
Кам'янець – Подільський 

дошкільний навчальний заклад № 23 «Лелека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт  

завідувача   

Вершегрук Людмили Семенівни 

перед колективом та громадськістю 

на загальних зборах 

за 2017-2018 н.р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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»,  Положенням про дошкільний навчальний 

заклад, «Примірним положенням про порядок звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх та професійно технічних навчальних закладів 

перед педагогічним колективом та громадськістю», Статутом дошкільного 

навчального закладу. 

В 2017-2018 н.р. мережа становила 325 дітей: 

І молодша «А» - 20; 

І молодша «Б» - 20; 

ІІ молодша «А» - 29; 

ІІ молодша «Б» - 29; 

Середня  з ДОП – 28; 

Середня «А» - 25; 

Середня «Б» -25; 

Група спеціального призначення – 25; 

ІІ молодша група з  вивченням польської мови – 28; 

Старша «А» - 25; 

Старша «Б» - 25; 

Старша «В» - 26; 

Логопедична – 20. 

В дошкільному навчальному закладі згідно штатного розпису працює 30 

педагогів, 3 медсестри. 

Освітній рівень педагогічних працівників: 

- вища – 28 педагогів; 

- неповна вища – 2 педагога  

Кваліфікаційні категорії педагогів дошкільного закладу: 

спеціаліст вищої категорії   - 10  

спеціаліст І категорії            - 8 

спеціаліст ІІ категорії           - 7  

спеціаліст                              - 5 

Звання: 

«Вихователь – методист» - 5 

«Старший вихователь» - 1 

Стаж роботи педагогічних працівників:                                                                                 

- до 3-х років – 2                                               

- від 3 до 10 – 4                                               

- від 10 до 20 – 12                                            



- від 20 і більше – 12 

 

У 2017 – 2018 н.р. відповідно до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України атестувалося 6 педагогів:  

Капелюхівська Анна Олександрівна, музичний керівник  

Козуляк Валентина Миколаївна, вихователь  

Пастух Наталія Олександрівна, вихователь  

Штолим Алла Олександрівна, вихователь, 

Фурман Наталія Вікторівна, вчитель – логопед,  

Юрчук Лариса Григорівна, вихователь – методист.  

 

Протягом навчального року дошкільний навчальний заклад № 23 працював 

за такими напрямками: 

1. Формування духовно – моральних якостей, емоційно – ціннісного 

ставлення до рідного краю, Батьківщини для цілісного розвитку 

дошкільника.   

2.  Впровадження в практику роботи інноваційних технологій, перспективних 

досвідів з метою осучаснення та забезпечення результативності освітнього 

процесу. 

3. Формування основ здорового способу життя засобами валеологічної та 

екологічної освіти дошкільників. 

У дошкільному закладі здійснювався контроль за освітньо-виховним 

процесом. З цією метою проводились такі перевірки: 

- тематичні «Стан мовленнєво – розвивальної діяльності дошкільників 

(польська, логопедична)» (Наказ № 13 від 12.02.2018 р.) , «Рівень організації 

освітньої діяльності щодо використання засобів музейної педагогіки»(Наказ 

№ 30 від 07.05 2018),  

- комплексна: «Організація освітнього процесу в ІІ молодшій групі Б» (Наказ 

№10 від19.01.2018 р.). 

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

виховного процесу» (Наказ № 35 від 22.05.2018 р.). 

 

В 2017-2018 н.р. в установі працювало 6 гуртків:  

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

«Кольорові долоньки» (образотворча діяльність) – керівник Кречко І.Р. 

«Спортивний» - керівник Неіла Р.О. 

«Підготовка до школи» - керівник Солотковська О.І. 

«Математичний» - керівник Кліпановська Н.В. 

«Читаємо залюбки» - керівник Єлагіна В.М. 



За рахунок організації додаткових освітніх послуг 

 

№ п/п Витрачено 

коштів 

Види робіт, найменування обладнання на які 

витрачено кошти 

1 7440 Віконні блоки, підвіконня 

2 3700 

2586,69 

Двері з ПВХ 

Шпалери, клей, багет, рідкі цвяхи 

3 13039,15 Сантехніка  

4 920 Папір офісний  

 27685,84  

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 здоров’ям дітей, проводяться 

антропометричні вимірювання, профілактичні щеплення, поглибленні огляди 

лікарем дитячого садка та лікарями – фахівцями (1 раз в рік). У  березні  2018 

року проведений плановий огляд дітей лікарями – фахівцями. Підлягало огляду 

325 дітей, оглянуто 160. З них направлено до слідуючих спеціалістів: ортопеда - 

27, офтальмолога - 21, уролога - 23, отоларинголога - 7, логопеда - 38, хірурга – 

5, кардіолога – 29, ендокринолога – 34. Всі діти пройшли додаткові обстеження у 

міській дитячій лікарні. Педагогами надані рекомендації щодо  врахування цих 

показників під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового 

режиму упродовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор - 

естафет тощо.  

