
З В І Т 

  директора   

ЗДО «Перлинка» 

Сергіївської сільської 

ради перед 

громадскістю 



На виконання Національної доктрини 

розвитку освіти,  

п. 3 наказу Міністерства освіти і науки 

від 23.03.2005 р.  

№ 178, Положення про дошкільний 

навчальний заклад, з метою подальшого 

утвердження відкритої і демократичної 

державно-громадської системи 

управління освітою, поєднання 

державного і громадського контролю за 

прозорістю прийняття і виконання 

управлінських рішень, запровадження 

колегіальної етики управлінської 

діяльності у навчальних закладах, що 

базуються на принципах взаємоповаги 

та позитивної мотивації  

я, Гайдай Валентина Олексіївна, 

директор закладу дошкільної освіти 

«Перлинка» звітую про основні 

напрямки своєї діяльності за 2022  рік. 



- реалізацію державної політики в галузі 

освіти через педагогічні ради, загальні 

збори членів трудового колективу та 

батьківського комітету; 

- дію від імені закладу, представляю його 

в усіх державних органах, та інших 

органах,  установах і організаціях; 

- у межах своєї компетенції видаю 

накази, обов’язкові для виконання 

працівниками закладу; 

 

 

 

 

 - забезпечую дотримання санітарно-

гігієнічних, протипожежних норм і правил, 

техніки безпеки, вимог безпечної 

життєдіяльності дітей і працівників, 

збереження майна закладу; 

- відповідаю за реалізацію завдань 

дошкільної освіти, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту», та 

забезпечення рівня дошкільної освіти у 

межах державних вимог до її змісту і обсягу 

 



1. Загальна характеристика. 

 Дошкільний навчальний заклад «Перлинка» Розбишівської сільської ради 

розпочав свою діяльність 26 квітня 2007 року. Із 20 грудня 2016 року заклад 

перейшов у півдпорядкування Сергіївської сільської ради. На сьогоднішній день це 

заклад дошкільної освіти «Перлинка» Сергіївської сільської ради Полтавської 

області.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По території обслуговування  ЗДО «Перлинка» всього нараховується  14 дітей 

дошкільного віку. Всі діти від 3 до 6 років охоплені дошкільною освітою. 
 

№з/п Відомості Показники 

1. ПІБ директора Гайдай Валентина Олексіївна 

2. Державна атестація  2013 

3. Кількість вихованців  22 

4. Кількість груп 1 

5. Режим роботи груп :  12 годин 

6. Мова навчання  Українська 

7. Всього працівників  

 Із них: 

6 

Педагогічний персонал 2 

Обслуговуючий персонал 4 



Педагогічний колектив ЗДО «Перлинка» Сергіївської сільської ради для 

забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до її задатків, 

нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, 

культурних потреб керується: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогічні працівники  ЗДО « Перлинка» мають вищу педагогічну освіту та стаж 

педагогічної діяльності понад 10 років. Постійно працюють над вдосконаленням 

свого порофесійного рівня. Відповідно дографіків проходять курси підвищення 

кваліфікації та атестацію. 



Освітній процес в закладі дошкільної освіти 

«Перлинка» здійснюється на основі програми 

розвитку дитини дошкільного віку « Українське 

дошкілля» . 

Колектив ЗДО створив повноцінний життєвий 

простір , що забезпечує сукупність умов, які 

підживлюють природні сили дитини, сприяють 

реалізації нею своїх потенціальних можливостей. 

Мета працівників – створити оптимальні для 

особистісного зростання дитини умови за всіма 

лініями розвитку: 

· Орієнтуватися на виховання у дітей життєвих 

компетенцій: самостійно і критично мислити, 

вирішувати окреслені проблеми , бути творчими. 

· Заклад дошкільної освіти працює у тісній 

співпраці зі сім’єю. 

· Активно залучає батьків до освітнього процесу, 

консультує з питань педагогічної підготовки до 

виховання дітей. 

