ЗВІТ
завідувача ДНЗ №3 Михальчук Л.Я.
перед педагогічним колективом та громадськістю
про виконану роботу у 2016/2017 навчальному році
Дата проведення: 29.05.2017р., 17.30 год.
Місце проведення: ДНЗ №3, музична зала
Щороку ми традиційно підводимо підсумки роботи нашого закладу. Тож сьогодні ми
поговоримо про досягнення, успіхи та проблеми 2016/2017 навчального року
Мережа та наповнюваність груп
Мережа груп у цьому році не змінилася – працювало 11 груп, в яких насьогодні 225 дітей (при
нормі 188 ), в тому числі раннього віку – 46, молодшого і старшого дошкільного віку –153,
учнів перших класів – 26.
(слайд Мережа)
Мережа груп
Група
Вік дітей
Кількість дітей
раннього віку №1
(2-3р.)
16
раннього віку №2
(2-3р.)
15
раннього віку №3
(2-3р.)
15
старшого дошкільного віку №1
(5-6р.)
25
молодшого дошкільного віку №2
(3-4р.)
21
старшого дошкільного віку №-3
(5-6р.)
25
середнього дошкільного віку №4
(4-5р.)
19
середнього дошкільного віку №6
(4-5р.)
24
молодшого дошкільного віку №7
(3-4р.)
20
молодшого дошкільного віку №8
(3-4р.)
19
Перший клас
(6-7р.)
26
11 груп
225
9 груп працюють за режимом 10,5 год. 2 групи – за режимом 12 год. Враховуючи потреби
батьків у закладі функціонують 2 групи за режимом 12 годин роботи. З вересня діє одна
інклюзивна група, в якій разом зі своїми однолітками виховується дитина з вадами
психофізичного розвитку.
Середня чисельність дітей у звітному періоді - 219.
Співідношення вихованців на одного педагога - 1: 9
Згідно обліку дітей визначеної території всі діти5-річного віку охоплені суспільним
дошкільним вихованням.
Насьогодні проводиться набір дітей на 2017/2018 н.р. у 2 групи дітей віком від 2 до 3 р. (30
дітей). Стан набору можна прослідкувати в електронній черзі на сайті управління освіти.
Щодо забезпечення дошкільного навчального закладу кваліфікованими педагогічними
кадрами
Зусилля колективу спрямовані на створення оптимальних умов для всебічного розвитку дітей,
які виховуються в 11 групах. Освітньо-виховний процес забезпечували 27 педагогічних
працівників.З повною вищою освітою – 18 осіб (67%), з неповною вищою освітою- 9 осіб
(33%). За кваліфікаційним рівнем 67відсотків мають кваліфікаційну категорію, основу за віком
складають працівники зі стажем від 35 до 60 років. Заклад повністю укомплектований
педагогічними кадрами.
Згідно перспективних планів проведено атестацію педпарацівників. За результатами атестації
вихователям Горчинській Н.О., Джурі Л.П., підтверджено раніше встановлені розряди,Яремчук
К.А. – раніше присвоєну кваліфікаційну категорію. Згідно плану забезпечено курсову
підготовку .
Участь у фахових конкурсах:
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 Шуберчук М.П. (практичний посібник «Система планування та організації походів за
межі дошкільного закладу(дитячий туризм) для різних вікових груп») - І місце

