Підсумки роботи Червонополянського ЗДО «Сонечко» за 2017/2018нр.

Згідно
плану
роботи
Червонополянського ЗДО «Сонечко» 22 червня 2018 року відбулися загальні батьківські
збори на тему: «Підсумки роботи ЗДО «Сонечко» за 2017/2018нр.». Основною метою на
загальних зборах було звітування директора Червонополянського ЗДО «Сонечко» Кардаш
Світлани Сергіївни перед коллективом та громадськістю: подальше утвердження
відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним
закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й
виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської
діяльності
директора.
Головною метою роботи закладу дошкільної освіти, є забезпечення реалізації права
громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді
та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Директор наголосила, що основною метою ЗДО «Сонечко» є діяльність яка
направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення
фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих
здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати
освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня
педагогів та доцільність їх розстановки. Так поруч з молодими спеціалістами працють
педагоги з більшим досвідом, наставництво допомагає більш оптимальному та якісному
оволодінню навичкам та умінням роботи з дітьми дошкільного віку.
Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для спеціалістів, які
заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові
оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною
педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо.
Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту,
збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування
збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та
вітамінах на добу.
Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється медичною
сестрою закладу Томчішеною І.С.,яка 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.

Кількість занять на тиждень у різних вікових категоріях:від 7 занять, в до11 занять,
час проведення: перша половина дня, тривалість 10-30 хвилин, тривалість перерв між
заняттями 10 хвилин, між заняттями проводяться рухливі ігри згідно методичних
рекомендацій до програми.Розклад занять складений з урахуванням чергування
навантаження на розумову діяльність та фізичний розвиток.
Проводяться
загартовуючі
заходи,
а
саме:
загартування
повітрям,
використовується препарати фітотерапії : цибуля, часник, щоденно проводиться
кварцування приміщень.
Оздоровчі заходи розроблені (комплексний план оздоровчих заходів погоджений з
Держпродспоживслужби ), проводяться постійно, оздоровлення диспансерної групи дітей
організовано в умовах закладу ( дихальна гімнастика гімнастика пробудження,
фізкомплекси на прогулянці та інші), ефективність проведення оздоровчих заходів
позитивна , кратність оглядів лікарем дітей різних вікових груп у закладі дотримується
згідно плану.
Медична документація ведеться у відповідності до номенклатури справ медичного
працівника затвердженої наказом по ЗДО та в повному обсязі.
Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд,
який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників
надаються виплати по листам непрацездатності.
Педагогічним працівникам закладу надається до щорічної основної відпустки
матеріальної допомоги на оздоровлення та виплачується горшова винагорода - згідно
діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».
Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди,
консультації, анкетування. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих
дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед
батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання.
Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо
оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Оформлено дієвий стенд «Маляткоздоров ятко” !
На початок навчального року було складено банк даних та надано до відділу освіти
списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було
видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти учасників
АТО та багатодітні– 50 відсотків, мало забезпеченні безкоштовно.
Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я дітей
дошкільного віку під час навчально-виховного процесу належить ефективному медичному
супроводу у закладі. Є медичний кабінет де знаходяться засоби для надання невідкладної
медичної допомоги.
Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюють медичні
працівники (лікар педіатр Чаплинської районної лікарні та сестра медична д/с).
Організація медичної роботи проводиться з урахуванням клінічних проявів
захворювань та психологічних особливостей вихованців.
Впродовж навчального року були проведені бесіди та ознайомлення з літературою
медико – просвітницького спрямування з батьками та співробітниками щодо підвищення
санітарно – гігієнічних знань. Своєчасно поновлювалася інформація з гігієнічних питань в
батьківських куточках
У дошкільному навчальному закладі щоденно проводяться фізкультурно-оздоровчі
заходи (ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки під час занять, ігри й фізичні вправи
під час прогулянок, гімнастики пробудження, загартовуючи заходи);
Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного
навчального закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Були проведені
оздоровчі заходи (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання
часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки

життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил
поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.
Впродовж року були проведені спортивні свята та розваги (згідно плану роботи),
що сприяло зміцненню здоров’я вихованців.
У дошкільному закладі постійно проводиться роз`яснювальна робота серед
батьківської громадськості щодо проведення профілактичних заходів по запобіганню
захворюваності та ефективності вакцинації.
Сестрою медичною дошкільного навчального закладу постійно здійснюється огляд
дітей для своєчасної ізоляції хворих дітей, яких приймають в дошкільний заклад після
одужання з довідкою від лікаря.
У 2017/2018 навчальному році значна увага приділялася організації харчування
дітей в дошкільному навчальному закладі, де вирішувались та підлягали контролю
наступні питання:
1.Організація харчування дошкільників.
2.Виконання норм харчування за 2017/2018 навчальний рік.
3.Ведення ділової документації з харчування.
4.Формування навиків культури їжі у дошкільників.
5.Виконання санітарно-гігієнічних норм.
Організація харчування в дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог
«Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».
У дошкільному навчальному закладі проводиться санітарно-просвітницька робота
серед персоналу, батьків з питань організації раціонального харчування; заслуховуються
питання з організації харчування на загальних батьківських зборах, нарадах при
завідувачеві та виробничих нарадах.
Аналіз стану харчування показав, що працівники дошкільного закладу в цілому
дотримуються режиму харчування дошкільників. Видача їжі відбувається відповідно до
графіку, постійно оновлюється вивіска про денне меню.
Своєчасно ведеться ділова документація з харчування: журнал бракеражу сирих
продуктів, журнал бракеражу готової продукції, журнал обліку виконання норм
харчування, журнал обліку відходів.
З урахуванням примірного 10-денного меню та картотеки страв, з урахуванням
забезпечення сезонними продуктами щоденно, на наступний день складається менюрозкладка медичною сестрою за участю повара та директора ЗДО.
Під час складання меню обов’язково враховуються рекомендації щодо вікових
норм харчування, в яких вказані: об’єм їжі в грамах, норми споживання різних продуктів в
грамах. При підрахунку виходу страв враховуються втрати продукту під час холодної та
теплової обробки, зміни при випіканні борошняних виробів, розварці круп та макаронних
виробів.
За калорійністю їжа розподіляється таким чином: сніданок-25%, обід - 35%,
полуденок - 20%. Через куточок «У нас в дитячому садку» проводиться санітарнопросвітницька робота серед батьків з питань організації раціонального харчування
дошкільників.
У травні, на батьківських зборах розглядалось питання про організацію харчування
під час оздоровчого періоду, надавались поради батькам щодо попередження кишкових
отруєнь в літній період.
Протягом року використовувались різні види контролю за закладкою продуктів:
- щодня медсестрою медичною та у ранковий час вихователями груп, згідно графіку;
- адміністративний контроль;
- громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах.
Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим
нормам. Впродовж 2017 року в середньому харчування дитини за добу перебування у
дитсадку становила 18 грн., з яких 6.00 грн., - батьківські кошти, 9.00 грн., - з бюджету. З