· Забезпечує повноцінний розвиток особистості 

дитини. 



З метою підвищення педагогічної  

майстерності педагогів,  протягом навчального року  

були сплановані та проведені такі форми методичної роботи: 

 Педагогічні ради,  які відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною 

доцільністю тематики, інноваційним підходом до їх проведення через 

використання інтерактивних форм і методів роботи.  

          Цікаво й змістовно були проведені засідання   педагогічних рад за темами:  

  - «Шляхи організації освітнього процесу, спрямованого на всебічний розвиток 

дошкільників»;  

   - «Інноваційне розвивальне середовище: принципи, модель, акценти»;  

  - « Збереження життя та здовов'я  дітей – одна з основних складових освітнього 

пороцесу». 
СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ 

«Художня література як засіб розвитку комунікативно-мовленнєвих 

здібностей дітей»; 

КРУГЛИЙ СТІЛ «Національно – патріотичне виховання засобами 

української народної гри». 

Колективні перегляди занять. 

Консультації  (щомісяця), групові та індивідуальні консультації. 

Протягом року педагогічний колектив приймав  активну участь у різних 

методичних заходах Гадяцького ЦПРПП та Національної академії 

неперевної освіти  ім. М.П. Остроградського. 

 



Педагогічні працівники активно використовують 

інноваційні технології під час  освітнього процесу, зокрема: 

- мнемотехніка, як засіб засвоєння нової інформації; 

- використання спадщини В.О. Сухомлинського; 

- казкотерапія; 

- використання ТРВЗ ; 

- нестандартне малювання; 

- круги Луілля 

 

Протяго року належну увагу приділяли поповненню  

ігрових  та пізнавальних  осередків 
 

Облаштовуючи осередки,  вихователі керувались такими 

принципами: 

- взаємодії ; 

- динамічності; 

- емоційного комфорту;  

- зв’язку з реальним життям;  

- врахування вікових особливостей дітей. 

          Організоване за такими принципами предметно – 

розвивальне середовище сприяло всебічному розвиткові  

дітей . 

В 2 частину дня для дітей організовано гурток «Шість 

цеглинок». Діти із задоволенням граються із цеглинками 

та вчаться конструювати. 



3. Виконання «Закону про мови» 
 

Заклад дошкільної освіти здійснює реалізацію  

ст.10 Конституції України, Закону України «Про 

мови». Систематизована  нормативно - правова база з 

даного питання. Працівники закладу володіють 

державною мовою.  

                 Освітній  процес, ведення ділової 

документації здійснюється державною мовою. Діти 

молодшого віку  розуміють українську мову, 

відповідають на питання, старші діти добре володіють 

українською мовою. В груповій кімнаті оформлений 

національний куточок в якому розміщені державні та 

національні символи України, предмети народного 

декоративно – вжиткового мистецтва. Вихователями 

зібрані твори українського фольклору: прислів’я, 

приказки, забавлянки, колискові пісні. Цей куточок 

став місцем проведення занять з народознавства, під 

час яких діти знайомляться з обрядами, звичаями, 

побутом, творчістю українського народу. Цікаво і 

змістовно проходять свята, розваги  народознавчого 

змісту.  Проводиться популяризація української мови 

серед батьків . 



4. Про соціальний захист та права дітей 
 

 В нашому закладі значна увага приділяється соціальному захисту 

дітей. Робота з даного питання ведеться відповідно до вимог Закону 

України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства».  

У закладі  ведеться облік та складені списки дітей пільгового 

контингенту.  

Всього на обліку знаходиться 13 дітей пільгових категорій ,  а саме:  

 

     - діти з багатодітних сімей – 1 ;  

     - діти з малозабезпеченних сімей -  3; 

      - внутрішньо-переміщені –  9 

  

        Питання соціального захисту дітей знайшли своє відображення 

на виробничіх нарадах, нарадах при директорові та батьківських 

зборах   



5. Про стан здоров’я  та фізичний 

розвиток дітей 
                Медичне обслуговування дітей закладу 

забезпечує Розбишівська АЗПСМ на підставі укладеної 

Угоди.  

