження дистанційних форм роботи з
батьківською громадськістю.
Вважаємо, що одним з основних та актуальних напрямів роботи в наступному
2021-2022 навчальному році виступає удосконалення партнерської взаємодії з усіма
учасниками освітнього процесу шляхом впровадження дистанційних форм навчання
та спілкування.
Питанню щодо здоров’язбережувальної компетенції дошкільників шляхом
інтеграції пізнавальної та рухової діяльності в травні 2021 року було присвячено
засідання педагогічної ради, де було висвітлено результати тематичного вивчення
«Аналіз ефективності інтеграції пізнавальної та рухової діяльності в освітньому
процесі» № 5, № 6 (5 р.ж.). В ході перевірки було з’ясовано, що педагоги сприяють
створенню у дітей цілісної картини навколишнього світу, збагачували їх уявлення про
об’єкти навколишньої дійсності. На заняттях, побудованих на основі інтеграції,
педагоги використовували яскравий демонстраційний та роздатковий матеріали; який
сприяв формуванню пізнавальних психічних процесів.
Заслуговує на увагу доцільне застосування вихователем Смирною О.П. методів
та прийомів керівництва творчою та рухливою грою, а саме використання «розумних
килимків», які є універсальними, їх можна використовувати як під час організованої
освітньої діяльності, так і під час перерв між заняттями, на прогулянці у літній період
тощо. Вони дозволяють не тільки попереджати перевтому у дітей, а й сприяють
відновленню розумової активності, дозволяють інтегрувати та закріплювати раніше
отримані знання. Завдяки методам та прийомам які впроваджує в своїй роботі
педагог, всі діти були вмотивовані та зацікавленні на виконання поставлених завдань.
В ході спостережень щодо організації ігрової діяльності впродовж навчального
року в усіх вікових групах ЗДО виявлено необхідність щодо удосконалення
методичної роботи педагогів за освітньою лінією «Гра дитини». Сучасні дошкільнята
– відкриті, розкуті, комунікабельні. Не всі іграшки та ігри, які пропонуються їм у
дошкільному закладі викликають у них інтерес та бажання з ними гратися.
Над цими та іншими проблемами з формування ігрових умінь та розвитку
творчих здібностей у дітей, винахідливості, уяви, індивідуальності, фантазії, як
безпосередній учасник районної творчої групи «Методичне забезпечення
впровадження SТRЕАМ-освіти в ЗДО», працювала впродовж навчального року
вихователь Дорошенко Н.К.
Сприймаючи SТRЕАМ-освіту як новий інтеграційний підхід до розвитку,
виховання й навчання дітей, перед педагогічним колективом закладу резервом роботи
на новий навчальний рік виступає оновлення змісту ігрової діяльності, створення
умов не лише для формування ігрових умінь, а й для розвитку творчих здібностей,
винахідливості, уяви, індивідуальності, фантазії. Цей напрям освіти інтегрує в собі
завдання з формування в дітей загальних наукових уявлень про світ; ознайомлення їх
з інформаційно-комунікаційними технологіями; розвиток уміння експериментувати,
конструювати. Тож, маємо в тісному взаємозв'язку розвивати здібності дошкільнят до
точних та гуманітарних наук.
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На разі, в наступному навчальному році буде доцільним розпочати роботу за
напрямком щодо систематизації комплексу теоретичних знань та практичних умінь
педагогів щодо основних концептуальних засад STREAM-освіти як нового
інтегрованого підходу до розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.
У зв’язку з переходом загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст,
структуру і тривалість навчання актуалізується проблема формування готовності
дошкільнят до систематичного навчання, шкільного життя. Мотиваційна, емоційновольова, комунікативна, фізична підготовка, розвиток пізнавальних психічних
процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь – основні
напрями роботи педагогічного колективу з дошкільнятами. У центрі уваги –
забезпечення кожній дитині перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та
створення передумов для її безболісної адаптації до нового соціального середовища
на основі сучасних критеріїв, форм і методів підготовки до школи, адекватних вікові
дітей.
Реалізації принципу наступності на сьогодні в значній мірі сприяє обов’язковість
підготовки дитини до школи.
Виконання вимог держави у галузі наступності між освітніми ланками
реалізувалось через:
аналіз результативності вступу та процесу адаптації випускників ЗДО до шкіл
району, планування перспективних напрямів роботи на наступний навчальний рік;
підвищення психологічної компетентності педагогів та психолого-педагогічну
просвіту батьків;
педагогічне обстеження дітей старшого дошкільного віку згідно з вимогами
державного стандарту дошкільної освіти України;
моніторинг психічного розвитку та обстеження наприкінці навчального року
дітей-випускників за «Програмою вивчення психологічної готовності дитини до
навчання в школі»;
застосування практичним психологом ЗДО № 205 корекційно-розвивальних
методів у роботі з дітьми старшого дошкільного віку при наявності певних проблем;
виконання Угоди про співпрацю між дошкільним навчальним закладом та
Запорізькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 92.
За позитивне слід відзначити напрацьований у ЗДО № 205 досвід роботи щодо
проведення з батьками дітей-випускників різноманітних форм інформаційнопросвітницької роботи. Заслуговує на увагу оснащення груп для дітей старших
дошкільних груп різноманітними ігровими зонами, відповідним наочним,
дидактичним матеріалом, сучасними розвиваючими посібниками.
Одним із важливих напрямків роботи ЗДО № 205 залишається робота щодо
всебічного вивчення кожної дитини та визначення стратегії подальшої роботи з нею
через заходи зі збереження і зміцнення емоційного благополуччя дітей (робота за
корекційно-розвиваючими програмами), впровадження в освітній процес сучасних
психозберігаючих технологій для збереження психічного та емоційного здоров’я,
психолого-педагогічну просвіту педагогів та батьків дошкільників.
Згідно з річним планом роботи ЗДО впродовж лютого-березня 2021 року
практичним психологом було проведено діагностичне дослідження з метою
визначення рівня психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до
шкільного навчання. Основними завданнями діагностики було: своєчасне виявлення й
оцінювання реального стану психічного розвитку дітей старшого дошкільного віку;
максимально об’єктивне прогнозування процесу адаптації випускників ЗДО до
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навчання в школі, підвищення психологічної компетентності педагогів та батьків
через надання рекомендацій.
Об’єктом дослідження були діти груп старшого дошкільного віку № 8
«Зіронька» – вихователі: Каздоба О.Ю., Семенченко О.А.; № 10 «Капітошка» –
вихователі Козлик А.Г., Сєліна В.О..
Психологічна готовність випускників вивчалась за міською програмою
«Психологічний супровід підготовки і вивчення готовності дітей дошкільного віку до
навчання».
Визначення
психосоціальної
компетентності
за
Тестовою
бесідою
С.А. Банкова показало, що із 25 обстежених випускників: 8 дітей (32 %) мають
високий рівень психосоціальної зрілості, 12 дітей (48 %) – середній, а 5 дітей (20 %) –
низький рівень психосоціальної зрілості.
Отримані результати свідчать, що резервом роботи педагогічного колективу на
наступний навчальний рік залишається удосконалення роботи з дітьми за освітньою
лінією Базового компоненту «Дитина в соціумі».
Аналіз результатів вивчення інтелектуальної готовності вихованців із 34
обстежених випускників: 7 дітей (21 %) мають високий рівень інтелектуального
розвитку, 15 дітей (44 %) – достатній рівень, 12 дітей (35 %) – середній рівень
розвитку. Отже, ефективність системи підготовки дітей до школи складає 65 %.
Аналіз дослідження результатів розвитку емоційно-вольової сфери показав, що:
із 35 обстежених випускників виявлено 4 дитини (11 %) з середнім рівнем
агресивності, 6 дітей (17 %) з середнім рівнем імпульсивності, 1 дитину (3 %) і 10
дітей (29 %) з середнім рівнем тривожності.
Отримані результати свідчать, що нагальним питанням залишається формування
у дітей довільності основних психічних процесів та поведінки, робота з виховання
самоорганізованості,
зосередженості,
уміння
контролювати
свої
емоції,
підтверджують необхідність скоординувати дії педагогів для створення умов
успішного емоційно-вольового розвитку здобувачів освіти, а саме:
наповнення життя дітей цікавими та приємними враженнями, змістовністю,
посильною та насиченою діяльністю;
уміння дорослих, які оточують дитину: володіти собою, керувати власним
настроєм, емоційними станами, запобігати емоційному дискомфорту та виникненню
неприродних стосунків між людьми;
відмова від вказівок авторитетного характеру, прогноз наказів, надскладних
вимог до поведінки дитини тощо;
створення в групі атмосфери спокою, радості, гарного настрою;
розвиток уміння дітей розуміти й розрізняти емоційні стани людей, що їх
оточують, за мімікою, інтонаціями тощо;
використання можливостей ігрової, образотворчої діяльності для стабілізації
емоційних проявів, розвитку почуття гумору;
організація максимально зручного для дітей режиму дня, запобігання
перевтомі;
особливо уважне ставлення до дитини в момент важливих змін у її житті
(розлучення батьків, народження в родині другої дитини тощо).
зважене реагування на дитячі впертість, вередування, поганий настрій.
Слід відмітити, що специфіка дошкільного віку полягає у тому, що всі психічні
процеси дуже рухливі і пластичні, а розвиток потенційних можливостей дитини
переважно залежить від того, які умови для цього створюють педагоги й батьки. Це
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не дозволяє вважати результати діагностики (навіть у випадку, коли вони достовірні)
стійкими і такими, які визначають долю дитини. Будь – яке досягнення дитини
дошкільного віку є проміжним і є лише підставою для вибору педагогом методів і
технологій для індивідуальної роботи.
Оцінка підготовки дітей до школи виявила резерв роботи на наступний період, а
саме: розвиток емоційно-вольової сфери, розвиток дрібної моторики руки,
виправлення порушень у звуковимові дошкільників ДНЗ, формування мотиваційносмислової саморегуляції поведінки, розвиток соціальних якостей дітей.
Враховуючи
вищезазначене,
практичним
психологом
рекомендовано
активізувати мислення дітей, сприяти свідомому сприйманню і засвоєнню ними
знайомого і нового матеріалу, заохочувати до постановки питань, висування
припущень, пошуку самостійних рішень, перевірки їх правильності та інше.
Під час проведення організованої навчально-пізнавальної діяльності важливо
систематично використовувати різноманітні класичні та інноваційні педагогічні
технології, методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній
дидактиці, раціонально поєднувати вербальні, наочні та практичні методи.
Пріоритетним напрямом діяльності ЗДО № 205 залишається спрямування
освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти України.
З метою проведення цілеспрямованого і повного педагогічного обстеження рівня
компетенцій відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, вихователі
оцінювали досягнення дітей кожної вікової групи за показниками (критеріями) всіх
семи освітніх ліній («Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у світі
природи», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»,
«Гра дитини», «Мовлення дитини») (Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку
згідно з оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти. Методичний посібник,
Мандрівець, 2017 - 272с.). Всього було обстежено – 124 дитини. Узагальнені дані
розміщено на сайті ЗДО.
Загалом, результатами моніторингу сформованості компетенцій дошкільників
відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та засвоєння навчальних
програми отримали наступні загальні показники:
Освітня лінія
№ групи
(вік)
11 (2 р.ж.)
2 (3 р.ж.)
9 (3 р.ж.)
3 (4 р.ж.)
7 (4 р.ж.)
5 (5 р.ж.)
6 (5 р.ж.)
8 (6 р.ж.)
10 (6 р.ж)
Середній
показник

