
 
Звіт директора  

закладу дошкільної освіти 
«Джерельце» Сергіївської сільської 

ради Полтавської області  
Кладової Валентини Василівни 

за підсумками 2022 року 



• Звіт складено відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 23 березня 2005 року No 178 «Про 
затвердження Примірного положення про порядок звітування 
керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-
технічних навчальних закладів перед педагогічним 
колективом та громадськістю». 

 

• Зміст звіту розроблений на підставі «Положення про порядок 
звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 
професійно-технічних навчальних закладів перед 
педколективом та громадськістю». 



Мета звітування: 

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської 

системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і 

громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських 

рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора. 

 

Завдання звітування: 

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом 

дошкільної освіти. 

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником 

відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти. 



Юридична адреса закладу 

37332 

с. Сергіївка, пров. Шкільний, 3 

Миргородський район 

Полтавська область 

 

Контакти 

E-mail: kras-dnz@meta.ua 

Facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000255762940

66&fref=nf 

Сайт 

https://sites.google.com/site/dnzdzerelce/%D0%B3%D0%

BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD

%D0%BA%D0%B0?fbclid=IwAR3YJMfg3Sp_XbV9Du-

c7WoRrq38jDpLYQyXbsQQL3cCiToaCE_vyMtXNCc 

 

Загальні відомості про ЗДО «Джерельце» 

Тип закладу 

 

Комбінований 

 

Функціонує 2 різновікові групи –  

«Капітошка» 18 дітей,  

«Краплинка (інклюзивна) 24 дитини,  

з яких 3 дитини з ООП. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

• Конституції України 

• Закону України «Про освіту» 

• Закону України «Про дошкільну освіту» 

• Закону України «Про охорону дитинства» 

• Конвенції про права дитини 

• Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті 

• Положення про заклад дошкільної освіти 

• Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти 

• Статуту та інших розпорядчих документів. 

Заклад дошкільної освіти «Джерельце» здійснює свою діяльність 

відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: 



 
 
 
 

 

Режим роботи  
 

 

 

ЗДО «Джерельце» працює за п’ятиденним робочим тижнем, 

режим роботи 10,5 годин з 7:30 до 18:00  

 

Навчальний рік у закладі дошкільної освіти 

починається з 01 вересня і закінчується 31 травня 

наступного року. 

 

З 01 червня по 31 серпня триває оздоровчий 

період. 



Всього працівників - 14 Кількісний склад педагогічних працівників 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогів 
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За рівнем освіти 

Вища освіта Середньо-спеціальна 
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12  ТА РИФНИЙ РОЗРЯД  

11  ТА РИФНИЙ РОЗРЯД  

ЗА КВАЛІФІКАЦІЄЮ  
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ЗА СТАЖЕМ РОБОТИ 

0-3 роки 3-10 років 10-20 роки більше 20 років 

Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів 
Курси підвищення кваліфікації – 2 педагоги на базі ПАНО 
Атестація 
Присвоєно кваліфікаційну категорію 
«Спеціаліст другої категорії» - 1 педагог 
Присвоєно 12 тарифний розряд – 1 педагог 
Підтверджено відповідність посади директора – 1 педагог 



Кількісний склад технічних працівників  
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ЗАВІДУЮЧА ГОСПОДАРСТВОМ 

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК 

КУХАР 

МАШИНІСТ З ПРАННЯ ТА РЕМОНТУ 

З 1.11.2022 р. в закладі працює медична сестра на 0,5 ставки 



•В нашому садочку для всебічного розвитку малюків створені належні умови. Головною метою нашого 

закладу є забезпечення дошкільною освітою дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, 

естетичного розвитку. Весь колектив працює над завданням збереження і зміцнення здоров’я дітей, створення 

комфорту й затишку для найменших громадян України, впроваджуються інноваційні технології в навчальний 

процес. Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого 

навантаження на дітей упродовж тижня. 

Основні освітні програми:  
•Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”; 

•Навчально-методичний комплект «Буду вправним першачком» видавництва «Генеза» відповідно до Базового 

компонента дошкільної освіти. 

МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 
 

Пріоритетні напрямки діяльності ЗДО  

 Продовження роботи по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного 

розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації 

індивідуальних творчих потреб кожної дитини.  

 Забезпечення умов якісного інклюзивного виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами.  

 Формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом. 

 Продовження забезпечення формування патріотичних почуттів у вихованців.  

 Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку 

шляхом упровадження інноваційних методик і технологій. 



Робота методичного кабінету 

Форми інтерактивної взаємодії педагогів:  

• педагогічні ради  

• педагогічні години  

• консультації  

• заняття з елементами тренінгу  

• рольові й ділові ігри  

• засідання за круглим столом з обміну досвідом  

• теоретичні семінари  

• семінари-практикуми тощо 

Педагоги нашого дошкільного закладу в своїй роботі 

використовують інноваційні технології, а саме: 

 

● вивчення віршів за методикою С. М. Лисенкової; 

● метод казкотерапії; 

● застосування коректурних таблиць за методикою Н. 