січня 2018 року вартість харчування дитини на добу складала 35 грн., з яких 14.00 грн., батьківські кошти, 20.00 грн., – з бюджету.
Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано
не було.
Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право
дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного
нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:
-Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.
-Організація догляду за дітьми.
-Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.
-Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.
-Робота з батьками.
Кожен робітник ЗДО проявляє турботу по створенню безпечних умов для
перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить
відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному
закладі протягом 10 років.
Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого
травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом.
Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться
постійна робота з дітьми за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо
кмітливими», «ОБЖД» і т.і.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та
перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з
охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої
медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року,
проводилося випробування спортивного обладнання та малих форм на території
дошкільного закладу та в групових кімнатах.
Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться
перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи.
Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.
Фінансово-господарська діяльність здійснювалась згідно з річним планом роботи
ЗДО. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Все
обладнання знаходиться в задовільному стані. Заходи по збереженню та зміцненню
матеріальної бази ЗДО виконані. Інформація до відділу освіти, молоді та спорту
Чаплинської селищної ради надавалась своєчасно згідно до циклограми. Систематично
здійснювався контроль за роботою медичного працівника, працівників харчоблоку,
пральні, техперсоналу, за роботою матеріально-відповідальних осіб. Працівники закладу в
достатній кількості забезпечені миючими засобами та спецодягом. Всі групові
приміщення знаходяться в задовільному стані, поповнені сучасними дитячими меблями,
іграшками відповідно віку дітей й атрибутами для проведення сюжетно – рольових ігор,
пошуково – дослідницької діяльності, сенсорними та настільними іграми, методичними
посібниками та дидактичним матеріалом. Зауважень з боку перевіряючих органів не
зареєстровано.
З метою створення належних умов функціонування закладу результати контролю
щомісячно розглядаються на інформаційних годинах.
З батьківським активом Ради дошкільного закладу погоджено:
- проведення ремонту та фарбування обладнання на дитячих майданчиках;
- об’єми робіт поточного ремонту приміщень дошкільного закладу з метою якісної
підготовки до нового навчального року та роботи закладу в осінньо-зимовий період.
За звітній період зроблено:
 для дотримання температурного режиму в осінньо-зимовий період 2017/2018
навчального року в групових приміщеннях та спальнях було здійснено:

 підготовлено систему опалення дошкільного закладу до нового опалювального сезону.
 утеплення вікон та установка тамбору перед вхідними дверми.
Для дотримання вимог Інструкції з організації харчування дітей та інших нормативних
документів з організації харчування дітей було здійснено:
 ремонт технологічного обладнання харчоблоку.
 придбання нової жарової шафи;
 перевірку заміру опору ізоляції та стану електрообладнання.
Фінансово – матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок позабюджетних коштів,
це дало змогу виконати поточні та капітальні ремонти.
Батьки вихованців постійно надають допомогу у підтримці життєдіяльності ЗДО,
зміцненні матеріальної бази, благоустрою території, за що ми їм щиро вдячні.
У дошкільному закладі діє батьківський комітет ЗДО, як колегіальний орган
педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи,
поліпшення умов перебування дітей в садку, звітування про залучені та витрачені
благодійні внески..
Адміністрацією та вихователями Гончаровою А.В., Новицьким Д.І.,Горобец
О.Й.,Гнатюк В.Є. садка ведеться постійна планомірна робота по виконанню річного плану
роботи дитячого садка, по виконанню поставлених цілей та завдань. Так наш вихователь
Гончарова Альона Василівна була нагороджена за участь і II-місце у заочному конкурсі
«Вихователь року-2018», також грамоту отримала наша вихованка Оленич Соломія за
активну участь в обласному конкурсі «Друзі німецької мови». Весь колектив із дня в день
живе турботою по налагодженню співпраці з кожною сім’єю і відповідно є
результативність,про що свідчать відгуки батьків,нагородження працівників за участі у
заходах як районного рівня, так і обласного. Проводяться “Дні відкритих дверей”,
батьківські збори, консультації, індивідуальні бесіди.,свята та розваги. Батьки приймають
активну участь у житті дошкільного закладу.
На початку зборів директор роздала батькам кольорові опитувальники (червонийпогано працює д/с, жовтий-все подобається, зелений-є над чим працювати) і після
засідання підбивши підсумки зрозуміло, що нам є над чим працювати щоб рухатись
вперед і це є тим самим стимулом. Дякуємо всім, хто постійно дбає про наш садок.
Вихователь групи «Калинка» Гончарова А.
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