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Кам'янець – Подільський дошкільний навчальний заклад № 23 у своїй 

роботі керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", 

"Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Національною доктриною розвитку освіти в 

Україні, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, Статутом 

дошкільного навчального закладу. 

В дошкільному навчальному закладі згідно штатного розпису працює 30 

педагогів, 3 медсестри. 

Освіта: 

- вища – 28 педагогів; 

- середня спеціальна – 2 педагога 

Кваліфікаційні категорії педагогів дошкільного закладу: 

спеціаліст вищої категорії - 8 

спеціаліст І категорії - 9 

спеціаліст ІІ категорії - 8 

спеціаліст - 5 

Стаж роботи педагогічних працівників: 

Звання: 

- до 3-х років – 1 

- від 3 до 10 – 6 «Вихователь-методист» - 5 

- від 10 до 20 – 12 «Старший вихователь» - 1 

- від 20 і більше – 11 

У 2016 – 2017 н.р. відповідно до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України атестувалося 4 педагога: 

Єлагіна В.М. – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та присвоїти звання «Вихователь – методист» 

Волощук   С.А.-   встановити кваліфікаційну  категорію «спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії».; 

ЗарембіН.І. – встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої 

кваліфікаційної категорії»; 

Неілі Р.О. – встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої 

кваліфікаційної категорії». 

Протягом навчального року дошкільний навчальний заклад № 23 працював 

за такими напрямками: 

1. Сприяння національно-патріотичному вихованню маленьких українців 

через прилучення їх до духовної культури українського народу. 

2. Розширення та удосконалення в дошкільному закладі здоров’я 

збережувальних технологій. 

3. Формування толерантної культури особистості. 



4. Впровадження ефективних інноваційних технологій в практику роботи 

дитячого садка. 

У дошкільному закладі здійснювався контроль за освітньо-виховним 

процесом. З цією метою проводились такі перевірки: 

- тематичні «Створення умов  для логіко  –  математичних уявлень у дітей 

дошкільного віку», «Вивчення системи роботи з патріотичного виховання», 

- комплексна: « Стан роботи з організації життєдіяльності дітей за програмою 

«Українське дошкілля». 

- фронтальна: «Стан введення ділової документації, планування освітньо- 

виховного процесу» 

- підсумкова: «Готовність дошкільнят до навчання у школі». 

Вирішення цих завдань здійснювалось через різні форми роботи: 

педагогічні ради, семінари-практикуми, консультації, колективні перегляди, 

тижні педагогічної майстерності. 

Однією з важливих форм управління та методичної роботи є 

педагогічні ради, на яких розглядалися та обговорювалися актуальні питання 

дошкільного виховання, що відіграють важливу роль у підвищенні якості 

роботи педагогічного колективу. 

Провели педагогічні ради з такою тематикою 
- підсумки роботи за 2015-2016 н. р. та завдання на 2016-2017 рік 

- «Метод проектів – сучасний та ефективний засіб формування 

компетентності в різних сферах життєдіяльності» 

- «Сучасні підходи до розвитку логіко – математичних уявлень у дітей 

дошкільного віку» 

- «Формування у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та 

українського народу засобами музичного виховання» 

Проведення педагогічних рад забезпечило позитивну результативність: 

- вихователі підвищили розвивальний потенціал мовленнєвих занять за 

рахунок застосування особистісно - орієнтованих технологій, прогресивний 

методик; 

- педагоги систематично здійснювали індивідуальний - диференційований 

підхід, проводили діагностичне обстеження мовленнєвої діяльності 

дошкільників; вихователі провели ряд нетрадиційних форм мовленнєвої 

роботи з батьками. 

Відповідно до кожної педради проводились колективні перегляди: 

- комплексне заняття з впровадженням ІКТ«Осінні барви». 

Капелюхівська А.О.,Заремба Н.І. 

- Заняття подорож з пріоритетом мовленнєвого розвитку 

Волощук С.А. 

- інтегроване заняття з пріоритетом логіко – математичних завдань 



Гжегожевська В.В., Єлагіна В.М. 

- інтегроване заняття «Мандрівка рідним містом» 

Солотковська О.І., Штолим А.О. 

