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ЗВІТ КЕРІВНИКА
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(ЯСЛА – САДОК ) №156 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ
ЗА 2014- 2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №
156 комбінованого типу Харківської міської ради» (далі – ДНЗ № 156)
знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Тімірязева, 28-А. діє з 1 липня
1971р., розрахований на 6 груп 86 місць. Але на підставі багатократних
звернень до районної адміністрації від батьківської громади, було
реконструйовано, облаштовано та відкрито 7 групу для дітей раннього віку.
Таким чином, кількість місць збільшилось до 106 дітей.
Мережа закладу 2014/2015 навчального року складала 186 дітей.
Всього функціонувало 7 груп, з них 2 групи для дітей раннього віку (37
дітей), 2 групи для дітей молодшого віку (57 дітей), 1 група для ДІТЕЙ
середнього віку ( 30), 2 групи для дітей старшого дошкільного віку (62
дитини). Групи старшого дошкільного віку працюють за напрямом «для дітей
з порушенням мови».
Мова навчання – українська.
Облаштування приміщень та території навчального закладу відповідає
санітарно-гігієнічним вимогам, Положенню про дошкільний заклад та іншім
нормативним документам.
Поліпшення

матеріально-технічної

бази

навчального

закладу

впроваджується за рішенням батьківських активів постійно. За необхідністю
проводяться ремонтні роботи протягом навчального року, капітальні ремонти
закладу відбуваються у літній період.
Пріоритетним завданням закладу є дотримання правил охорони праці та
безпеки життєдіяльності. Протягом 2014-2015 навчального року травмування
та інші порушення безпеки життєдіяльності не відмічені.

Педагогічними

працівниками,

медичним

та

обслуговуючим

персоналом дошкільний заклад забезпечений. Педагоги закладу в більшості
мають середній рівень освіти, вищу фахову освіту

мають 6 осіб. Другу

фахову освіту здобула вихователь Тарасенко Ю.В. У навчальному році курси
підвищення кваліфікації пройшли 4 педагогічних працівника: 2 вихователя,
вихователь – методист та вчитель – логопед.
Всі педагоги ДНЗ мають великий досвід роботи. Проте залучення
молодих спеціалістів у пріоритеті кадрової роботи закладу.
Медичне обслуговування закладу здійснюється згідно до штатного розпису.
В ДНЗ 25 років працює медична сестра Калітіна Л.І.. Її загальний стаж
роботи складає 43 роки. Медична сестра закладу здійснює профілактичні
заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом
здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання,
загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.
ДНЗ співпрацює з міською поліклінікою № 2, щочетверга лікар-педіатр
Пелипенко Н.Г. веде обстеження дітей, перевіряє медичну документацію
згідно нормативних документів. Щорічно лікарі - спеціалісти міської
поліклініки № 2 обстежують дітей нашого закладу.
Оздоровчо-профілактична

робота в закладі ведеться на достатньому

рівні: проводяться бесіди, консультації з педагогами та батьками дітей
закладу. Наочний матеріал освітлюється у батьківських куточках.
Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2014/2015
навчальному році здійснювалось на суму 13,00 грн. за перспективним
двотижневим меню, яке погоджено у відповідній установі. Це дозволило
наблизити

виконання

норм

харчування

до

адекватної

компенсації

фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх
нормального фізичного розвитку. За результатами аналізу виконання норм
харчування за звітній період складає 69% .
В літній період діти були забезпечені свіжими овочами та соками, що мало
позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників влітку.

Харчування дітей закладу здійснювалась комунальною організацією
Харківської міської ради «Дошкільне харчування». Перспективні та поточні
заявки подавались завгоспом ДНЗ своєчасно. Продукти постачальником
завозились вчасно, були

якісними,

відповідали замовленню, завжди

надавались супроводжувальні документи.
Протягом навчального року стан матеріально-технічного забезпечення
харчоблоку та груп відповідав достатньому рівню (харчоблок забезпечений
посудом та кухонним інвентарем; обладнання знаходилось у справному
стані). Аналіз кадрового забезпечення харчоблоку дозволяє зробити
висновок, що харчоблок укомплектований кадрами відповідно до штатного
розпису. Всього у закладі 3 штатних одиниці кухарів, всі мають спеціальну
фахову освіту. Стаж роботи кухарів у закладі до 7 років. Кухарі мають
достатню професійну компетентність.
Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи
дошкільного навчального закладу. Інтервали між прийомами їжі строго
витримувались.
Протягом навчального року у закладі перебували діти пільгового
контингенту. Всього таких 7 дітей. З них 6 дітей з багатодітних сімей та 1
дитина з малозабезпеченої родини, які сплачували за харчування 50%
Загальний контроль за станом харчування здійснював завідувач закладу,
про що свідчать карти контролю за організацією харчування. Збір інформації
протягом року був системним, інформація була достовірною. Для прийняття
управлінських рішень підраховувався загальний коефіцієнт якості за
висновками та спостереженнями.
Діяльність

закладу

відбувається

у

сформованому

збагаченому

освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх
підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності

і

модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний
елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.
Протягом року в закладі створювались умови для сучасного стиля
педагогічного мислення педагогів через особистісно-орієнтовний підхід до
дитини у світі впровадження програми виховання і навчання дітей від двох
до семи років «Дитина» та інноваційної технології «Радість розвитку».
З метою організації обміну досвідом та висвітлення надбань членів
педагогічного колективу у 2014/2015 навчальному році вихователями та
музичним

