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Я,  Бережна  Лариса  Володимирівна,  1968  р.н.,  освіта  вища  педагогічна,
загальний стаж роботи 32 року, з 2010 року – очолюю колектив Кручанського
ДНЗ "Сонечко". Своєю метою діяльності визначила – створення у дошкільному
закладі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної
освіти,  гармонійного  фізичного,  емоційно-ціннісного,  художньо-естетичного,
креативного потенціалів розвитку дошкільників. Всю роботу ДНЗ у 2017/2018
навчальному  році  спрямовувала  на  виконання  законодавчих  та  нормативних
документів  –  Закону  України  "Про  дошкільну  освіту"  Базовий  компонент
дошкільної  (нова  редакція), освітня  програма  для  дітей  від  2  до  7  років
”Дитина”.

   Щоб  здійснити  на  сьогоднішній  день  освітньо-виховні  завдання  за
державними стандартами велику увагу приділяла залученню дітей с. Кручик та
с.Павлівка  до  дошкільного  навчального  закладу.  Прогнозуючи  та  плануючи
роботу  компетенції  дітей – створення бази даних дітей за результатами обліку
по  с.  Кручик  та  с.Павлівка,  організація  роботи  консультивну та  соціально-
педагогічного  патронату.  За  проектною  потужністю  дошкільний  заклад
розрахований на 30 місць для дітей від 1,5 до 6(7) років. В 2010 р. була відкрита
одна різновікова група.  Група комплектувалась переважно у червні – вересні
місяці. В 2018 році планується відкриття другої різновікової групи.

    У 2017/2018 навчальному році укомплектовано 1 різновікову групу. Протягом
року  заклад  відвідувало  20  дітей.  За  звітній  період  прийнято  –  4  дитини,  і
вибуло – 6 дітей.
   
    За результатом системи роботи можна сказати, що охоплення навчання в ДНЗ
дітей 5-ти річного віку становить 100%, дітей віком від 3 до 5 років    55  %.
  На 2018/2019 навчальний рік подано 8 заяв від батьків дітей віком від 3 до 6
років і 17 заяв від батьків дітей віком від 1 до 3 років.  
  Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач,
вихователь.  Всі  мають  повну  вищу  освіту,  вихователь  Радченко  Н.М.  –
атестувалася у 2018 році і здобула кваліфікацію "Спеціаліст першої категорії".
Медичний персонал складається з 1 особи: сестра медична старша. В цілому
робота  колективу  ДНЗ  у  2017/2018  н.р.  є  стабільною  та  з  позитивною
результативністю. Завдяки оптимальній розстановці та використанню кадрів у
закладі  не  було  звільнено  жодного  працівника.  В  поточному  році  двірник
Геращенко С.І.  дошкільного навчального закладу була нагороджена грамотою
від голови Богодухівської районної державної адміністрації та голови районної
ради, подяка колективу від голови  Павлівською сільською радою до Дня села.
   В 2017/2018 навчальному році керовоною мною колективом працював над
реалізацією таких завдань, як:

1. Підтримувати  дитячу  субкультуру,  збагачувати  мовленнєві  здібності,
виховувати шанобливе ставлення до рідної мови.

2. Запровадити в ДНЗ різні форми охоплення дошкільною освітою дітей 5-
ти річного віку, а саме: відвідування дошкільного навчального закладу з



повним  денним  та  короткотривалим  перебуванням,  консультативний
центр «Дошколярик», соціально-педагогічний патронат.

3. Продовжувати  поглиблену  роботу  по  зміцненню  фізичного  та
психологічного здоров’я дітей.

   Визначені завдання реалізовувалися значною мірою завдяки злагодженій
роботі педагогічного колективу закладу, співпраці з Павлівською ЗОШ І-ІІ
ступенів, Кручанською ЗОШ І-ІІ ступенів та активною участю батьківського
комітету.
   Для  реалізації  визначених  пріоритетних  завдань  мною  були  створені
необхідні умови, а саме:

 проводилися  методичні  години,  роботу  яких  було  спрямовано  на
вирішення  основних  питань  освітньо-виховної  роботи  з
дошкільниками;

 освітньо-виховний процес здійснювався за освітнею  програмою для
дітей  від  2  до  7  років ”Дитина”,  Базовим  компонентом  дошкільної
освіти (нова редакція), парціальна програма «Грайлик» ;

 планомірно  проводилась  робота,  щодо  покращенням  матеріально-
технічної бази закладу.