Особистість
дитини

Дитина
в
соціумі

Дитина в
природному
довкіллі

Дитина в
світі
культури

Гра
дитини

55%
72%
60%
53%
86%
71%
66%
80%
80%

44%
63%
70%
53%
86%
71%
93%
73%
55%

55%
72%
70%
53%
80%
85%
66%
60%
70%

44%
63%
60%
60%
80%
85%
66%
60%
60%

55%
81%
60%
46%
93%
71%
66%
80%
65%

Дитина в
сенсорно
пізнавальному
просторі
33%
72%
60%
53%
73%
64%
66%
66%
80%

69%

67%

68%

69%

68%

63%

Мовлення
дитини
33%
63%
40%
53%
60%
57%
66%
66%
55%
55%

Зважаючи на наведені дані, слід звернути увагу на поступове і системне
формування у дітей компетенцій за всіма освітніми лініями, приділивши особливу
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увагу дітям, які мають середній та низький рівень досягнень. В той же час, карантин
та дистанційна робота дали змогу побачити, що на часі стає робота з дітьми, які часто
хворіють або не відвідують заклад дошкільної освіти за інших причин.
На підставі викладеного можна дійти висновку, що загалом діяльність ЗДО
№ 205 у 2020-2021 навчальному році була спрямована на реалізацію основних
завдань дошкільної освіти:
збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дитини;
виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги
до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та
рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших
націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею
соціального досвіду;
формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності
до взаємодії з навколишнім світом;
виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення
соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
здійснення за потребою соціально-педагогічного патронату сім’ї тощо.
Відповідно до аналізу стану виконання плану роботи у 2020-2021 навчальному
році, результатів щодо вивчення основних складових діяльності ЗДО № 205 в цілому,
необхідно визначити резерв роботи на 2020-2021 навчальний рік, а саме:
систематизувати комплекс теоретичних знань та практичних умінь педагогів
щодо основних концептуальних засад STREAM освіти як нового інтегрованого
підходу до розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку;
удосконалити партнерську взаємодію з усіма учасниками освітнього процесу
шляхом впровадження дистанційних форм навчання та спілкування.
Управлінська діяльність
Управлінські рішення та дії директора ЗДО № 205 за звітний період були
спрямовані на:
створення умов для здобуття вихованцями дошкільної освіти на рівні державних
стандартів;
розвиток у вихованців природних позитивних нахилів і здібностей, формування
громадянської позиції;
дотримання умов, що визначено підсумками атестації навчального закладу;
створення безпечних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного
процесу;
дотримання договірних зобов’язань і фінансової дисципліни;
дотримання чинного законодавства, активне використання засобів управління,
зміцнення договірної та трудової дисципліни.
Діяльність ЗДО № 205 була спрямована на реалізацію основних завдань
дошкільної освіти:
збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дитини;
виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги
до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та
рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших
націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
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формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею
соціального досвіду;
виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення
соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930
«Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (із
змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 20.12.2011 № 1473 та наказом Міністерства освіти і науки України від
08.08.2013 № 1135), згідно з наказом департаменту освіти і науки Запорізької міської
ради від 18.09.2020 № 769 к/тр «Про атестацію педагогічних працівників установ та
закладів освіти м. Запоріжжя у 2020-2021 навчальному році», наказу територіального
відділу освіти Хортицького району від 18.09.2020 № 276 к/тр «Про атестацію
педагогічних працівників закладів освіти Хортицького району, ІРЦ по Хортицькому
району у 2020-2021 навчальному році», наказу ЗДО № 205 від 25.09.2020 № 116р
«Про атестацію педагогічних працівників ЗДО № 205 у 2020-2021 навчальному році»,
з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного рівня професійної
компетентності, розвитку творчої ініціативи та підвищення якості роботи
педагогічних кадрів у 2020-2021 навчальному році було проведено атестацію
педагогічних працівників ЗДО № 205.
В атестаційний період було організовано відповідну роботу щодо підвищення
рівня фахової підготовки через такі форми як, курси підвищення кваліфікації при КЗ
«ЗОІППО» ЗОР; участь педагогів у методичних об’єднаннях та заходах району;
презентації творчих надбань. Атестація педагогічних працівників закладу була
спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою
визначалась відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його
кваліфікації.
У 2020-2021 навчальному році в черговому порядку було атестовано 3
педагогічних працівника закладу, що становить 15,8 % від загальної кількості
педагогічних працівників ЗДО № 205.
Атестація здійснювалася у кілька етапів: організаційний, основний, підсумковий.
Атестаційна комісія здійснила ряд організаційних заходів щодо підготовки та
проведення атестації педагогічних працівників закладу.
Загалом проведено 4 засідання атестаційної комісії, з них:
І засідання – 09 жовтня 2020 р (організаційне);
ІІ засідання – 16 січня 2021 р;
ІІІ засідання – 16 березня 2021 р;
ІV засідання – 30 березня 2021 р (підсумкове).
Виявлення рівня педагогічної компетентності педагогів, які атестувалися в 20202021 навчальному році, проводилося відповідно вимог чинних нормативно-правових
документів.
Резервом в роботі для атестаційної комісії залишається підвищення рівня
мотивації педагогів в міжатестаційний період щодо висвітлення своїх педагогічних
напрацювань, матеріалів з досвіду роботи в фаховій та періодичній пресі, на
офіційному сайті закладу.
На разі, атестаційний період в 2020-2021 навчальному році пройшов відкрито і
демократично, ознайомлення педагогічного колективу з ходом та результатами
атестації відбувалося своєчасно.
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За результатами атестації було видано накази від 16.03.2021 № 55р «Про
введення в дію рішення атестаційної комісії ЗДО від 16 березня 2021 року» та від
22.03.2021 № 56р «Про виконання рішення атестаційної комісії при ТВО Хортицького
району від 22 березня 2021 року», від 30.03.2021 № 62р «Про введення в дію рішення
атестаційної комісії ЗДО від 30 березня 2021 року».
На виконання листа ТВО Хортицького району від 14.04.2020 № 01-15/561, з
метою забезпечення формування мережі груп на 2020-2021 навчальний рік, з
урахуванням даних автоматизованої системи «Електронна реєстрація дітей в
дошкільні навчальні заклади», створеної на основі порталу hort://red.isuo.org./, було
проведено аналіз заявок в електронній черзі для зарахування на 2020 рік в ЗДО
№ 205. У зв’язку з відсутністю в електронній черзі достатньої кількості дітей
раннього та дошкільного віку, з урахуванням норм наповнюваності груп у ЗДО,
встановлених п. 2 ст. 14 Закону України «Про дошкільну освіту», сформувати мережу
ДНЗ № 205 у повному обсязі стало неможливим.
Враховуючи нормативну наповнюваність груп в закладі дошкільної освіти,
нагальним постало скорочення чисельності груп в ДНЗ № 205 на 2020-2021
навчальний рік з 11 (у 2019-2020 навчальному році – 4 групи для дітей раннього віку
та 7 груп для дітей дошкільного віку) до 9 (у 2020-2021 навчальному році – 3 групи
для дітей раннього віку та 6 груп для дітей дошкільного віку).