керівником

проводились

майстер-класи

для

педагогічних

працівників в рамках спільного творчо-природознавчого проекту музичного
керівника та вихователя в групах старшого та середнього дошкільного віку
за темами: «Осіння подорож», «Музична крамничка» та спільного творчого
проекту музичного керівника, вихователів та сімей вихованців «Палітра
сімейних талантів».
Продовжувалась

робота над науково-методичною темою ДНЗ №156

«Впровадження інноваційної педагогічної діяльності на основі гуманістичнозорієнтованих педагогічних ідей і технологій, спрямованих на актуалізацію
пізнавальних потреб особистості дитини».
Протягом 2014/2015 навчального року педагоги закладу регулярно
відвідували районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного
досвіду, майстер-класи. В закладі залучена система інтерактивного навчання
з математики, грамоти. На заняттях з фізкультури використовуються
елементи авторської програми М.М.Єфименка, після денного сну –
«Гімнастика пробудження». Вихователі будують свою роботу з урахуванням
поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.
За результатами атестації станом на 01.05.2015: 2 педагога мають вищу
кваліфікаційну категорію, 1 педагог має педагогічне звання «виховательметодист», 1 педагог має кваліфікаційну категорію « спеціаліст І категорії», 2
педагоги мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», 3
педагоги мають 8-й тарифний розряд, 6 педагогів мають

9-й тарифний

розряд. Музичний керівник має 7-й тарифікаційний розряд. Відповідно до
графіка у поточному році 4 педагоги підвищили рівень фахової майстерності
шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації при Харківській
академії неперервної освіти.
Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу
ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую
творчі пошуки, дослідно-експерементальну роботу педагогів.
Згідно Статуту ДНЗ № 156 пункту 8.4. органом громадського
самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або
осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
У період між загальними зборами діє рада Дошкільного закладу.
Рада закладу:
- організовує виконання рішень загальних зборів;
- розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти,
зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання
бюджету закладу;
- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення
учасників навчально-виховного процесу;
- сприяє організації оздоровлення дітей в літній період;
- погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;
інші функції, що не суперечать законодавству України.
Протягом

2014/2015

навчального

року

Рада

закладу

активно

працювала. Члени Ради закладу систематично були присутні на педагогічних
радах,

організовували

роботу

з

громадськістю

щодо

залучення

позабюджетних коштів та раціонального їх використанням. Рада закладу вела
активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території
дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт.

За звітній період було придбано та зроблено наступне:
- З міського бюджету було отримано додаткову електричну плиту на
чотири конфорки для харчоблоку. Підключення плити було здійснено
із залученням батьківських коштів.
- Відремонтовано електрична плита, яка находилася в експлуатації.
- Придбано на харчоблоки емаліроване відро, алюмінієві каструлі 2
штуки та таз, половник та нові терки.
- Здійснено ремонт холодильної шафи.
- Замінено два вікна: у методичному кабінеті та роздягальні групи № 6;
зроблено відкоси.
Придбано:
- У першу групу шафи для роздягальні у кількості 16 штук, полиця,
оновлені іграшки та дидактичний матеріал. Облаштована парто
мийка. Замінені чашки. На майданчику встановлено гойдалку.
- У другій

групі замінено двері

електроконвектор,

у кількості 2 штук, придбано

оновлені іграшки та дидактичний матеріал.

Придбано дитячі стільці у кількості 20 штук. Шафа для дидактичних
матеріалів.
- У третій групі придбано столи-парти для дітей у кількості 10 штук,
дитяча шафа для іграшок, замінено посуд для видачі їжі, оновлені
іграшки та дидактичний матеріал.
-

У четвертій групі оновлено посуд, придбано покривало на ліжка,
іграшки та дидактичний матеріал. Замінена парто мийка.

- У п’яту групу придбано столи-парти для дітей у кількості 14 штук,
замінено посуд для видачі їжі, оновлені іграшки та дидактичний
матеріал.
- У шостій групі придбано шафа для роздягальні, меблі для сюжетних
ігор, замінено посуд для видачі їжі, оновлені іграшки та дидактичний
матеріал.

- У сьомій групі придбано нова сучасна партомийка, замінено посуд
дитячий, оновлені іграшки та дидактичний матеріал.
- По закладу завдяки благодійній допомозі батьків замінено меблі у
кабінет завідувача та методичний кабінет; придбано пісок, оновлено
інвентар двірника. Зроблено підписку періодичних видань на 2015
рік. Для проведення масових заходів на повітрі придбано мікрофони
у кількості 2 штук. За батьківські кошти щомісячно поновлюються
миючі засоби, канцелярські товари, сплачується «тривожна кнопка».
Проводяться поточні ремонти обладнання. У грудні отримана
спонсорська допомога у вигляді дошки для праски та телевізораплазми у музичну залу.

Сентябрь 4170
Январь 2050
Май 2143

Октябрь 3480
Ноябрь 3420
Декабрь 3030
Февраль 2490
Март 2820
Апрель 2400
Всего 26003 за год на нужді сада
Всего 43250

Замена окон в количестве 2 штук
Подписка методической литературы
ДЛЯ КУХНИ:
- обновление посуды
600
-моющие средства

400

-заточка ножей

150

-ремонт старой електроплиты

900

-подключение новой плиты

1100

-ремонт холодильника

350

6600
2850
3500

Машина песка (7 м3 )

750

Канцтовары, замена картриджа

350

Тревожная кнопка

750

Приобретение тонометра в медпункт

270

Микрофон

1620

Новогоднии украшения и костюми

410

Покупка цветов

370

Перепломбировка счетчика теплового прибора

280
17750