Гавриш; 

● картки-піктограми; 

● мнемотаблиці; 

● асоціативні картки; 

● спадщина В. Сухомлинського, С. Русової; 

● технологія розвитку творчої особистості Г. 

Альтшуллера ТРВЗ; 

● працюємо над формуванням здорового способу життя 

та основ безпеки життєдіяльності; 

● впроваджуємо інноваційну технологію “сендплей”; 

● використання ІКТ; 

● технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка. 

 



Гурткова робота  

 

На виконання варіативної частини Базового компонента дошкільної 

освіти в ЗДО впродовж 2022 н.р. працювали гуртки за наступним 

профільним спрямуванням: 

 

«Світ казки» - театралізована діяльність (Котляренко Н. В.) 

«Паперові фантазії» – образотворча діяльність (Кладова В. В.) 

«В гостях у казки» – казкотерапія (Ілляшенко Н. В.) 

«Цікаві цеглинки» – лего-конструювання (Найда О. Г.) 



Відповідно до річного плану закладу та наказів, листів 

відділу освіти, молоді, спорту, культури та соціального 

захисту виконавчого комітету Сергіївської сільської ради 

в закладі були проведені наступні заходи: 

- День знань 

- Всеукраїнський день Дошкілля 

- День української мови та писемності 

- День козацтва 

- Тиждень безпеки життєдіяльності та дорожнього руху 

- Свято осені 

- День української хустки 

- День святого Миколая 

- Свято Нового року 

- День Соборності 

- Свято Стрітення 

- Весняні свята 

- Фізкультурні розваги 

- Випускне свято 







Упродовж всього навчального року висвітлюється інформація про роботу 

закладу та життя вихованців, цікаві моменти життя нашого садочка в 

соціальній мережі «Facebook», за допомогою сторінки 

«Заклад Дошкільної Освіти «Джерельце» 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100025576294066 

та Viber груп  

для батьків  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100025576294066


ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ОХОРОНИ ДИТИНСТВА, ТЕХНІКИ 

БЕЗПЕКИ, САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ТА ПРОТИПОЖЕЖНИХ 

НОРМ 
 
 

• В закладі дошкільної освіти «Джерельце» забезпечено проведення 

первинного, позапланового, періодичного та інших видів інструктажів з 

техніки безпеки. Відповідно до чинного законодавства. не допускаються до 

роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з 

охорони праці.  

• Систематично проводиться відповідна робота з вихованцями та 

працівниками  щодо дотримання правил особистої безпеки, протипожежної 

безпеки, дорожнього руху, та дотримання норм охорони праці.  

• В ЗДО було встановлено пожежну сигналізацію. 

• З первинних засобів пожежогасіння є: пожежний щит у повній 

комплектації, ящик з піском, вогнегасники, які щорічно проходять огляд у 

відповідних органах.  

 



ОДНИМ З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

АДМІНІСТРАЦІЇ ЗДО Є ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ ВИХОВАНЦІВ. 
 
 

Було створено списки вихованців, які потребують соціальної допомоги. 

  

В ЗДО  зареєстровано  дітей пільгової категорії, а саме: 

 

•Діти – інваліди – 3 

•Діти ООП - 1 

•Діти з багатодітних сімей – 7 

•Діти з малозабезпечених родин - 3 

•Діти військовослужбовців, АТО – 1 

•Діти ВПО - 8. 



ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 

Основними принципами організації харчування закладу 

дошкільної освіти є:  

•енергетична цінність раціону харчування, що відповідає 

енерговитратам дітей; 

• збалансованість та максимальна різноманітність 

раціону; 

• технологічна та кулінарна обробка продуктів і страв, 

що забезпечує їх смакові якості та зберігає вихідну 

харчову цінність; 

• забезпечення санітарно-гігієнічних норм (дотримання 

всіх санітарних вимог до стану харчоблоку, продуктів 

харчування, їх транспортування, зберігання, 

приготування та роздачі страв). 

У закладі дошкільної освіти організовано триразовий режим 
харчування для дітей: СНІДАНОК, ОБІД та ВЕЧЕРЯ. 

Батьківська плата складає 40% від загальної вартості харчування 

дітодня. 

 
 



ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОДОВОЛЬЧУ СИРОВИНУ 

ПОСТАЧАЮТЬ: 
 
 

СВК «Токарі» 

Молоко, 
сметана, 

йогурт 

ФОП Опришко І. 
В. 

Хліб, 
хлібобулочні 

вироби 

ФОП Ситнік І. О. 