В період літнього періоду було оздоровлено 95 дітей в червні та 60 в серпні. 

Ведеться аналіз захворюваності дітей, якій відображається в місячних, 

квартальних та річних звітах. 

Моніторинг захворюваності дітей ДНЗ 

Групи 2016-2017 2017-2018 

 соматична  інфекційна соматична  інфекційна 

І молодша  78 6 82 1 

ІІ молодша «А» 30 2 52 1 

ІІ молодша «Б» 29 2 50 1 

Середня «А» 81 2 33 1 

Середня «Б» 41 1 33  

Старша «А» 49 2 43 2 

Старша «Б» 29 5 34  

Старша «В» 30 2 43 1 



Логопедична  25 4 47  

Санаторна  34 1 20 1 

Середня  з ДОП 46 - 57 1 

Польська  28 6 56 1 

Всього 500 33 550 10 

 

З метою профілактики захворюваності дітей в ДНЗ проводяться 

слідуючі заходи: 

- загартування та часте провітрювання приміщень; 

- вживання фіто чаїв; 

- прогулянки на свіжому повітрі за будь-якої погоди; 

- відвідування  соляної кімнати; 

  

 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. Встановлено контроль за кількістю та вартістю 

завезених продуктів харчування. Видані накази:  «Про створення Ради по 

харчуванню в ДНЗ» № 53 від 07.09. 2017,  «Про створення бракеражної 

комісії та призначення відповідальної особи в ДНЗ» № 54 від 08.09. 2017 

року, «Про  дотримання санітарно – гігієнічних вимог та організації 

харчування в ДНЗ» № 72 від 27.10.2017 року, «Про моніторинг організації 

харчування» № 76 від 20.11. 2017 року , «Про аналіз харчування за 2017 рік» 

№ 2 від 03.01 2018 року,  «Про призначення відповідальної особи за 

організацію харчування дітей та санітарний стан» № 4 від 05.01. 2018 року, 

«Про  заходи з організації харчування дітей в ДНЗ» № 19 від 05.03. 2018,  

«Про  вивчення стану організації харчування в ДНЗ» № 23 від 23.03. 2018 

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. Постійний контроль за організацією харчування дітей 

здійснюється завідувачем дошкільного навчального закладу № 23 та радою з 

організації харчування, яка засідає 1 раз в квартал (протокол № 3  від 

04.10.2017 р., протокол № 4 від 03.01.2018 р., протокол № 1 від 02.04.2018 р). 

 Продукти харчування, що надходять до закладу відповідають вимогам 

державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, 

висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.  



В дошкільному навчальному закладі створений благодійний фонд 

«Радість». За інформацією голови фонду Твердохліб О.Б. були використані  

 благодійні кошти  за період з 01.09 2017 по 01.06. 2018 

 

Назва 

фонду 

Місяць  Витрачено 

коштів 

Види робіт, найменування 

обладнання на які витрачено кошти 

Благодійний 

фонд 

«РАДІСТЬ» 

Січень  - - 

 Вересень  998,70 Пральний порошок 

 Жовтень  -  

 Листопад  712,50 

225,00 

1500,00 

907,02 

240,00 

Матеріали для кріплення 

Сантехнічні труби для каналізації 

Шафа для речей 

Дезінфікуючи засоби для басейна 

Електролампочки  

 Грудень  287,00 

260,22 

869,00 

Подовжувачі 

Матеріали для кріплення 

Кутова шліфувальна машина 

 Квітень  308,78 

591,51 

Повірка ваги 

Миючі засоби  

 Травень  1800 

337,00 

Товари для прибирання та ремонту 

 Всього  9036,73  

 

За благодійні внески батьків в І молодшій групі зроблено капітальний 

ремонт коридору у роздягальні на суму – 2500 грн.; в польській групі 

покриття на пісочницю  – 4800 грн., в ІІ молодшій групі «А» замінили вхідні 

двері на суму – 5360 грн., в ІІ молодшій «Б» двері на балкон   на суму – 4700 

грн., в старшій «В» групі зроблено ремонт в роздягальні на суму  -3500 грн. 

Фінансово-господарська діяльність ДНЗ у 2017-2018 н.р. здійснювалась 

згідно з річним планом.  

  Батьківський комітет звітує перед батьками про витрачені кошти. 

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. 



91 - звернення про зарахування до дошкільного закладу; 

4 - 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%. 

1 – про надання довідки 

В дошкільному навчальному закладі було розглянуто скаргу від матері 

дітей середньої групи Петровської Яніни Вікторівни. На скаргу була дана 

відповідь, конфлікт вичерпаний. 

  

 


