Звіт про літнє оздоровлення 2018,дітей в Червонополянському ЗДО "Сонечко"
Літо є найсприятливішим періодом для зміцнення здоров’я, загартування та
всебічного розвитку дітей. Оздоровлення дітей у літній період – складова частина
роботи дошкільного навчального закладу, тому колективом нашого дитсадка
прикладено максимум зусиль для того, щоб дитяче дозвілля у цей період було
змістовним, веселим та цікавим. Протягом оздоровчого періоду перед дошкільним
закладом
поставлено
важливу
мету
–
створити
умови
для
забезпечення
оздоровлення, збереження життя дітей та
подальшого
формування їхньої життєвої компетентності. З огляду на це всі працівники
дошкільного закладу спрямували свої зусилля на розв’язання важливих завдань.
Зокрема:
дотримуватися розпорядку дня, враховуючи чергування фізичних та психічних
навантажень і відпочинку, забезпечувати максимальне перебування на свіжому
повітрі, відповідну тривалість сну для дітей відповідної вікової категорії;
проводити санітарно-гігієнічні процедури, дотримуючись санітарно-гігієнічних
норм;
забезпечувати достатню рухову активність дітей впродовж дня;
організовувати збалансоване, збагачене вітамінами харчування та раціональний
питний режим.
Протягом з 25 червня по 25 липня здійснено благоустрій території, частково
відремонтовано та пофарбовано наявне ігрове та фізкультурно – спортивне
обладнання на дитячому майданчику різновікових груп, проведено генеральне
прибирання всіх групових кімнат та службових приміщень,відремонтовано коридор
та санвузли у закладі.
Літнє оздоровлення в ЗДО «Сонечко» було проведено з 01 червня по 25 червня, з 25
липня по 31 серпня (період з 25 червня по 25 липня) у закладі проводилися ремонтні
роботи, за зазначений період оздоровлено 16 дітей (функціонувала одна різновікова
чергова група),що становить 50% від загальної кількості решта 50%
оздоровлювалися в дома на час літніх канікул. Оздоровлювалось дітей пільгових
категорій : з малозабезпечених сімей- 3, з багатодітних сімей- 2 дітей, діти,батьки
яких є учасниками АТО та УБД-1
На літній період дошкільний заклад переведено на літній режим роботи :
навчально – виховний процес розвантажено, перевага надавалася заняттям
художнього, мовленнєвого, природного, фізкультурного – оздоровчого напрямку;
забезпечувався активний руховий режим дітей протягом дня. Однією з умов
збереження та зміцнення здоров’я дитини, підвищення опору її організму до хвороб
є повноцінне харчування. На літній період в садочку встановлено доцільний режим
харчування, наявне перспективне меню, меню на кожний день.
Кожного дня о 10 годині ранку організовувався другий сніданок – діти отримували
свіжі соки, фрукти, а під час обіду їх харчовий раціон доповнювали свіжі овочі.
План роботи на літній період розглянуто, обговорено та затверджено на засіданні
педагогічної ради, в обов’язковому порядку погоджено з відділом освіти та
Держпродспоживслужби. Даний план включає в себе такі структурні підрозділи:
організаційно – педагогічна робота, оздоровча робота, методично – педагогічна
робота, зміцнення матеріально – технічної бази, підготовка технологічного стану
ЗДО, робота з батьками, робота з дітьми.

З боку адміністрації ЗДО було забезпечено належний контроль за організацією
оздоровчої та виховної роботи з дітьми, за дотриманням правил охорони життя та
здоров’я дітей., були проведені порівняльний контроль щодо забезпечення
оптимального рухового режиму впродовж дня та організації розвивального
середовища в літній період. Весь колектив приклав максимум зусиль для виконання
поставлених завдань з якими впоралися на достатньому рівні.
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