Скорочення чисельності груп не вплинуло на скорочення штату педагогічних
працівників, оскільки станом на 01.09.2020 в ДНЗ № 205 були наявні вакансії 4-х
вихователів.
На початок 2020-2021 навчального року згідно з наказом по ДНЗ № 205 від
30.08.2020 № 104р «Про комплектування груп в ЗДО на 2020-2021 навчальний рік»
було укомплектовано 9 вікових груп (154 дитини; за мережею, затвердженою наказом
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 05.10.2020 № 266р – 158
дітей): 3 групи для дітей раннього віку (37 вихованців, за затвердженою мережею –
41) та 6 груп для дітей дошкільного віку (117 дітей, за затвердженою мережею – 117).
На кінець навчального року контингент дітей становив 153 вихованця, з яких 40 дітей
раннього віку, 113 дітей дошкільного віку.
Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від
07.04.2021 № 80р «Про організацію роботи закладів дошкільної освіти в літній період
2021 року» було видано відповідний наказ по ДНЗ № 205 від 07.05.2021 № 81р «Про
організацію роботи ЗДО № 205 в літній період 2021 року» та вивчено попит батьків
здобувачів освіти щодо забезпечення місцями в ДНЗ № 205 в літній період 2021 року.
Наказом по ДНЗ від 28.05.2021 № 91р «Про організаційні заходи щодо роботи
ЗДО № 205 в літній період 2021 року» було сформовано мережу груп на літній період
з урахуванням обмежень в період карантину (кількість вихованців в групі має бути не
більше 15 осіб). З 01.06.2021 по 15.08.2021 передбачено роботу 5 груп із загальною
кількістю 75 дітей, в період з 16.08.2021 по 31.08.2021 – 9 груп з обліковим складом
140 вихованців.
За звітний період до ДНЗ № 205 було прийнято 36 здобувачів освіти, про що
було видано відповідні накази та зроблено записи у Журналі прибуття(вибуття) дітей
до ДНЗ.
Керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 30.11.2020 № 1480
«Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої
системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти», наказом
Державної служби якості освіти України від 30 листопада 2020 року № 01-11/71 «Про
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затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи
забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти», з метою забезпечення
формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі дошкільної
освіти наказом від 06.01.2021 № 19р створено робочу групу з формування
внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗДО № 205, якою було розроблено
проєкт Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗДО № 205,
розглянуто на засіданні педради 24.02.2021 (протокол № 2) та виснуто на обговорення
учасників освітнього процесу ЗДО № 205
Відповідно до ухваленого рішення педагогічної ради (протокол № 3 від
20.05.2021) наказом по ЗДО № 205 було затверджено Положення про внутрішню
систему забезпечення якості освіти в ЗДО № 205 «Світлиця».
Враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів та
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанову Кабінету Міністрів України від
26.08.2020 № 760 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»,
постанову Головного санітарного лікаря України Міністерства охорони здоров’я
України від 22.09.2020 № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах
дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19)», наказ департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від
25.09.2020 № 257р «Про внесення змін до наказу департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради від 21.05.2020 № 113р «Про організацію роботи закладів
дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби COVID-19 та влітку 2020», з метою запобігання ускладнення епідемічної
ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби COVID-19 під час організації
освітньої та виховної роботи в ЗДО № 205 з учасниками освітнього процесу в період
карантину розроблено та впроваджено комплекс протиепідемічних заходів на період
карантину. Наказом від 28.09.2020 № 118р «Щодо впровадження протиепідемічних
заходів у ЗДО № 205 на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби COVID-19» затверджено Алгоритм дій щодо організації протиепідемічних
заходів у ДНЗ № 205 на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19).
У випадках підтвердження захворювання здобувачів освіти або працівників
закладу на COVID-19 надається екстрене повідомлення та повідомлення за формою
2/НС-1 про випадок захворювання до ТВО Хортицького району та до ВП
«Запорізький МВ ДУ Запорізький ОЛЦ МОЗ України»; особи з числа контактних із
захворілим направляються на самоізоляцію; в осередку контактних вводяться
обмежувальні протиепідемічні заходи терміном на 14 днів з обов’язковим
проведенням заключної дезінфекції. Впродовж 2020-2021 навчального року таких
випадків було 7, з яких 5 – через хворобу дитини, 2 – через хворобу вихователя. Ще у
5 випадках захворювання працівників закладу на COVID-19 обмежувальні заходи не
вводились, оскільки контактні особи не були виявлені.
На виконання п. 1 протоколу наради міського голови з питань
життєзабезпечення міста в період дії режиму надзвичайної ситуації від 02.07.2020,
п. 28 листа доручень міського голови станом на 06.07.2020 (оперативної наради,
доручення за кореспонденцією та електронною поштою), з метою запобігання
ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби
COVID-19 під час організації роботи в ДНЗ № 205, створення належних умов для
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освітньої та виховної роботи з дітьми в період карантину проведено інструктаж з
усіма працівниками ДНЗ № 205 щодо важливості дотримання протиепідемічних
заходів, передбачених чинним законодавством, під час карантину.
Питання щодо зміцнення та збереження здоров’я здобувачів освіти було
розглянуто на: виробничій нараді «Про готовність ЗДО до роботи у новому 2020-2021
навчальному році в умовах карантину» (протокол від 11.09.2020 № 1); засіданні ради
ЗДО «Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та їх медичного супроводу»
(протокол від 19.10.2020 № 1); на загальних зборах трудового колективу «Про
посилення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів у ЗДО № 205»
(протокол від 26.08.2020 № 2); нараді при директорі, зокрема: «Про дотримання
вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.09.2020
№ 55» (протокол від 05.11.2020 № 1), «Про дотримання обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19» (протокол від 21.12.2020 № 3), «Про можливість вакцинування
проти COVID-19» (протокол від 06.04.2021 № 5).
Наказом від 22.01.2021 № 30р було затверджено План заходів щодо
забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог до ЗДО та проведення в ньому
оздоровчих заходів на 2021 рік.
На виконання наказів департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від
30.09.2020 № 390р «Про затвердження Комплексного плану заходів щодо запобігання
поширенню грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у закладах освіти
м. Запоріжжя на сезон 2019-2020 років» та від 10.09.2020 № 193р «Про затвердження
Комплексного плану заходів щодо запобігання поширенню грипу та гострих
респіраторних вірусних інфекцій у закладах освіти м. Запоріжжя на сезон 2020-2021
років» у випадках захворювання здобувачів освіти на ГРВІ більше ніж 30 %
контингенту групи відповідно до наказу по ЗДО № 205 тимчасово призупинявся
освітній процес з обов’язковою заключною дезінфекцією приміщень та обладнання
групи та проведенням профілактичних бесід з батьками здобувачів освіти. Впродовж
2020 року таких випадків було 5, 2021 – 7, про що видано відповідні накази.
Разом з тим з означеного питання впродовж звітного періоду здійснено ряд
управлінських заходів та видано ряд наказів: від 16.06.2020 № 78р «Про посилення