     Варто відмітити, що основні завдання діяльності педагогічного колективу,
вирішувалися через  різноманітні  види і  форми роботи з  колективом,  дітьми,
батьками,  де  підсумковим  етапом  було  проведення  чотирьох  засідань
виробничих  нарад: .
    Протягом навчального року постійно здійснювали патронат медичної служби
дошкільного закладу.
    Значну увагу приділяю оновленню змісту та якості дошкільної освіти через
набуття дитиною  навиків здорового способу  життя шляхом використання та
апробованих здоров'язберігаючих технологій.
Аналіз стану здоров'я дітей, які виховуються в ДНЗ
Оцінка стану захворюваності дітей
Захворюваність 2017 2018
У дітоднях на 1 дитину 0,2 0,1
Простудні захворювання 6 4
Грип - -
Інфекційні захворювання - -

На диспансерному обліку стоїть 1 дитина – алергетік.
Наведені статистичні дані свідчать про стабільну динаміку з захворюваності на
одну дитину. Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної
служби та  чіткому виконанню санітарних інструкцій у  закладі   не  виявлено
інфекційних  захворювань,  попереджено  їх  розповсюдження.  У  ДНЗ
впроваджується  комплекс  спеціальних  заходів  у  період  сезонного  підйому
захворюваності.  Все це потребує активізації роботи педагогічного, медичного
персоналу  по  впровадженню  ефективних  здоров'язберігаючих  технологій
систематично,  один  раз  на  рік,  лікарями  Богодухівської  центральної  лікарні
проводиться поглиблений медичних огляд дітей.



     У 2017/2018 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного
навчального закладу – 67 % . Причиною цьому були сплески захворювання на
ГРЗ .

 Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим
грошовим нормам. Вартість харчування коливалася у межах від 10, 40 грн на
одну  дитину  (40  %  ).  На  харчування  дітей  залучалися  додаткові  кошти
(спонсорська допомога батьків). На основі накопиченої відомості обліку витрат
продуктів  на  одну  дитину  щомісячно  проводиться  аналіз  виконання
натуральних норм харчування.  Встановлено,  що вихованці за  навчальний рік
спожили у середньому : хліб, крупи, цукор, борошно, картопля, олія, молока,
сухофрукти, масло вершкове, сметана, м’ясо, яйця, риба, сир кисломолочний,
сир твердий, крохмаль,  печиво, сік, овочі. 

Питання  захворюваності  відвідування  та  харчування  дітей  систематично
розглядалися на засіданнях при завідувачеві. В умовах дошкільного закладу та
сім’ї  з  метою  зниження  захворюваності  дітей  чимале  значення  надавалося
проведенню оздоровчих заходів (загартування повітрям, використання часнику,
цибулі),  попередження  дитячого  травматизму  та  забезпеченням  безпеки
життєдіяльності , а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з
правил  поведінки  у  надзвичайних  ситуаціях.  Протягом  навчального  року
медичним  працівником  та  адміністрацією  на  заняттях  з  фізичної  культури
проводились заміри моторної щільності. Результати замірів свідчать про те, що
моторна щільність занять в  різновіковій групі коливається у межах норми від
75 до 90 %. 

Протягом  навчального  року  роботу  закладу  спостерігали  батьки  наших
вихованців.  Висунуті  батьками  пропозиції  обговорювалися  на  виробничих
нарадах і враховувалися у подальшій роботі. 

Спільна  робота  із   батьківським  комітетом  дала  можливість  зробити
косметичні  ремонти  в  різновіковій  групі,  коридорах,  харчоблоці,  пральні,
методичному та медичному кабінетах, придбано - 50 кг різнокольорової фарби,
водомульсіонки – 40 кг, якою пофарбовано споруди на дитячих майданчиках,
підлоги  та  стіни  у  групах  та  допоміжних приміщеннях.  За  бюджетні  кошти
вставлені 14 енергозберігаючих вікон на суму 39,600 грн, зроблені відкоси на
суму  7 000  грн.  Батьки  із  задоволенням  та  зацікавленням  спілкуються  з
педагогами. Співпраця всіх служб закладу позитивно сплинули на підвищення
рівня  професійної  компетентності  педагогів  на  якість  вирішення  завдань
річного плану. 

З метою усунення недоліків колектив дошкільного навчального закладу у
2018/2019 навчальному році буде працювати над головною методичною метою:
«Формування  риси  громадянина  української  держави,  розвиненої  духовності,
моральності, правової та екологічної культури».



Я щиро вдячна Всім за розуміння і підтримку, не байдужість до життя і
проблем закладу та хочу подякувати всьому колективу дошкільного навчального
закладу  за  відповідальне  і  добросовісне  ставлення  до  роботи,  розуміння
значущості Вашої праці, професіоналізм, активну життєву позицію.

Головним є те,  що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти
завжди можуть фізично розвиватись,  зміцнювати здоров’я,  реалізовувати свої
здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.
Я, як керівник Кручанського дошкільного навчального закладу, і  надалі

буду робити все що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і
виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу та
збільшення потенційних можливостей.


