ЗВІТ
завідуючої Олевським
дошкільним навчальним
закладом №19 «Сонечко»
про діяльність
у 2013-2014 навчальному році

У 2013-2014 навчальному році дитячий садок №19
«Сонечко» працював із наповненням 165 дітей, та 21 дитина
соц. патронату, що перевищувало норму наповнюваності на 30
дітей і складало 130%. Діти 5-річного віку, що вибули з
дитячого садка до школи – 41. Протягом навчального року
працювало 8 вікових груп: 4 дошкільних, 2 ясельних і 2
логопедичних.
До початку 2013-2014 навчального року силами колективу
дитячого садка та з допомогою батьків наших вихованців було
зроблено ремонт приміщення дитячого садка, придбано
необхідне господарське обладнання, іграшки. Значну допомогу
надали батьки дітей, які вперше вступили до дитячого садка.
У минулому навчальному році колектив дитячого садка
працював над вирішенням основних завдань:
-Удосконалення роботи по фізичному вихованню
дошкільників та залучення батьків до оздоровчої роботи в
дитячому садку;
 Формування у дітей стереотипу безпечної поведінки
дошкільників через цілеспрямовану навчальновиховну роботу, усвідомлення цілісності свого життя;
 Створення
умов для розвитку інтересів та нахилів
дітей шляхом організації гурткової роботи з
обдарованими дітьми.
Реалізація цих завдань забезпечувалась організацією
навчально-виховного процесу: ранкові гімнастики, фізичні й
музичні заняття, прогулянки, комплекси здоров’я, свята та
розваги. Створюючи умови для варіативності навчання, в
дитячому садку було організовано роботу гуртків за
інтересами: ритмічного танцю, вокального співу, комп’ютерної
грамоти, флористики,англійської мови, пластилінової фантазії

та ін.. Результати роботи гуртків демонструвались у виставках
та під час святкових ранків, виступів дітей.
Педагоги дитячого садка постійно підвищують свій
професійний рівень шляхом участі в педрадах, семінарах,
методоб’єднаннях, самоосвіти, курсової перепідготовки. У
минулому році пройшли курсову перепідготовку 1 педагог, проатестовано згідно графіка 2 педагога( один проатестований на
вищу категорію). За результатами атестації та трудових
досягнень представлені до нагородження протягом року:
Корчевська С.В., Охремчук Г.А., Мацієвська Л.Ф., Седлецький
М.В., Плотнік С.М.. Протягом року систематично проводились
індивідуальні та групові консультації.
Педагогічними кадрами дитячий садок забезпечений:
завідуюча (освіта вища), методист (освіта вища), муз. керівник
(освіта вища), логопеди (освіта вища), психолог (освіта вища),
соціальний
педагог-(освіта
вища),фізінструктор (освіта
вища)11 вихователів (2 – освіта вища, 2 – навчається у ВНЗ, 7 –
освіта середня спеціальна). Стаж роботи 10 педагогів – більше
20 років. Педагогічні працівники майже всі мають повне
навантаження.
Матеріально-технічна
база:
приміщення
типове,
двохповерхове, з центральним опаленням та водопровідною
системою і водовідведенням. Для всіх вікових груп ізольовані
групові блоки з окремими спальнями, ігровими кімнатами.
Дитячий садок має музичний та спортивний зал, логопедичні,
психологічний, методичний кабінети.
Харчування дітей дитячого садка організовується міською
радою. Продукти завозяться вчасно, у необхідній кількості
різноманітного асортименту. Вартість дітодня становить:
дошкільний вік – 13,00; ясельний вік – 12,00.