контролю за дотриманням протиепідемічних заходів у ДНЗ № 205»; від 28.09.2020
№ 118р «Щодо впровадження протиепідемічних заходів у ЗДО № 205 на період
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19»; від
06.10.2020 № 120р «Про затвердження Комплексного плану заходів щодо запобігання
поширенню грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у ЗДО № 205 на сезон
2020-2021 років»; від 21.01.2021 № 30р «Про організацію роботи у 2020 році щодо
покращення стану здоров’я дітей у ЗДО № 205 та забезпечення в 2021 році санітарногігієнічних вимог щодо перебування в ньому дітей»; від 25.05.2021 № 89р «Про
попередження інфекційних захворювань та харчових отруєнь серед дітей в ЗДО в
літній період».
За звітний період відповідно до п.п. 4, 9, 14 Порядку організації харчування
дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом
Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від
01.06.2005 № 242/329, п.п. 1.35, 1.37, 1.38, 2.1 Інструкції з організації харчування
дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом
Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я від 17.04.2006
№ 298/227 у ДНЗ проведено аналіз стану харчування дітей за 2020 рік та І квартал
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2021 року, видано накази від 21.01.2021 № 28р «Про стан організації харчування дітей
у ЗДО в 2020 році та розподіл обов’язків щодо оперативного керівництва процесами
організації харчування у 2021 році», від 31.03.2021 № 64р «Про стан організації
харчування дітей у ЗДО № 205 за І квартал 2021 року».
На разі, в закладі здійснювався оперативний контроль за організацією та якістю
харчування відповідно до циклограм контролю завідувача, вихователя-методиста та
сестри медичної старшої; діють комісії з бракеражу продуктів харчування та
продовольчої сировини (наказ від 04.01.2021 № 05р «Про створення комісії з
бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини на 2021 рік»), з
громадського контролю за якістю харчування (наказ від 04.01.2021 № 06р «Про
створення комісії з громадського контролю за станом харчування дітей у закладі
дошкільної освіти на 2021 рік»), з контролю за виконанням постачальниками умов
договорів про закупівлю товару за державні кошти (наказ від 04.01.2021 № 07р «Про
створення комісії з контролю за виконанням постачальниками умов договору про
закупівлю товарів (продуктів харчування та продовольчої сировини) на 2021 рік»),
для зняття залишків продуктів харчування на харчоблоці та в овочесховищі (наказ від
04.01.2020 № 08р «Про постійно діючу комісію для зняття залишків продуктів
харчування на харчоблоці та в овочесховищі на 2021 рік»).
На комірника було покладено відповідальність за збереження, облік та видачу на
харчоблок продуктів харчування; на кухарів – за збереження отриманих продуктів
харчування від комірника та вкладення їх у повному обсязі в котел при приготуванні
їжі (наказ від 04.01.2021 № 14р «Про призначення матеріально відповідальних осіб у
ЗДО на 2021 рік»).
Результати роботи комісії з громадського контролю за якістю харчування
фіксувались в Журналі з громадського контролю за станом харчування дітей в ЗДО
№ 205. За наслідками роботи складались відповідні акти.
Впродовж 2020 року комісією з контролю за виконанням постачальником умов
договорів про закупівлю товару було виявлено порушення умов договорів від
постачальника ТОВ «ДРІМТАЙМ», про що складено акти від 04.06.2020 № 1, від
12.01.2021 № 1; від постачальника ТОВ «БРІК-3», про що складено акти від
04.06.2020 № 2, від 09.06.2020 № 3, від 10.06.2020 № 4, від 25.03.2021 № 2.
За кожним випадком було складено Акти бракеражу та вказаним
постачальникам направлено претензійні листи.
На виконання Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності
та якості харчових продуктів», наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо
розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на
принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)», наказу
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 19.04.2019 № 147р «Про
запровадження Системи управління безпечністю харчових продуктів під час
організації харчування дітей у навчальних закладах», відповідно до наказу по ЗДО №
205 від 04.01.2021 № 17р «Про внесення змін до наказу від 02.01.2020 № 17р «Про
новий склад групи НАССР у ЗДО № 205»», в закладі було оновлено склад групи
безпечності (група НАССР) з метою запровадження процедури для підтримання
гігієни у всьому харчовому ланцюгу, які необхідно для виробництва та постачання
безпечних харчових продуктів для споживання людиною, а також правила
поводження з харчовими продуктами; програм-передумов з урахуванням асортименту
харчових продуктів, технологічних процесів та специфіки потужності ЗДО № 205;
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процедур вхідного контролю допоміжних матеріалів для переробки харчових
продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами».
На виконання розпорядження голови Запорізької обласної адміністрації від
25.11.2019 № 566 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення повноцінного,
безпечного та якісного харчування дітей у закладах освіти Запорізької області на
2019-2021 роки», відповідно до наказу по ДНЗ від 09.12.2019 № 171р, з метою
організації повноцінного та якісного харчування здобувачів освіти в ЗДО
відбувається реалізація Плану заходів щодо забезпечення повноцінного, безпечного
та якісного харчування дітей у ЗДО на 2019-2021 роки.
На виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від
18.12.2020 № 507 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької
міської ради від 28.10.2020 № 440 «Про затвердження переліків 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» до переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним
харчуванням у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах
комунальних закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2021 році,
визначному у додатку 5 наказу ЗДО № 205 від 16.12.2020 № 150р, наказом по ЗДО від
28.12.2020 № 155р додано категорію «діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Відповідно до наказу по ЗДО від 31.12.2020 № 157р «Про звільнення від плати за
харчування дітей в ЗДО № 205» звільнено від плати за харчування на 2021 рік
здобувачів освіти на підставі документів, що підтверджують їх пільгові категорії.
При цьому, відповідно до чинних нормативно-правових актів батьки здобувачів
освіти звільнені від плати за харчування дітей в ЗДО, про що будо видано ряд наказів
«Про звільнення від плати за харчування»: від 01.06.2020 № 71р, від 10.06.2020
№ 74р, від 17.07.2020 № 84р, від 31.08.2020 № 105р, від 10.09.2020 № 111р, від
16.09.2020 № 112р, від 18.09.2020 № 113р, від 25.09.2020 № 115р, від 10.10.2020
№ 122р, від 15.10.2020 № 127р, від 01.12.2020 № 146р, від 29.01.2021 № 34р, від
12.02.2021 № 41р, від 19.02.2021 № 47р, від 02.03.2021 № 53р, від 09.03.2021 № 54р,
від 23.03.2021 № 57р, від 05.04.2021 № 66р.
Окрім вищезазначених, з управлінських питань щодо організації харчування в
закладі було видано накази: від 06.07.2020 № 83р «Про стан організації харчування в І
півріччі 2020 року»; від 26.08.2020 № 99р «Про організаційне забезпечення
харчування дітей в ЗДО у 2020-2021 навчальному році»; від 09.10.2020 № 124р «Про
організацію харчування дітей у ЗДО за III квартал 2020 року»; від 16.12.2020 № 150р
«Про організацію харчування дітей у ЗДО № 205 в 2021 році»; від 21.01.2021 № 28р
«Про стан організації харчування дітей у ЗДО в 2020 році та розподіл обов’язків щодо
оперативного керівництва процесами організації харчування у 2021 році»; від
25.05.2021 № 89р «Про попередження інфекційних захворювань та харчових отруєнь
серед дітей в ЗДО в літній період».