- Заняття – гра «Україна – спортивна країна» 

Неіла Р.О. 

В 2016-2017 н.р. в установі працювало 4 гуртка з додатковими 

освітніми  послугами:  «Ерудит»  (англійська  мова)  –  керівник  Ткачук Л.В., 

«Кольорові  долоньки»  (образотворча  діяльність)  –  керівник  Заремба  Н.І., 

«Грація» хореографічний – керівник Ростецька О.А., «Малятко-здоровятко» - 

керівник Кречко І.Р., «Спортивний» - керівник Неіла Р.О. 

Медичне обслуговування дітей та дорослих в дошкільному закладі 

забезпечують старша медична сестра Сяба А.М., старша медсестра Горна 

В.М., медична сестра Зубик О.О., та лікар – педіатр Тартачник Ю.В. 

Ведеться регулярний контроль за фізичним станом дітей, проводяться 

антропометричні вимірювання, профілактичні щеплення, поглибленні огляди 

лікарем дитячого садка та лікарями – фахівцями (1 раз в рік). У березні 2017 

року проведений плановий огляд дітей лікарями – фахівцями. Підлягало 

огляду 325 дітей, оглянуто 200. З них виявлено патології: 25- ортопед, 23- 

офтальмолог, 23 – уролог, 21 – отоларинголог, 51- логопед, 2- хірург. Всі діти 

отримали направлення в міську дитячу лікарню на додаткові обстеження та в 

разі потреби взяти на диспансерний облік. 

Ведеться аналіз захворюваності дітей, якій відображається в місячних, 

квартальних та річних звітах. 

Моніторинг захворюваності дітей ДНЗ 

Групи 2015-2016 2016-2017 
 соматична інфекційна соматична інфекційна 

І молодша 76 1 78 6 

ІІ молодша 102 6 59 4 

Середня «А» 42 12 81 2 

Середня «Б» 34  41 1 

Старша «А» 49 2 49 2 

Старша «Б» 29 5 29 5 

Старша «В» 28 2 30 2 

Логопедична 30  25 4 

Санаторна 40  34 1 

Молодша з ДОП - - 46 - 

Польська 41  28 6 

Всього     



Протягом навчального року приділялась значна увага організації 

харчування дітей. Робота з організації харчування дітей ДНЗ № 23 

здійснюється згідно з «Інструкцією по організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах» затверджена наказом МОНУ та МОЗУ  від 

17.04. 2006 № 298/277. Організовано розподіл продуктів харчування у 

відповідності до кількості перерахованих батьками коштів (всього 

перераховано батьківської плати – 281083 грн.,27 коп.), встановлено 

контроль за кількістю та вартістю завезених продуктів харчування. Видані 

накази: «Про створення Ради по харчуванню в ДНЗ» № 57 від 06.09. 2016, 

«Про створення бракеражної комісії та призначення відповідальної особи в 

ДНЗ» № 58 від 07.09. 2016 року, «Про посилення контролю за організацією 

харчування в днз» № 70 від 12.12 .2016 року, «Про вивчення стану організації 

харчування в днз» № 74 від 26.12. 2016 року , «Про аналіз харчування за 2016 

рік» № 2 від 04.01 2017 року, «Про призначення відповідальної особи за 

організацію харчування дітей та санітарний стан» № 4 від 10.01. 2017 року, 

«Про невідкладні заходи з організації харчування дітей в ДНз» № 15 від 

02.03. 2017, «Про посилення заходів з профілактики харчових отруєнь» № 23 

від 28.03. 2017 «Про результати вивчення стану організації харчування  в 

днз» № 29 від 03.05. 2017 року. 

Ведеться постійний контроль за виконанням натуральних норм. 

Щомісячно аналізується стан харчування дітей в днз, це питання виноситься 

до порядку денного виробничих нарад, батьківських зборів та нарад при 

завідувачі. Для правильної організації харчування на основі перспективного 

харчування складається перспективне меню. Постійний контроль за 

організацією харчування дітей здійснюється завідувачем дошкільного 

навчального закладу № 23 та радою з організації харчування, яка засідає 1  

раз в квартал. 