Медичний супровід здійснюється лікарями ЦРЛ. У
минулому навчальному році медичний щорічний огляд батьки з
дітьми
проходили
самостійно.
Графік
профщеплень
контролюється дитячою поліклінікою, здійснює контроль
профщеплень медична сестра дитячого садка Коц Н.А., яка
також контролює якість харчування та слідкує за станом
здоров’я дошкільників. Охороні життя і зміцненню здоров’я
дітей приділяє увагу весь колектив дошкільного закладу. Рівень
захворюваності у порівнянні з минулим роком зменшився з
11,9% до 9,7%. На даний час кількість дітей в дитячому садку
становить 170 дітей, при потребі 139, що знову перевищує
норму наповнюваності на31 дитину,та 17 дітей по соціальному
патронату. Черговість на влаштування дітей в дитячий садок
складає 40 дітей.
У 2014-2015 навчальному році сформовано 8 вікових груп:
1 група дітей раннього віку, 5 груп для дітей дошкільного віку,
2 групи – логопедичні(одна середня і одна старша групи), у
яких проводиться мовна корекція та посилена робота з
розвитку мовлення дітей.
Режим роботи дитячого садка – 9-годинний (8:00 – 17:00).
Працює чергова група з 7:45 до 18:15 для дітей, батьки яких
мають відповідний графік роботи.
До початку нового 2014-2015 навчального року силами
працівників дитячого садка та з допомогою батьків вихованців
було проведено якісний ремонт приміщення дитячого садка. В
групах побілено, пофарбовано, проведено часткову заміну
лінолеума, в коридорі. На протязі всього навчального року
батьки приймали активну участь у вихованні і навчанні дітей
співпрацюючи з ДНЗ – створювали сучасні умови для
успішного розвитку дітей. Завдяки батькам вихованців було

замінено кафельну плитку в туалеті молодшої групи №2 та
подаровано на ігровий майданчик логопедичної групи 2
гойдалки. Матеріальну базу ДНЗ батьками дітей, які поступили
до нас вперше, було поповнено новими сучасними іграшками,
дидактичним матеріалом, м’яким інвентарем (рушниками),
придбано тюлі,карнизи, 2 стерилізатори та зонди для
логопедичних груп, м’ячі для фітболу, великий конвектор для
ясельної групи,майже у всіх групах придбано нові столові
набори посуди, графіни для питної води. Також придбано нові
дитячі меблі в молодшій групі №2. Завдяки батькам
вихованців,що випустилися з дитячого садка, придбано нові
сучасні меблі для однієї групи та спортивний інвентар,яким
користуються всі групи. Також хочеться відмітити щорічний
внесок в покращення матеріальної бази дошкільного закладу
Олевську міську раду. За рахунок міського бюджету якої було
проведено поточний ремонт всіх групових, службових та
складських приміщень ДНЗ, ігрових майданчиків. Придбано та
замінено миючі ванни у всіх групах для дотримання санітарногігієнічних вимог, частково придбано та замінено лінолеум в
загальному коридорі. Слід подякувати також і творчому
колективу ДНЗ який теж не стоїть осторонь проблем
дошкільного закладу. Адже завдяки працівникам ДНЗ було
зроблено ремонт в музичному залі, та придбано гардини на
оформлення сцени. Також подяку хочу висловити завгоспу
Седлецькому М.В., який змайстрував нові ворота для головного
в’їзду в ДНЗ,та ігрове обладнання для спортивного майданчику.
Слід згадати і громадську організацію «Відродимо Полісся» за
сприянням якої на території дошкільного навчального закладу
встановлено елементи нового ігрового майданчику. Вихованці
дитячого садка , весь колектив дитячого садка а також батьки

вихованців брали активну участь у міських святах і заходах:
«Моє квітуче Полісся», святкування Дня міста, Дня
Незалежності, свята «Чорнички» - це виставки робіт дітей та
вихователів, спортивні змагання, костюмовані дійства, паради,
розважальні програми а також виступи дітей на сцені міста,та
брали активну участь у патріотичному заході «Лист до
захисника Вітчизни»(малюнки)
Співдружність з родиною – одне з першочергових завдань
дошкільного
закладу.
Сучасне
життя
спонукає
до
урізноманітнення та оновлення форм спільної роботи з
батьками. Здійснення цієї роботи, досягнення в ній
справжнього успіху можливі лише при індивідуальному підході
до кожної сім’ї. Практика показує: жодні заходи не дадуть
позитивних результатів, якщо до них не залучати батьків, якщо
поставлені проблеми не розв’язуються разом з ними – першими
і найавторитетнішими вчителями. І залежить це все від нас
самих, наших взаємин один з одним, наших уподобань і
прагнень.
Основні питання життєдіяльності дошкільного закладу
вирішуються разом з батьківською громадськістю (допомога
дитячому садку під час проведення ремонту,участь у святах та
розвагах, організація гурткової роботи, залучення спонсорських
коштів та інше). Батьківський актив ніколи не відмовляє у
допомозі, батьки проявляють ініціативу, виступають з
пропозиціями. Письмових звернень громадян з питань
діяльності дошкільного закладу не було.