                   Медичне обслуговування в  закладі 

дошкільної освіти  передбачає надання дітям допомоги 

у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань. 

Велику увагу  колектив  приділяє формуванню 

здоров’язберігаючої компетентності у дітей. 

Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що 

поєднувалася оздоровчо - профілактична робота з 

педагогічними заходами в умовах звичайного режиму 

життя дошкільників.  

     У кожній віковій групі, за результатами 

антропометричних вимірювань, ведеться лист здоров’я 

вихованців, згідно з яким  проводиться маркування 

меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час 

фізкультурно - оздоровчої роботи. 

 

      Створене відповідне розвивальне середовище. 

     На сьогоднішній день закладі вільна посада 

медичної сестри. 



 6. Організація харчування 
Протягом року в закладі дошкільної освіти  було 

організовано якісне раціональне 3-х разове харчування 

дітей. Розроблялось  по- сезонно меню  та 

погоджувалось із Миргородським районним 

управлінням Держпродспоживслужби. 

Постійно  здійснювався систематичний контроль за 

організацією повноцінного, безпечного та якісного 

харчування.  

            Продукти харчування та продовольча сировина 

приймалися до закладу з відповідним пакетом 

документів, у необхідній кількості, з дотриманням 

умов і термінів зберігання та реалізації продуктів 

харчування.  

              Директором закладу дошкільної освіти 

систематично здійснювався контроль за дотриманням 

вимог, щодо збереження продуктів  та вчасної їх 

реалізації.  

      Батьки сплачують 40% від вартості харчування. Діти 

пільгових категорій харчуються на безоплатній основі. 

     Запланована вартість харчування: для дітей раннього 

віку – 40 грн., для дітей дошкільногоь віку – 45 грн.   

Середня вартість харчування за 2022 рік становила: ранній 

вік -   37.00 грн, дошкільний вік – 46.64 

.Питання організації харчування дітей постійно 

обговорювались на виробничих нарадах та нарадах, 

при директорові . 

 

               



Місяці  До 4 років Від 4 – до 6(7)  років 

Бюджетна Батьківська  

доплата  

Всього  Бюджетна Батьківська  

доплата  

Всього  

Січень  2022 31,95 1,67 33,62 36,18 1,96 38,14 

Лютий   2022 33,70 1,82 35,52 42,83 2,27 45,1 

Березень  2022 - - - - - - 

Квітень  2022 28,88 1,85 30,73 37,85 2,36 40,21 

Травень 2022 28,68 1,82 30,5 35,33 2,13 37,46 

Червень 2022 39,5 0,97 40,47 52,23 1,14 53,37 

Липень  

2022 

40,73 0,90 41,63 53,08 0,92 54 

Серпень 2022( 01.08- 26.08) 36,80 1,97 38,77 44,35 2,56 46,91 

Серпень / Вересень 2022 

(29.08 -23.09) 

39 3,10 42,1 59,13 5,31 64.44 

Вересень / 

Жовтень  

2022 (26.09- 21.10) 

34,53 3,46 37,99 40,43 4,52 44,95 

Жовтень/ 

Листопад  

2022 (24.10 – 18.11) 

51,83 4,69 56,52 57,95 6,01 63,96 

Листопад / Грудень 2022  

( 21.11 – 30.12) 

41,18 4,17 45,35 53,68 5,14 58,82 

Всього  

  

406,93 26,42 433,2 513,04 34,32 547,36 

Середнє  37 2,40 39,38 46,64 3,12 49,76 

Вартість дітодня з січня 2022р.по грудень 2022р ЗДО «Перлинка» Сергіїської сільської ради 

 