Доктор В.І., Мандебура Н.В. (теоретично-практичний посібник «Формування основ
безпеки життєдіяльності) – ІІІ місце
Шуберчук М.П., вихователь-методист, Данилюк І.Д., Доктор В.І., Мандебура Н.В., Яремчук
К.А., вихователі, прийняли участь у фаховому конкурсі «Педагогічні профтести».
Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження
інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.
У навчальному році колектив закладу працював над вирішенням таких завдань:
•
формування основ економічної грамотності - невід’ємної складової соціалізації сучасної
дитини;
•
національно- патріотичне виховання дітей дошкільного віку;
•
формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії дошкільників з
іншими дітьми та дорослими людьми.
З метою формування у дітей основ економічної грамотності на методичних заходах з
педагогами визначено ефективні форми інтеграції суспільного та родинного щодо виховання
правильних споживчих уявлень у дітей. Апробувано програму соціально-фінансової освіти
дітей дошкільного віку «Афлатот». Організовано тематичні екскурсії до банку, заняття з основ
економічної культури, ігри економічної спрямованості. На базі закладу проведено засідання
міського методичного об’єднання, під час якого Мандебура Н.В. презентувала роботу з дітьми
середнього дошкільного віку «Допоможемо гному Економу», спрямовану на засвоєння таких
понять як «гроші», «заробітна плата», «ціна», «реклама», «сімейний бюджет». Метою конкурсу
«Краща новорічна іграшка» було формування у дітей уявлення про те, що використаним речам
можна дати нове життя.
слайд Патріотичне виховання
Продовжено роботу з національно-патріотичного виховання дітей. Педагогічний колектив
надавав значну увагу проблемі розширення кола уявлень дітей про культуру та традиції
українського народу.
З метою модернізації роботи з родинами організовано і проведено цікаві спільні заходи.
У тріаді вихователі-діти-батьки Галус Л.А. проведено дозвілля «Мій тато має талант», під час
якого кожна дитина разом з мамою з гордістю представляла таланти свого тата.
З метою виведення освітнього процесу за рамки
закладу вихователі старших груп
використовували методи і ресурси музейної педагогіки. Проводяться цікаві заняття з
народознавства, розваги, свята, тематичні виставки, конкурси та участь у благодійних акціях.
Допомогти малечі наповнити серця любов’ю до країни, яку вони лише починають пізнавати
допомогли такі проведені заходи:«Вітальна листівка до Нового року бійцям АТО», «Збір
іграшок важкохворій дитині». Дякуємо усім, хто не залишився байдужим та допоміг сім’ї
Лукащуків у боротьбі з хворобою дитини.
Питання щодо формування комунікативної складової дошкільників було опрацьовано під час
консультацій, круглого столу, семінарів, на засіданні педради. Педагоги використовують схеми
для навчання складання описових розповідей, мнемотехніку, пальчикову та дихальну
гімнастику, самомасаж.
З метою соціалізації дитини вихователі проводять різні форми роботи (заняття, свята,
конкурси, змагання). Цікаво та змістовно проведено заходи «Посвята в дошкільнята», «Свято
осені», «Свято Миколая», «Різдвяні зустрічі», «Великдень», «День матері», «Випускний», на
яких діти збагачували досвід спілкування, мали можливість самореалізуватися.
З метою формування іншомовної компетентності дітей організовано вивчення дітьми
старшого дошкільного віку в гурткуз вивчення англійської мови «SMAIL».
Реалізація освітніх завдань здійснюється у тісному взаємозв’язку з оздоровчими
завданнями. В освітній діяльності вихователі постійно використовують здоровязберігаючі
технології.
Щоденне проведення ранкової гімнастики, фізкультхвилинок та фізкультпауз, рухливі ігри,
занять з фізкультури, дні здоров’я, розваги та свята - це ще далеко не весь перелік тих форм
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роботи, до яких залучалися діти, батьки та педагоги. Було організовано створення книг рецептів
здорового харчування. Традиційним уже стало використання Чижаківською С.В., інструктором
з фізкультури, степ-платформ під час фізкультури. Заняття, які проводяться за методикою
М.Єфименка, дають можливість освоювати основні рухові режими в їхній еволюційній
послідовності: лежання, повзання, сидіння, стояння, ходіння, лазіння, біг, стрибки.
На заняттях у гуртку «Чарівний м’яч» діти із задоволенням виконують гімнастику на
фітболах.
В освітньо-виховній роботі педагоги використовують інформаційно-комунікаційні
технології для розвитку потенціалу вихованців, в роботі з баьками. Завдання щодо формування
у ІКТ-компетентності педагогічних працівників залишається актуальним і на наступний
навчальний рік.
З метою виявлення творчого потенціалу ранніх захоплень дітей діяли гуртки.
«Чарівний м’яч» (фітбол-гімнастика)

Чижаківська С.В.