Риба, олія, 
цукор, крупи, 

фрукти, яйця, 
сік 

ТОВ 
«МОЛОКІНІ» 

Сир 
кисломолочний, 

масло, м’ясо 



АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ НОРМ ХАРЧУВАННЯ 

З 1 січня 2022 року в закладі 

впроваджено оновлене чотирьох 

тижневе меню . В ньому зроблено 

акцент на корисну та смачну їжу, 

враховані наші національні 

вподобання, обмежене 

споживання продукції з високим 

вмістом солі й цукру, натомість 

додано більше злакових, овочів, 

фруктів, молочних та м'ясних 

продуктів. Їжа видається дітям у 

визначений час згідно з графіком 

та режимом дня.  

№ 

з/п 
Назва продукту Норма Фактично +/- 

% 

виконання 

1. М’ясо 10,368 7,085 -3,283 68 

2. Риба 2,592 2,127 -0,465 82 

3. Олія 1,566 0,713 -0,853 46 

4. Масло 0,810 0,436 -0,374 54 

5. Молоко 12,960 7,579 -5,381 59 

6. Сир кисломолочний 4,039 2,776 -1,263 69 

7. Яйця 43 шт. 33 шт. -10 шт. 77 

8. Цукор 2,700 1,160 -1,540 43 

9. Фрукти 17,280 5,142 -12,138 30 

10. Сік 7,776 3,632 -4,144 47 

11. Картопля 32,400 32,976 +0,576 101 

12. Овочі 25,920 16,326 -9,597 63 



РОБОТА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

•24 лютого заклад перейшов на дистанційну форму роботи, педагоги 

організовували взаємодію всіх учасників освітнього процесу постійно 

оновлюючи та поповнюючи інформаційне наповнення сторінки у 

спільноті Фейсбук, використовуючи ресурси онлайн-освіти: публікації 

психолого-педагогічного та методичного спрямування, зокрема на 

сайті МОН «Сучасне дошкілля під крилами захисту», матеріали, які 

розміщені на платформі розвитку дошкільнят НУМО, рекомендовані 

онлайн матеріали та відео, підготовлені МОН, ДУ «Український 

інститут розвитку освіти», ЮНІСЕФ, порталу ПЕДРАДА та ін. Також 

ефективними були: завдання і рекомендації для батьків щодо роботи з 

дітьми відповідно до їхнього віку, які розміщувалися на сторінці ЗДО в 

спільноті Фейсбук; інформаційно-освітні та психолого-педагогічні 

поради, які висвітлювалися в створених групах з батьками, 

вихователями в соціальній мережі Viber. 

•У воєнний період усі працівники закладу об'єднались для підтримки 

наших воїнів (плетіння сіток, збір продуктів та одягу, волонтерська 

діяльність). 

•18 квітня 2022 року освітній процес було відновлено. Станом на 3 

березня 2023 року функціонує 2 групи. На даний час в ЗДО існує черга 

на влаштування до закладу 10 дітей віком 2 роки. 



За бюджетні кошти Сергіївської сільської ради було облаштовано укриття для для учасників освітнього 

процесу. Силами працівників обладнано приміщення для освітньої та ігрової діяльності вихованців. 

Міжнародною організацією UNICEF було надано благодійну допомогу для нашого закладу. 



Працівники закладу, вихованці та батьки завжди активно підтримують 

ініціативу волонтерської допомоги захисникам України, а саме вихованцями 

готуються листівки, малюнки, поробки, обереги, працівниками та батьками 

надається посильна гуманітарна допомога (домашні смаколики, в’язані речі, 

мед, чаї). 





МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

за 2022 рік 

Придбано: 

- До 20-річчя заснування закладу освіти виконавчим комітетом Сергіївської ради 

подаровано ноутбук; 

- За бюджетні кошти облаштовано укриття для працівників та вихованців; 

- Господарських товарів придбано на суму 7,723 грн; 

- Канцтоварів придбано на суму 10,490 грн; 

- Придбано посуд (чашки 40 шт) на суму 2, 200 грн; 

- Оплачено періодичні медичні огляди працівників – 4,958 грн. 



Висловлюю слова щирої вдячності Сергіївській сільській раді, працівникам 

ЗДО, батькам наших вихованців за матеріальну підтримку та допомогу у 

вирішенні поточних, нагальних питань. 

 

Поступове осучаснення розвивального середовища закладу, його розвиток 

можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи 

розвитку, плідної співпраці всіх учасників освітнього процесу. 

 

Будемо і надалі працювати над упровадженням державних стандартів 

дошкільної освіти відповідно сучасним тенденціям підготовки дошкільників до 

навчання в НУШ, створенням безпечних та комфортних умов для наших 

вихованців і забезпечення їм щасливого майбутнього. 

 

 

ДЯКУЮ ЗА 

УВАГУ! 


