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Протягом 2018-2019 навчального року колектив дошкільного навчального 

закладу спільно з батьківським комітетом працював над вирішенням ряду 
педагогічних та господарських завдань. Керівником закладу створювались всі 
умови для утвердження відкритої і демократичної державно-громадської 
системи управління дошкільним закладом, поєднання державного і 
громадського  контролю за   прозорістю прийняття  й  виконання управлінських 
рішень,запровадження колегіальної етики управлінської діяльності   що 
базується на принципах  взаємоповаги  та позитивної мотивації.                       

Протягом навчального року педагогічним колективом забезпечувався 
гармонійний розвиток особистості дітей раннього та дошкільного віку, у 
відповідності із науково-практичними засадами Базового компонента 
дошкільної освіти та змістом діючих програм. 

Протягом 2018-2019 навчального року в ЗДО було прийнято 80 дітей 
відповідно до електронної черги. З них дітей раннього віку – 60, дошкільного – 
20.  

Списковий склад дітей становив 286 дитини, з них 60 – діти раннього 
віку, 226 – дошкільнята. Комплектування груп відбувається за віковим 
принципом з врахуванням вибору батьків. 

Педагогічними кадрами дошкільний навчальний заклад забезпечений 
повністю: 

- вихователь-методист – 1 ст.; 
- вихователів – 21,7 ст.; 
- практичний психолог – 1 ст.; 
- інструктор з фізкультури – 1 ст.; 
- музичних керівників – 2,75 ст.; 
- вчителів логопедів – 3 ст. 
- керівник гуртка з англійської мови 1,375 ст. 
Склад педагогів за освітою: 
- вища дошкільна – 18 чол.; 
- вища педагогічна – 1 чол.; 
- середня спеціальна – 3 чол.; 
Протягом 2017-2018 навчального року атестовано 5 педагогів, двоє з яких 

отримали звання «вихователь-методист». 
Діяльність закладу дошкільної освіти регламентувалася планом роботи, 

де визначалась головна мета, завдання, зміст, форми, методи і засоби 
досягнення в 2018-2019 навчальному році пріоритетних завдань. 



Головною метою закладу в 2018-2019 н.р. було «Пошук інтерактивних 
форм, методів і прийомів підвищення інтелектуального  та творчого зростання 
дошкільників шляхом використання інноваційних інтерактивних технологій». 

Відповідно до головної мети педагогічний колектив працював над 
реалізацією наступних завдань: 

1. Активізацією роботи з розвитку творчих здібностей здобувачів освіти 
через розширення діапазону впровадження інноваційних технологій в 
художньо-естетичну діяльність.. 

2. Забезпеченням практично-діючого підходу в реалізації завдань 
формування економічної компетентності дошкільників. 

3. Удосконалення роботи з формування еколого-ціннісних та спортивно-
оздоровчих орієнтацій дітей дошкільного віку. 

Практичний психолог Лебединська О.А. стала переможцем І туру ХVІ 
обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості зайнявши І місце.  Тісно 
співпрацювала з вихователями та батьками дітей, що потребували допомоги, 
підбирала корекційні вправи, дидактичні ігри для розвитку соціально-
психологічної, інтелектуальної та емоційно-вольової готовності.   

Порівняльний аналіз обстежень вчителями-логопедами дітей середніх 
груп констатував, щорічне збільшення кількості дітей з мовленнєвими 
порушеннями. 

Для успішної реалізації поставлених завдань педагогічний колектив 
спільно з батьками активно працював над створенням та зміцненням уже 
існуючої матеріальної бази закладу:  в кожній групі створені розвивальні 
центри, придбано сучасні дидактичні посібники із різних розділів програми. 

Невід’ємною частиною діяльності Закладу дошкільної освіти спільно з 
батьківською громадськістю є участь в житті міста. 

Вихованці ЗДО №31 є активними учасниками зональних змагань в яких 
зайняли почесне ІІІ місце. 

Заклад дошкільної освіти тісно взаємодіє з Кафедрою психології і 
педагогіки, дошкільної та корекційної  ім. проф. Поніманської Т.І. Рівненського 
державного гуманітарного університету та є базою для проходження всіх видів 
педагогічної практики. 

Новим змістом наповнені інформаційні стенди для батьків та педагогів, 
естетично оформлені групи, спортивний та музичний зали. 

Проведено косметичний ремонт всіх приміщень, оновлено майданчики 
всіх груп, пофарбовано обладнання ігрових майданчиків, відремонтовані східці 
біля всіх входів у ЗДО. Проведено капітальний ремонт сантехніки групи №1. 
Замінено світильники у спальні, коридорі та групі №5. Замінені двері в кабінеті 
логопеда, в 2 підсобних приміщеннях, вхідні двері на групи 5,6 на 
металопластикові.  

Управління освіти забезпечило заклад постільною білизною в кількості 50 
шт.  



Адміністрацією ЗДО з метою забезпечення безпеки дітей та персоналу 
 проводились всі роботи, що передбачені Колдоговором, та Заходами з охорони 
праці і пожежної безпеки: 

– проведено 4 інструктаж з охорони праці, 2 інструктажі з пожежної 
безпеки, 4 інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей; 

– перезаряджено 10 вогнегасників; 
– проведено обстеження кріплення спортивного обладнання, меблів. 

Складено відповідні акти; 
– проведено практичне заняття з навчання відпрацювання дій з надання 

долікарської допомоги  на випадок  травмування працівників; 
– на кожному робочому місці наявні інструкції з охорони праці, на 

харчоблоці і пральні наявні Правила користування електроприладами. 
В ЗДО протягом навчального року виховувались  діти, що потребували 

соціальної підтримки та допомоги: серед них: діти учасників АТО – 6, діти з 
багатодітних сімей – 15, діти з малозабезпечених сімей – 1, діти із сімей 
переселенців – 1. З них отримували безкоштовне харчування – 6 чол., 
сплачували 50% вартості харчування – 16. Також міським управлінням 
оплачуються комунальні послуги садка. 

ЗДО організоване триразове харчування . Вартість харчування на один 
день складає: для дітей раннього віку – 20 грн. для дошкільного – 26 грн. 50% 
вартості оплачується з міського бюджету. Харчування різноманітне, якісне, 
калорійне.  

Долікарську допомогу дітям надають як старші медсестри, так і педагоги.  
До керівника закладу за 2018-2019 н.р. рік було 1 звернення з організації 

дієтичного харчування та 5 звернень залишити дітей в старшій групі ще на один 
рік, відповідно наданих документів. На  питання виховання і навчання дітей 
батьки отримали консультації керівника; питання дієтичного харчування 
вирішені в  повному обсязі – 1. Питання залишення дітей в старшій групі  ще на 
один рік позитивно вирішено – 5. 
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