«Веселий чобіток» (танцювальний)
«SMAIL» (англійська мова)

Казанцева Н.В.
Доктор В.І., Мандебура Н.В.

«Промінчики сонечка» (танцювальний)
«Цікаві шашки» (гра в шашки)

Харитончук Д.О.
Тишкун Н.О., Прилуцька Н.О.,

Постійно проводилась робота, спрямована на формування у дітей знань та умінь
безпечної поведінки. Окрім проведення різних форм роботи з дітьми (бесід, моделювання
ситуацій, ІКТ, спостереження) організовано тижні безпеки життєдіяльності, зустріч з
представниками пожежного нагляду, ДСНС.
З метою підвищення професійної компетентності педагогів методичний кабінет
забезпечено парціальною програмою Богуш А. М., Сіданіч І. Л., Сучок В. Є. «Духовно-моральне
виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностей», програмою «Музичнооздоровчі мандрівки» поповнено навчально-методичними посібниками, які схвалені МОН
України до використання у дошкільних навчальних закладах.
Педагогам закладу була надана можливість підвищувати фахову майстерність шляхом
взаємовідвідування міських методичних заходів, колективних переглядів, використання
передового педагогічного досвіду, проходження курсової підготовки.
Продовжує діяти творча група «Метод проектів у дошкіллі» (керівник Шуберчук М.П.,
вихователь-методист), мета якої підвищення професійної компетентності педагогічних
працівників.
З метою кращого засвоєння знань, вмінь і навичок педагоги використовують інноваційні освітні
методики та технологій:
авторська система фізичного виховання М.Єфименка (Чижаківська С.В., інструктор з
фізкультури);
технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера сприяє розвитку креативного
мислення;
тематичне проектування (всі педагоги);
технологя раннього читання О. Декролі (Доктор В.І., Мандебура Н.В., вихователі);
інтеграція педагогічного процесу(всі педагоги) – сприяє закріпленню набутих знань,
вмінь і навичок у різних видах діяльності;
блочного планування (Казанцева Н.В., Музика О.П., музичні керівники);
використання літературної спадщини В.Сухомлинського (Галус Л.А., Яремчук К.А.,
вихователі);
технологія дослідницько-пошукової діяльності дошкільників А.Савенкова. (Сергеєва
Л.М., Леонова Т.П., Джура Л.П., вихователі);
оздоровчі технології терапевтичного спрямування (всі педагоги);
використання схем-моделей у лексико-граматичній роботі з дітьми за методикою
К.Крутій (Горчинська Н.О., вихователі);
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мнемотехніка (Прошина О.К., Мовчанюк О.В., вихователі) – сприяє кращому засвоєнню
віршів, розповідей;
читання за методикою М.Зайцева (Тишкун Н.О., Прилуцька Н.О., вихователі).
Слід відзначити наполегливу роботу вчителя-логопеда Харчук К.О., практичного
психолога Алексєєвої О.П. з використання ефективних методик та технологій.
З метою забезпечення варіативності навчання проведено анкетування батьків вихованців
молодших і середніх груп з метоювивчення запитів щодо організації додаткових освітніх
платних послуг, за результатами якого виявлено, що найбільше батьків бажають навчати дітей
англійської мови та хореографії.
Слайд кваліметрія
За результатами кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного
виявлено позитивну динаміку, якщо на початок навчального кількість дітей високого та
достатнього рівня розвитку становило 27%, то на кінець навчального року цей показник
збільшився до 46,5 %.
Показники рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю
Кількість
В них дітей