Продукти харчування, що надходять до закладу відповідають вимогам 

державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, 

висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Важливим моментом 

контролю за якістю харчування дітей є виконання затвердженого набору 

продуктів, що реєструється медичною сестрою в журналі «Обліку виконання 

норм харчування». На основі даних цього журналу кожних 10 днів 

проводиться аналіз, а вразі потреби корекція харчування. Аналіз харчування 

постійно контролюється адміністрацією дошкільного закладу. Вартість 

одного дітодня на протязі навчального року становить: 

Група раннього віку - 14,04 

Садові групи – 17,43 

Санаторна група – 18,26 



Фінансово-господарська діяльність ДНЗ у 2016-2017 н.р. здійснювалась 

згідно з річним планом. 

Щоквартально звітуємо перед батьками щодо витрачених коштів, на усі 

витрати маємо чеки. Все, що придбано і подаровано батьками ставиться на 

облік. Кожний рік проводиться інвентаризація матеріальних цінностей. 

 
Інформація 

про використання благодійних коштів 

за період з 01.09.2016 по 15.12.2017р 
 
 

Назва 

фонду 

Місяць Витрачено 

коштів 

Види робіт, найменування 

обладнання на які витрачено кошти 

Благодійний 

фонд 

«РАДІСТЬ» 

Вересень 2566 

461,80 

Водопровідні комплектуючі 

Електротовари 

Жовтень 840,00 Замки врізані та навесні в комплекті 

Листопад   

Грудень   

 Січень   

 Лютий 4380,00 

4700.00 

Стелаж н /ж 4 полиці 

Жалюзі вертикальні 

 Березень   

 Квітень   

 Травень 887,00 Жалюзі вертикальні 

  3,600 Меблеві фасади 

 Серпень 1590,00 Тумба під хліб 

  220,98 Перезарядка вогнегасників 

  1,05000 Електровимірювальні роботи 
будівель  

 Вересень 998.70 Лампи Іскра; Мило; Мотузка; 
Порошок 

 Листопад 1500 Шкафчик 

  907,02 Дез. засоби для басеїну 

  225,00  Матеріал для ремонту каналізації 

  240.00 Лампочки Белорусь 

  712.50  Саморіз з буром, прокл для кріпленя;       

Кр.отр.д/м 41 

 Грудень 287,00  Удлінітель 2шт; вилка кутова 

  869,00  Кутова шліфмашина  

  260,22  Шуруп (4 види), саморіз.(12 видів) 

цвяхи (3 види)  

 

 



 

 
За рахунок організації додаткових освітніх послуг 

 

№ п/п Витрачено 

коштів 

Види робіт, найменування обладнання на які 

витрачено кошти 

1 936 Вимір опору ізоляції 

2 8124,93 Вікна металопластикові на пральню тонометр 

3 8821,00 Монітор, комп’ютерний блок, картридж 

4 1232,00 Фарба 

5 3174,00 Емаль 

6 545 Акрилова фарба 

7 182 Щітки, валік, піддон 

8 7440,00  Вікна металопластикові 

 

 

Інформація 

про використання благодійних коштів 

за період з 01.01.2018 по 10.05.2018р 

 

Назва 

фонду 

Місяць Витрачено 

коштів 

Види робіт, найменування 

обладнання на які витрачено кошти 

Благодійний 

фонд 

«РАДІСТЬ» 

Квітень 370,54 Повірка ваги та гирі 

Травень 252,00 Монокран  

 85,00  Герметик 

   

    

    

    

    

    

    

    



Робота зі зверненнями громадян здійснюється відповідно до Закону 

України «Про звернення громадян». Особистий прийом громадян постійно 

здійснюється керівником та вихователем – методистом згідно зі 

встановленим графіком. Стан роботи зі звернення громадян у закладі 

заслуховується на планових виробничих нарадах. За звітний період 

проведено аналіз звернень громадян. 

69 - звернення про зарахування до дошкільного закладу; 

25 - про зарахування до групи з додатковими освітніми послугами; 

26 - про звільнення від оплати за харчування на 50%; 

5 - про звільнення від оплати за харчування на 100%. 

Упродовж звітного періоду письмових звернень із скаргами не надходило. 


