Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами
Учасниками навчально-виховного процесу є:діти дошкільного віку, керівник,
заступники керівника, педагогічні працівники, медичний працівник,
помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи,
які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
На посаду педагогічного працівника приймається особа, яка має відповідну
вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а
також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні
обов’язки.
Трудові відносини регулюються законодавством України про працю,
Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими
нормативно-правовими актами прийнятими відповідно до них, правилами
внутрішнього трудового розпорядку.
Педагогічні працівники мають право:
- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи
з дітьми;
- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах
тощо;
- проводити
в
установленому
порядку
науково-дослідну,
експериментальну, пошукову роботу;
- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства
України.
Педагогічні працівники зобов’язані :
- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту
чи трудового договору;
- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі,
поважати гідність дитини та її батьків;
- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм
експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та
психологічного насильства;
- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з
підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності,
загальнополітичної культури ;
- виконувати накази та розпорядження керівника;
інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
Педагогічні працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу та
звільняються начальником відділу освіти, молоді та спорту Чаплинської
селищної ради.
Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження
життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

проходять періодичні безоплатні медичні огляди в Чаплинській районній
лікарні .
Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації , яка
здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до чинного
«Положення про атестацію педагогічних працівниківУкраїни»,затвердженого
Міністерством освіти і науки України.

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними
умовами

Завідувач: Кардаш світлана Сергіївна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст»,
педагогічний стаж 11років, працює на посаді завідувача 9 років.
Педагогічний склад закладу:
Кваліфікаційна категорія
Педагогічне звання
Кількість педагогів
спеціаліст вищої категорії
спеціаліст першої категорії
спеціаліст другої категорії
спеціаліст
5

загальний

Гончарова Альона
Василівна
вихователь,кваліфікацій
на категорія
«спеціаліст», стаж
роботи 10років,
педагогічний стаж
10років.

Горобец
Оксана Йосипівна
вихователь
кваліфікаційна
категорія «спеціаліст»,
стаж роботи 13років,
педагогічний стаж
5років.

Новицький
Дмитро Ігорович
вихователь
кваліфікаційна
категорія «спеціаліст»,
стаж роботи 1,6років,
педагогічний стаж
1,6років.

Гнатюк
Валентина Євгенівна
вихователь
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст», стаж
роботи 9 років,
педагогічний стаж
1,8років.