Питання щодо організації харчування в закладі були розглянуті на нараді при
директорові від 01.12.2020 протокол № 2, засіданні ради ДНЗ від 19.10.2020 протокол
№ 1 та від 29.04.2021 протокол № 2; виробничій нараді від 11.09.2020 протокол № 1,
від 27.01.2021 протокол № 2.
Робота щодо попередження травматизму, охорони праці та безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу закладу дошкільної освіти № 205
впродовж звітного періоду проводилась відповідно до вимог нормативних документів
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та законодавчих актів та була спрямована на формування в учасників освітнього
процесу якостей свідомого та обов’язкового виконання правил і норм безпечної
поведінки в повсякденному житті та в умовах надзвичайних ситуацій, накопичення
знань щодо безпеки життєдіяльності, безпеки дорожнього руху, протипожежної
безпеки; комплексні профілактичні заходи з означених питань виконувалися на
належному рівні.
На контролі залишається питання щодо створення на кожному робочому місці
оптимальних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, нормативних
актів, а також забезпечення додержання прав працівників, гарантованих
законодавством про охорону праці.
На виконання наказу територіального відділу освіти Хортицького району від
14.01.2021 № 11р «Про організацію профілактичної роботи щодо запобігання всіх
видів травматизму серед учасників освітнього процесу» в ДНЗ № 205 проаналізовано
стан травматизму серед учасників освітнього процесу за 2020 рік та затверджено
комплексні перспективні профілактичні заходи щодо попередження травматизму на
2021 рік (наказ по ДНЗ від 21.01.2021 № 27р «Про стан профілактичної роботи щодо
запобігання всіх видів травматизму серед учасників освітнього процесу в ЗДО № 205
у 2020 році та організацію комплексних перспективних профілактичних заходів щодо
попередження травматизму на 2021 рік»).
З метою удосконалення роботи в період 2020-2021 навчального року щодо
створення здорових і безпечних умов виховання, навчання і праці, попередження
виробничого і побутового травматизму було здійснено ряд управлінських заходів та
видано низку наказів, а саме: від 17.08.2020 № 90р «Щодо профілактичної роботи з
безпеки на залізничному транспорті»; від 17.08.2020 № 91р «Про забезпечення
пожежної безпеки в ЗДО № 205»; від 17.08.2020 № 92р «Про організацію роботи з
охорони праці, безпеки життєдіяльності в ЗДО у 2020-2021 навчальному році»; від
17.08.2020 № 93р «Про недопущення нещасних випадків та травмування вихованців
під час занять фізичної культури в ЗДО № 205»; від 17.08.2020 № 94р «Про заходи
безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій»;
від 17.08.2020 № 95р «Про посилення профілактичної роботи щодо дорожньотранспортного травматизму в ЗДО № 205»; від 18.08.2020 № 96р «Про забезпечення
безпечної експлуатації електроустановок в ЗДО № 205»; від 20.10.020 № 132р «Про
заходи щодо очищення території ЗДО від снігових заметів та ожеледиці в осінньозимовий період 2020-2021 років», від 03.11.2020 № 137р «Про проведення сезонних
робіт з видалення (кронування) дерев та пеньків, обрізання гілок», від 09.12.2020
№ 149р «Про заходи безпеки під час виконання аварійних ремонтних робіт», від
18.12.2020 № 151р «Про посилення протипожежного захисту, безпеку
життєдіяльності учасників освітнього процесу під час новорічних і різдвяних свят,
зимових канікул», від 18.12.2020 № 152р «Про організацію роботи щодо
попередження дитячого травматизму під час проведення новорічних та різдвяних
свят»; від 04.01.2021 № 09р «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності в ЗДО № 205 у 2021 році»; від 04.012021 № 11р «Про організацію
пожежної безпеки в ЗДО № 205 у 2021 році»; від 04.01.2021 № 13р «Про забезпечення
безпечної експлуатації електроустановок в ЗДО № 205 у 2021 році»; від 04.02.2021 №
38р «Про попередження загибелі людей (дітей, працівників) від пожеж та інших
джерел вогню»; від 05.05.2021 № 78р «Про підсумки проведення Тижня безпеки
дитини та Дня цивільного захисту»; від 25.05.2021 № 88р «Про підсумки проведення
Тижня безпеки дорожнього руху».
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Навчання з питань пожежної безпеки в червні 2020 року пройшла завідувач
господарства, в лютому 2021 року – директор закладу. В грудні 2020 року
вихователь-методист закладу пройшла навчання та перевірку знань з загальних
питань щодо охорони праці.
В означений період приділялась увага роботі зі здобувачами освіти та їх
батьками.
Згідно з наказом по ДНЗ від 16.11.2020 № 143р «Про проведення Місячника
безпеки життєдіяльності в ЗДО № 205 у 2020 році» та відповідно до спільного наказу
Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Головного
управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області
від 10.11.2020 № НС-300/53/449 «Про проведення Місячника безпеки життєдіяльності
у закладах Запорізької області в 2020 році в режимі он-лайн» в період з 16 листопада
по 10 грудня 2020 року проведено Місячник безпеки, в рамках якого у рамках якого
проведено конкурс дитячого малюнку «ДСНС – очима дітей» та «Обери життя» серед
дітей закладу дошкільної освіти, тематичні виховні бесіди на тему: «Безпечне
дитинство – майбутнє країни», бесіди з питань щодо запобігання загибелі і
травмування дітей під час надзвичайних ситуацій, спрямованих на поліпшення
засвоєння вихованцями норм безпечної поведінки. Вихованців старших груп
ознайомлено з інвентарем у протипожежному куточку ЗДО.
З метою залучення дітей до масово-роз’яснювальної роботи з цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності, набуття умінь і навичок свідомого, поважного ставлення
до збереження здоров’я та життя людей в умовах загрози і виникнення надзвичайних
ситуацій, підвищення рівня безпеки учасників освітнього процесу, привернення уваги
суспільства до безпечної життєдіяльності, запобігання травматизму дітей під час
освітнього процесу та в побуті, формування елементарних уявлень про правила
дорожнього руху, вмінь та навичок безпечної поведінки на дорогах та вулицях міста,
формування потреби у здоровому і безпечному способі життя:
згідно з наказом по ДНЗ від 05.04.2021 № 68р в період 19-23.04.2021 в закладі
було проведено Тиждень безпеки дитини, в рамках якого 22.04.2021 проведено День
цивільного захисту та практичне тренування з евакуації учасників освітнього процесу
на випадок надзвичайної ситуації (пожежі);
відповідно до наказу по ДНЗ від 14.05.2021 № 82р з 17 по 21 травня 2021 року
проведено Тиждень безпеки дорожнього руху».
У інформаційних стендах для батьків розміщено консультації з питань безпеки
та здорового способу життя. Педагогами закладу проведено тематичні бесіди з
батьками здобувачів освіти з питань безпечної поведінки дітей на дорогах; про стан
дитячого дорожньо-транспортного травматизму; особливостей перевезення
неповнолітніх автотранспортом тощо.
Хід проведення Місячника, Тижнів безпеки життєдіяльності висвітлювався на
веб-сайті ЗДО № 205 на сторінці в соціальній мережі Facebook.
Заклад отримував впродовж 2020 року газету «Ситуація».
Питання щодо попередження травматизму було розглянуто на виробничій
нараді, а саме: щодо створення безпечних та здорових умов здійснення освітнього
процесу, дотримання правил охорони праці, норм виробничої, пожежної та санітарної
безпеки (протокол від 11.09.2020 № 1); про стан травматизму в ЗДО за 2020 рік
(протокол від 27.01.2021 № 2).
Також, на нараді при директорі було розглянуто питання про безпеку
життєдіяльності учасників освітнього процесу під час проведення новорічних та
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різдвяних свят, про виконання заходів безпеки в місцях перебування учасників
освітнього процесу (протокол від 21.12.2020 № 3); про забезпечення приведення до