Група 

продуктів 

харчування 

Норма на 1 

дитину на 

день 

Теоретичний 

вихід на 1 

дитину 

Фактичний 

вихід на 1 

дитину  

+/- +/- Процент 

виконання 

норм 

харчуванн

я 
порці

ї 

грам

и 

порці

ї 

грами порці

ї 

грами порці

ї 

грам

и 

Овочі (свіжі, 

заморожені 

або квашені, 

крім картоплі) 

щодня  

 

3 80 720 928800 351 45248

2 

-369 -

29520 

49 

Фрукти та 

ягоди (свіжі 

або 

заморожені) 

щодня  

 

2 80 480 619200 396 30708

2 

-84 -6720 50 

Соки, мл, дві 

порції на 

тиждень 

 

0.4 72 96 278640 42 12132

0 

-54 -3888 44 

Фрукти та 

ягоди сушені 

три порції на 

тиждень 

 

0.6 15 144 58050 34 13557 -110 -1650 23 

Злакові, 

зернові та 

бобові (каші 

або бобових, 

або макаронів, 

в тому числі в 

перших 

стравах) 

готової страви 

щодня три 

порції на день 

 

3 100 720 116100

0 

103 16531

9 

-617 -

61700 

14 

Картопля 

чотири порції 

на тиждень 

 

1 80 192 309600 163 26286

2 

-29 -2320 85 

Хліб 

цільнозернови

й (щодня дві 

порції на день) 

 

2 30 480 232200 230 11104

5 

-250 -1500 48 

 

Виконання норм харчування в ЗДО «Перлинка» Сергіївської сільської ради за 

2022 рік 



Риба 

(розморожена, 

розроблена на 

філе із шкірою 

без кісток) дві 

порції на 

тиждень 

 

 

0.4 24 96 92880 55 53563 -41 -984 58 

Птиця (без 

шкіри та 

кісток)(2 

порції на 

сніданок, 2 

порції на обід, 

дві порції на 

вечерю) 

щотижня 

 

1.2 72 288 278640 152 146827 -136 -9792 53 

Свинина, 

телятина, 

яловичина (без 

кістки) 2 

порції 

щотижня 

(обід) 

0.4 24 96 92880 53 51582 -43 -1032 56 

Яйця (варені, 

смажені) 

 

0.4 16 96 61920 61 39600 -35 -560 64 

молоко та 

молочні 

продукти 

 

2 123 576 1896300 76 251057 -500 -

61500 

18 

Масло 

вершкове 

щодня по три 

порції на день 

 

3 7.5 720 29025 322 12981 -398 -2985 45 

рослинні жири 

(олія) щодня 

дві порції на 

день 

 

2 14.5 480 56115 179 20878 -301 -4364 37 

Сіль  йодована 

щодня по три 

порції на день 

 

3 3 720 11610 356 5737 -364 -1092 49 

Цукор 

обмежується, 

щодня три 

порції, до 

трирічного 

віку додавання 

цукру не 

дозволяється 

 

3 25 720 96750 252 33796 -468 -

11700 

35 

Какао дві 

порції на 

тиждень 

0.4 2.4 96 9288 12 1184 -84 -201 18 



Харчоблок  забезпечений таким 

технологічним обладнанням:     

    - електроплита  з духовою шафою;   

    - електром’ясорубка;  

    -  холодильник з морозильною камерою; 

    -  бойлер; 

На харчоблоці є холодна та гаряча проточна 

вода. 

Кількість та стан посуду харчоблоку 

відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, 

використовується за призначенням. 

 

На даний час працюємо над впровадженням 

та реалізацією системи НАССР. 
  

У закладі дошкільної освіти забезпечено 

щоденне виконання протиепідемічних заходів 

щодо запобігання спалахів захворювання на 

COVID- 19,  гострих кишкових інфекцій і 

харчових отруєнь.   Директором ЗДО щоденно 

проводився  контроль за дотриманням 

виконання санітарно-гігієнічних умов на 

харчоблоці і в групі.   