належного санітарного стану території ЗДО (протокол від 11.03.2021 № 4).
За результатами аналізу стану травматизму серед здобувачів освіти за минулий
2020 рік була травмована 1 дитина через необачне поводження під час гри у групі (в
2019 році випадків травматизму зафіксовано не було).
За 2020 рік випадків виробничого та побутового травматизму не зафіксовано
(така ж ситуація була і в 2019 році).
Керуючись наказом по ДНЗ від 27.04.2021 № 74р «Про проведення додаткових
заходів з безпеки життєдіяльності» було створено комісію з контролю за
забезпеченням безпечних умов перебування здобувачів освіти у ЗДО, яка провела з
оформленням відповідних актів позапланове випробування усіх спортивних снарядів,
спортивного та ігрового обладнання, інвентарю; перевірку жорсткості кріплення
металевих конструкцій, які прикріплюють обладнання в спортивній залі, ігрових
майданчиках (баскетбольні щити, футбольні ворота, жердини, гімнастичні стінки,
пісочниці тощо) згідно з вимогами безпеки життєдіяльності. Проведено 27.04.2021 з
працівниками ЗДО додаткові інструктажі з питань охорони праці та надання
домедичної допомоги постраждалим із записом у відповідному журналі.
Відповідно до наказу по ДНЗ від 28.04.2021 № 76р «Про проведення
позапланового навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності в ЗДО» організовано позапланове навчання та перевірку знань з
питань охорони праці для працівників ЗДО відповідно до вимог нормативно-правових
актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності
На виконання наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від
27.04.2021 № 102р «Про дотримання правил безпечного облаштування приміщень,
територій закладів освіти міста», наказу територіального відділу освіти Хортицького
району від 27.04.2021 № 102р «Про дотримання правил безпечного облаштування
приміщень, територій закладів освіти міста» в закладі проведено комплекс заходів з
організації і забезпечення збереження життя та здоров’я всіх учасників освітнього
процесу у ЗДО № 205: при провітрюванні приміщень забезпечено безпеку дітей
шляхом встановлення замків та фізичних обмежувачів на вікнах; додатково
перевірено стан несучих і огороджувальних конструкцій з метою виявлення
можливих пошкоджень. Забезпечено проведення постійних перевірок стану
облаштування території ЗДО № 205 щодо потенційно небезпечних об’єктів та споруд,
дерев, кущів, грибів, рослин з колючками та отруйними плодами, а також таких, що
викликають алергію.
Невід’ємною складовою означеної роботи залишається організація і ведення
цивільного захисту в ДНЗ № 205.
Відповідно до Доповіді про стан цивільного захисту в ЗДО № 205 «Світлиця»
від 18.12.2020 № 01-14/171 надзвичайних ситуацій за період 2020 року не
зареєстровано.
Найважливішими з питань цивільного захисту, що проведені в звітному періоді
на виконання актів Кабінету Міністрів України та РНБО України і рішень місцевих
органів виконавчої влади, стали такі заходи.
Наказом по ДНЗ № 205 від 30.12.2020 року № 156р «Про стан цивільного
захисту в 2020 році та організацію і ведення цивільного захисту в ЗДО в 2021 році»:
створено комісію з надзвичайних ситуацій;
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формування ЦЗ при ЗДО: евакуаційну комісію, оперативну (рятувальну) групу;
групу охорони громадського порядку; ланка протипожежних заходів; пост медичної
допомоги; пункт видачі ЗІЗ;
призначено відповідальну особу з питань ЦЗ ДНЗ;
проведені інструктивно-методичні заняття з керівним складом ЦЗ навчального
закладу;
затверджено план основних заходів з цивільного захисту ЗДО № 205 на 2021 рік;
розглянуто питання «Про затвердження основних завдань та Плану заходів
цивільного захисту в ЗДО на 2021 рік» на нараді при директорові (протокол від
11.03.21 № 4).
розглянуто питання «Про стан ЦЗ в ДНЗ у 2020 році», «Про стан пожежної та
техногенної безпеки» на виробничій нараді (протокол від 27.01.2021 № 2).
Впродовж звітного періоду проведені інструктажі: щодо першочергових дій
персоналу у разі загрози виникнення терористичного акту або диверсії (інструкція з
ОП № 48) та щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій (інструкція з ОП №
51) відповідно до Типової інструкції першочергових дій персоналу і посадових осіб
підприємств, установ та організацій у разі загрози виникнення терористичного акту
або диверсії (31.08.2020).
З метою забезпечення захисту учасників освітнього процесу у сфері цивільного
захисту, техногенної та протипожежної безпеки, а також готовності учасників
освітнього процесу до практичних дій у надзвичайних ситуаціях видано накази: «Про
початок навчального року в системі цивільного захисту в ЗДО у 2021 році та
створення навчальних груп» від 04.01.2021 № 10р; «Про затвердження основних
завдань та Плану заходів цивільного захисту в ЗДО № 205 на 2021 рік» від 23.02.2021
№ 49р.
Схеми евакуації, оповіщення та зв’язку знаходяться в приміщеннях ЗДО.
В серпні 2020 року директор закладу пройшла чергове навчання та перевірку
знань у сфері цивільного захисту.
Засоби колективного захисту (захисні споруди, сховища, ПРУ, цокольні
поверхи) на території ЗДО відсутні. Як простіше тимчасове укриття використовується
приміщення подвійного призначення – овочесховище на 50 місць. В ньому
розміщений запас води 100 л, 30 стільчиків для сидіння, аптечка, вогнегасник,
шанцевий інструмент.
Стан забезпечення засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) потребує
покращення. В наявності індивідуальні марлеві пов’язки для вихованців – 240 од., для
персоналу закладу – 60 од., 9 од. протигазів та 9 д. респіраторів Прилади хімічної та
радіаційної розвідки і дозиметричного контролю (ДП 22В, ДП-24) відсутні.
Всі формування ЦЗ ЗДО готові до виконання завдань за призначення в
надзвичайній ситуації, відповідна документація в наявності.
Управління заходами ЦЗ здійснюється з командного пункту, який
розташовується в кабінеті директора.
В ЗДО систематично проводиться профілактична робота із залученням
формувань ЦЗ ДНЗ, а саме:
перевірка протипожежного стану приміщень ЗДО, стану готовності засобів
пожежогасіння на об’єкті та дотримання учасниками освітнього процесу правил
техніки безпеки;
навчання дошкільників, педагогічних та технічних працівників правилам
користування ЗІЗ;
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організовуються практичні заняття з працівниками закладу щодо надання першої
домедичної допомоги потерпілим;
проводяться тренування у діях на випадок пожежі, відпрацювання навичок
персоналу з організації гасіння пожежі на початковому етапі із застосуванням
первинних засобів пожежогасіння та проведення евакуації при пожежі;
організовується навчання дітей правилам безпеки життєдіяльності та набуття
ними практичних навичок поведінки під час їх виникнення спільно з представниками
територіального підрозділу ДСНС України та патрульної служби ГУ НП України з
метою запобігання травмування та загибелі в умовах надзвичайних ситуацій.
Загалом, стан ЦЗ ЗДО № 205 в задовільний.
Пріоритетними напрямами роботи на наступний період виступають:
удосконалення матеріально-технічного забезпечення, подальше навчання учасників
освітнього процесу з питань ЦЗ та БЖД, поновлення методичного забезпечення для
освітньої роботи з вихованцями.
Одними з найактуальніших у звітний період залишались питання щодо захисту
прав і законних інтересів дітей та протидії булінгу (цькуванню), попередження
насильства в сім’ї.
Наказом по ДНЗ від 05.01.2021 № 18р «Про заходи щодо захисту прав і законних
інтересів дітей на 2021 рік» з метою поліпшення стану захисту прав і законних
інтересів дітей, активізації роботи щодо реалізації заходів, спрямованих на
запобігання і протидію насильству та булінгу, навчання усіх учасників освітнього