        Дані питання постійно розглядалися на  

виробничих нарадах та батьківських зборах 



7. Охорона праці та безпека життєдіяльності 

Сьогодні, коли в Україні ведеться повномасштабна війна проти 

вторгнення російського агресора, коли ситуація в країні є дуже 

стресовою для дітей: постійні сирени, вибухи, знервовані 

дорослі, військові зі зброєю – як ніколи підвищується роль 

освіти у підготовці учасників освітнього процесу до дій в 

надзвичайних ситуаціях, до подолання стресів та тривожності, 

адже безпека під час війни починається з обізнаності. 

З метою проведення профілактичної роботи серед учасників 

освітнього процесу щодо дотримання правил безпечної 

поведінки, формування вміння прогнозувати небезпечні 

ситуації та знаходити правильні рішення щодо безпечного 

виходу з цих ситуацій, прищеплення навичок обережної 

поведінки в надзвичайних ситуаціях  та бережливого ставлення 

до збереження свого здоров’я, здоров'я  та життя оточуючих, 

підняття рівня інформаційно–просвітницької  роботи , питанню 

охорони праці та безпеки життєдіяльності надано особливого 

значення.  З працівниками проведено навчання з охорони праці 

та ряд інструктажів щодо роботи закладу в умовах воєнного 

стану, щодо дій персоналу у випадку виникнення надзвичайної 

ситуації. З усіма  учасниками освітнього процесу відпрацьовано 

алгоритми дій ,  розроблено шляхи евакуації до укриття. 

Укриття забезпечено всим необхідним для безпечного 

перебування дітей та працівників: наяні баки з питтєвою та 

технічною водою, створений запас їжі на 48 годин, є медичні 

препарати для надання першої допомоги,  теплий одяг, ковдри, 

знаряддя праці: лопати, сокира, пилка та  вогнегасник.  

    Також протягом року проводились Тижні безпеки дитини, 

Тиждень безпеки дорожнього руху, різні бесіди з дітьми, 

проведені інструктажі з батьками . 

     



8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕКВ Поточні видатки  Надійшло коштів 

за звітний період 

 Касові  видатки  

за звітний 

період 

2111 Заробітна  плата  640751 640751 

2120 Нарахування на заробітну  плату  149731 149731 

2210 Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар  

11801 11801 

2220 Медикаменти та перев» язу вальні 

матеріали 

959 959 

2230 Продукти харчування  100050 100050 

2240 Оплата послуг(крім комунальних) 12359 12359 

2250 Видатки  на відрядження  ---- ---- 

2273 Оплата електроенергії 47745 47745 

2282 Окремізаходи по реалізації 

програм 

---- ----- 

3110 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового  користування 

 -----  ---- 

3132  Капітальний ремонт інших 

об’єктів 

 -----  --- 



ЩО ЗРОБЛЕНО 

 

1. Облаштування території закладу 

2.  Ремонт та фарбування меблів 

3.  Ремонт та облаштування укриття 

 

4.  Закуплено миючі засоби  

5. Закуплено канцелярські товари 

 

 

 

На сьогоднішній день укриття 

потребує дооблаштування 

 

 

 

 

 

 

КОШТИ 

 

1.  Позабюджетні кошти – 2500 грн 

2. Позабюджетні кошти – 1050 грн 

3. Позабюджетні кошти – 3228 грн 

     Бюджетні кошти- 5211 грн 

4. Бюджетні кошти – 3050 грн 

5. Бюджетні кошти – 3540 грн 



8. ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Працівники ЗДО «Перлинка» не стоять осторонь громадської діяльності. Ми 

беремо активну участь у волонтерській діяльності нашого села: надававали 

посильну допомогу продуктами харчування та фінансами внутрішньо 

переміщеним особам та людям, що проживають на територіях, що 

постраждали внаслідок російсьої агресії та воїнам ЗСУ. Працівники ЗДО 

«Перлинка» також допомагали плести захисні сітки .Під час простою закладу 

займалися благоустроєм території села,  облаштовували житло для 

внутрішньо переміщених осіб та готували їжу воїнам.  

 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ! 