процесу протидії насильству, булінгу та дискримінації в ЗДО затверджено:
План заходів щодо захисту прав і законних інтересів дітей на 2021 рік;
План невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству за
ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства на 2021 рік;
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в
ЗДО № 205 на 2021 рік.
В закладі створено комісію з розгляду випадків булінгу (цькування), на яку
покладено повноваження розглядати випадки щодо підтвердження факту вчинення
булінгу (цькування); здійснювати розслідування для встановлення факту булінгу
(цькування) в ЗДО; ухвалювати рішення за результатами проведеного розслідування
та вживати відповідних заходів реагування у випадках булінгу (цькування);
забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних
послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали
від булінгу (цькування).
Означені питання було розглянуто на засіданні ради ДНЗ (протокол від
29.04.2021 № 2 – «Про дотримання вимог чинного законодавства щодо забезпечення
захисту дітей від будь-яких форм фізичного та психічного насильства. Про заходи
щодо протидії булінгу»), нараді при директорі (протокол від 01.12.2020 № 2 – «Про
дотримання працівниками ЗДО вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей
від будь-яких форм насильства та булінгу», «Про виконання заходів щодо захисту
прав і законних інтересів дітей у 2020 році»).
Керуючись наказом по ДНЗ від 03.09.2020 № 108р «Про упередження жорсткого
поводження з дітьми або загрози його вчинення»:
педагогічний колектив ознайомлений з порядком їхніх дій в разі виявлення
фактів жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення (Порядком
реагування на випадки булінгу (цькування), Порядком взаємодії суб’єктів, що
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і
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насильству за ознакою статі, Порядком забезпечення соціального захисту дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали
від жорстокого поводження тощо);
впродовж навчального року забезпечено впровадження системи роз’яснювальної
роботи серед батьківської громадськості щодо їхніх прав та обов'язків, механізмів
захисту від будь-яких форм насильства, проявів дискримінації, булінгу;
впродовж навчального року проводяться заходи, спрямовані на виховання у
дітей поваги до гідності, прав, свобод та законних інтересів людини, законів та
етичних норм, відповідальної поведінки, толерантності у суспільстві;
ведеться постійна роз’яснювальна робота серед педагогічних працівників,
батьківської громадськості щодо вимог чинного законодавства в частині збереження
фізичного, духовного, психічного здоров’я та захисту прав дітей, недопущення
жорстокого поводження з ними.
На вебсайті ДНЗ забезпечено розміщення тематичних матеріалів та відповідної
інфографіки, на офіційній сторінці в Facebookведеться широка просвітницька робота
з означеного питання з батьками здобувачів освіти та педпрацівниками.
Постійно діючий колегіальний орган в ЗДО № 205 – педагогічна рада. До складу
педради входять: директор, педагогічні та медичний працівники, інші спеціалісти. На
засідання педагогічної ради запрошуються голови правлінь Асоціації батьків
вихованців ЗДО, представники громадських організацій, педагогічні працівники
закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють тощо. За звітний період
було проведено 4 засідання педагогічної ради на яких розглянуто питання щодо
визначення й реалізації пріоритетних завдань і основних напрямків роботи ЗДО в
2020-2021 навчальному році та в літній період.
Органом громадського самоврядування ДНЗ № 205 є загальні збори колективу
закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на
рік. Відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників
дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів (наказ
Міністерства освіти України від 23.03.2005 № 178) я, як директор, щороку звітую про
свою діяльність на загальних зборах трудового колективу та батьківської
громадськості.
В минулому 2020 році на загальних зборах трудового колективу та батьківської
громадськості (протокол № 2 від 26.08.2020) окрім звіту керівника, було розглянуто
питання про внутрішній трудовий розпорядок, про раду ДНЗ, про посилення
контролю за дотриманням протиепідемічних заходів у ЗДО № 205.
Впродовж звітного періоду відбулось 2 засідання ради ДНЗ (протоколи № 1 від
19.10.2020, № 2 від 29.04.2021), на яких, в тому числі, розглянуто питання щодо
основних завдань ЗДО на 2020-2021 навчальний рік та шляхів їх реалізації, форм
взаємодії учасників освітнього процесу; про технічний стан ЗДО та підготовку до
осіньо-зимового періоду; забезпечення координації дій щодо підготовки ЗДО до
літнього періоду 2021 року, чіткого початку нового 2021-2022 навчального року; про
результати атестації педагогічних працівників в 2020-2021 навчальному році.
Також у звітний період відбулось 2 засідання виробничих нарад (протоколи № 1
від 11.09.2020, № 2 від 27.01.2021), на яких окрім вищезазначених заслухано та
розглянуто актуальні питання про стан готовності ЗДО до 2020-2021 навчального
року, про проведення тарифікації працівників ЗДО на 2020 рік тощо.
Питання про дотримання нормативних вимог щодо надходження та
використання позабюджетних коштів, недопущення порушень прав дітей на
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безоплатне здобуття освіти, забезпечення виконання вимог Закону України «Про
запобігання корупції» знаходяться на постійному контролі.
Наказами від 04.01.2021 № 15р «Про постійно діючу комісію з оприбуткування
необоротних активів, отриманих в якості дарунків, гуманітарної та благодійної
допомоги у 2021 році» з метою обліку та контролю за необоротними активами,
отриманими в якості дарунків, гуманітарної та благодійної допомоги затверджено
склад комісії з оприбуткування необоротних активів, отриманих в якості дарунків,
гуманітарної та благодійної допомоги; від 04.01.2024 № 16р «Про створення постійно
діючої комісії щодо списання матеріальних цінностей впродовж 2020 року» з метою
забезпечення своєчасного списання непридатних для використання або морально
застарілих матеріальних цінностей, які перебувають на балансі дошкільного
навчального закладу затверджено склад відповідних комісій.
Наказом по ДНЗ від 04.01.2021 № 14р «Про призначення матеріально
відповідальних осіб у ЗДО на 2021 рік» з метою підвищення відповідальності та
збереження, обліку й утримання в належному стані майна ЗДО призначено
матеріально відповідальних осіб.
Питання щодо прозорості та відкритості діяльності ЗДО № 205, дотримання
нормативних вимог щодо надходження позабюджетних коштів було розглянуто на
засіданні ради ДНЗ від 29.04.2021 протокол № 2; виробничій нараді від 11.09.2020
протокол № 1; нараді при директорі від 01.12.2020 протокол № 2 та від 06.04.2021
протокол № 5.
На виконання вимог чинного законодавства з означеного питання було видано
накази: 03.09.2020 № 109р та від 29.01.2021 № 35р «Про дотримання нормативних
вимог щодо надходження позабюджетних коштів»; від 07.09.2020 № 110р «Про
прозорість та відкритість діяльності ЗДО № 205»; від 20.10.2020
№ 131р «Про
дотримання антикорупційного законодавства»; від 29.01.2021 № 36р «Про
забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції»; від
23.02.2021 № 48р «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання
вимог Закону України «Про запобігання корупції» на 2021 рік».
На виконання Закону України «Про звернення громадян» в звітному році
особливу актуальність управлінській діяльності ЗДО займає питання, спрямоване на
виконання чинних нормативно-правових актів з питань реалізації конституційного
права громадян вільно збирати, використовувати і поширювати інформацію та
підвищення ефективності роботи адміністрації ЗДО зі зверненням громадян,
забезпечення високого рівня виконавчої дисципліни, кваліфікованості, об’єктивності
та вичерпності розгляду звернень громадян.
В ЗДО № 205 постійно ведеться облік звернень громадян та здійснюється
контроль за розглядом усних та письмових звернень, заяв та за розв’язанням
нагальних питань, що виникли. Здійснюється систематичний контроль за станом
виконавчої дисципліни, кваліфікованості, об’єктивності та вичерпності розгляду
звернень громадян.
З метою забезпечення безумовного забезпечення щодо реалізації
конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і
поширювати інформацію; підвищення ефективності роботи зі зверненням громадян та
рівня виконавчої дисципліни, кваліфікованості, об’єктивності й вичерпності розгляду
звернень громадян в ДНЗ видано наказ від 21.01.2021 № 29р «Про стан розгляду
звернень громадян в 2020 році та організацію роботи зі зверненнями громадян у 2021
році»
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Затверджено графік особистого прийому громадян адміністрацією та
відповідальними працівниками ЗДО, облік особистого прийому громадян ведеться
згідно з графіком з наступною реєстрацією в журналі особистого прийому громадян
та реєстрації звернень громадян. Оформлено інформаційний стенд «Путівник для
батьків» з актуальних питань щодо звернень громадян.
Керуючись Законом України «Про звернення громадян», проводиться прийом
громадян з питань діяльності закладу дошкільної освіти. Впродовж 2020 року було
розглянуто 166 звернень громадян, які були зроблені на особистому прийомі та через
уповноважених осіб в письмовому вигляді. Всі 166 звернень було вирішено
позитивно.
Із загальної кількості звернень впродовж 2020 року було розглянуто 8 звернень
від учасників бойових дій, 20 – від членів багатодітних сімей.
Щокварталу звернення, що надійшли до ЗДО, аналізуються, про що видаються
відповідні накази.
Впродовж І кварталу 2021 року було (наказ від 31.03.2021 № 63р «Про стан
роботи зі зверненнями громадян у І кварталі 2021 року») розглянуто 19 звернень
громадян, які були зроблені на особистому прийомі та через уповноважених осіб в
письмовому вигляді. Всі 19 звернень було вирішено позитивно.
Із загальної кількості звернень впродовж 2021 року було розглянуто 2 – від
членів багатодітних сімей, 6 – від членів малозабезпечених сімей, 1 – від осіб,
визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 1 – з
числа внутрішньо переміщених осіб.
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента
України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування» з метою з’ясування фактів, викладених
письмових у зверненнях громадян:
від 17.09.2020 матері дитини яка відвідує групу № 7 (4 р.ж.) ЗДО № 205, було
створено комісію з вивчення фактів, викладених у зверненні, відповідно до наказу по
ЗДО від 18.09.2020 № 114р «Про створення комісії з вивчення фактів, викладених у
зверненні». За результатами фактів службового розслідування 24.09.2020 проведено
психолого-педогогічний консиліум;
17.05.2021 батьків дітей групи № 3 «Бджілка» ЗДО № 205, створено комісію з
вивчення фактів, викладених у зверненні, відповідно до наказу по ЗДО від 17.05.2021
№ 85р «Про створення комісії з вивчення фактів, викладених у зверненні».
Відповідно до чинного законодавства заявникам було направлено відповіді на їх
звернення.
Згідно з наказом по ДНЗ від 17.03.2020 № 49р «Про порядок опрацювання,
розгляду письмових звернень, запитів щодо надання публічної інформації, особистого
прийому громадян та допуску до будівлі та приміщень в ДНЗ № 205 на період
карантину» призупинено на період карантину з 17.03.2020 до закінчення
обмежувальних заходів особистий прийом громадян, прийом письмових звернень та
запитів щодо надання публічної інформації, які передаються особисто громадянами
чи через уповноважену особу в приміщеннях ДНЗ № 205. В цей період здійснюється
опрацювання та розгляд письмових звернень громадян, запитів щодо надання
публічної інформації, які надійшли поштою, в електронній формі, у формі усних
звернень, які отримані за допомогою телефонного зв’язку.
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За звітний період своєчасно надавалась статистична звітність та інші відомості
про роботу ДНЗ, що передбачені нормативними документами.
Аналіз управлінської діяльності виявив резерв щодо подальшої роботи
колективу ДНЗ № 205, а саме:
розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
удосконалення освітнього процесу згідно з вимогами оновленого державного
стандарту освіти в Україні;
розвиток у здобувачів освіти природних позитивних нахилів і здібностей,
формування громадянської позиції;
подальший розвиток та зміцнення навчально-методичної, матеріальнотехнічної бази закладу дошкільної освіти;
створення безпечних умов для створення освітнього процесу, дотримання
правил з охорони праці, норм виробничої, пожежної та санітарної безпеки тощо;
забезпечення систематичного ведення моніторингових досліджень з організації
харчування, виконання норм по основних продуктах харчування, з питань
дотримання установлених вартісних показників харчування дошкільників в ДНЗ,
контроль за дотриманням постачальниками договорів щодо постачання продуктів
харчування та продовольчої сировини до закладу дошкільної освіти;
дотримання фінансової дисципліни;
дотримання чинного законодавства, активне використання засобів управління,
зміцнення трудової дисципліни тощо.
Робота з батьками
На сьогодні актуальним залишається формування у суспільстві розуміння того,
що відповідальність за виховання дитини несуть батьки, а соціальні інститути
покликані підтримати та доповнити їх виховну діяльність. Саме тому співпраця з
батьківською громадськістю та громадськими організаціями завжди стоять на
порядку денному в системі роботи директора ЗДО.
Організація різних форм роботи з сім’ями вихованців стала невід’ємною
частиною освітнього процесу дошкільного закладу. Практика показує, що традиційна
система роботи з сім’ями в ЗДО не дає змоги повною мірою актуалізувати
педагогічний потенціал родини, збагатити виховні уміння батьків, підтримати їх
впевненість у своїх педагогічних можливостях, не створює атмосферу спільності.
Невід’ємною складовою щодо забезпечення різних форм співпраці з батьками
або особами, що їх замінюють, є батьківські збори. Загалом за означений період
відбулось 1 засідання загальних батьківських зборів (протокол № 1 від 08.09.2020), на
якому було розглянуто питання щодо пріоритетних напрямів взаємодії ЗДО із сім’ями
вихованців в 2020-2021 навчальному році з усіх основних напрямків діяльності; про
батьківське самоврядування; результати оздоровчого періоду 2020 року та
особливості організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень.
Оскільки в Україні та в м. Запоріжжя діють обмежувальні карантинні заходи, не
виявилось можливим провести друге очне засідання загальних батьківських зборів
Робота з батьками проводиться дистанційно засобами мультимедіа, соцмереж,
власного веб-сайту, офіційної сторінки на Facebook тощо.
В онлайн форматі в групах старшого дошкільного віку було проведено
батьківські збори (протокол № 2 від 01.04.2021) з теми «Підготовка старших
дошкільнят до навчання в школі».
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На часі, гострою залишається проблема залучення більшості батьків як
учасників-партнерів до освітнього процесу в ЗДО, що є значним резервом в роботі
педагогічного колективу та пошуку сучасних ефективних форм партнерської
взаємодії на майбутнє. До того ж, з огляду на зміни, що відбуваються у суспільстві,
які були спричинені пандемією COVID-19, перспективою в роботі для нашого
колективу є подальше налагодження дистанційних форм роботи з батьківською
громадськістю.