Рівень розвитку (кількість дітей /%)
груп ст..д.в.
високий
достатній
середній
початковий
2
50
38
7
3
Обстежено
79%
15%
6%
48
Рівень засвоєння програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»
Результати вивчення рівня компетентності дітей підтверджують ефективність проведення
освітньо-виховної роботи. Аналіз рівня засвоєння дітьми дошкільного віку вимог програми
«Українське дошкілля» у 2016-2017 н.р. показав, що 25% дітей мають високий рівень
засвоєння знань, 53 % - достатній рівень, 21 %- середній рівень, початкового 1%.
За результатами підсумкового обстеження основних фізичних рухів у дітей молодшого,
середнього і старшого дошкільного віку виявлено: найкращі показники зі стрибків в довжину з
місця (69%), бігу на 10м (60%), нижчі - з метання (9%).
Готовність до школи
За результатами отримані такі показники:
високий рівень готовності до школи мають 34,5 % вихованців старшого дошкільного
віку,
середній рівень готовності до школи мають 65,5% вихованців,
з низьким рівнем готовності вихованців немає.
Результати діагностики готовності до школи вихованців врозрізі груп:
Група
Високий
Середній
Низький рівень
рівень (%)
рівень (%)
(%)
№1(вих Прилуцька Н.О., Тишкун
26 %
74 %
Н.О.)
№3 (вих.Доктор В.І., Мандебура Н.В.) 43 %
57 %
Логопедичною допомогою було охоплено 34 дитини, в т.ч. 3 учнів, 24 вихованців старшого
дошкільного віку та 7 середнього дошкільного віку, всього 34 дитини, в тому числі 1 дитина з
особливими освітніми потребами.
Виправлено мовні вади у 19 дітей (58%), на повторний курс залишено 17 дітей, в т.ч.: 15 - з
поліморфною дислалію, 2 - із загальним недорозвитком мовлення ІІ рівня.
Кількість дітей
Вікова категорія
Кількість та % дітей, яким
охоплених
виправлено мовні
логопедичною
порушення
допомогою
34
середній дошкільний вік -7
19 (56%)
старший дошкільний вік - 24
1-й клас- 3
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За результатами обстеження дітей груп середнього дошкільного віку, проведеного в травні,
виявлено, що логопедичну допомогу потребують 22 дітей.
Високий рівень
Низький рівень
Стрибки
69%
3%
Біг 10м60%
6%
Біг20м
53%
9%
Біг 30м
43%
16%
Метання
9%
15%
Щодо соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників
Основним напрямком роботи з дітьми вважаю забезпечення їх емоційного комфорту,
створення сприятливих умов для їх психічного і фізичного розвитку.
Дошкільний заклад відвідують діти різних соціальних категорій.
Соціальний паспорт
Категорія дітей
Кількість дітей
позбавлені батьківського піклування
1
із неповних сімей
10
-

із багатодітних сімей
із малозабезпечених сімей

15
11

дітей-інвалідів
3
які проживають у надзвичайно складних умовах
3
із сімей, які прибули на тимчасове місце проживання
1
із сімей, в яких батьки є учасниками АТО
7
Всього
51
На підставі поданих документів надано знижки за харчування 40 дітей із сімей
вищеназваних категорій. (18 відсотків від загальної кількості дітей), в т.ч.:
проживнняеселені
1позбавлена батьківського піклування
8- батьки яких є учасниками АТО
2- прожитковий мінімум нижче гарантованого
4- інваліди дитинства
11- із малозабезпечених сімей
13- багатодітні (70%)
На громадських засадах обов’язки громадського інспектора з охорони дитинства виконуює
практичний психолог Алексєєва О.П.Проведенообстеження матеріально-побутових умов
проживання та виховання дітей. Діти із сімей означених категорій залучаються до гурткової
роботи, проведення різних освітньо-виховних заходів.
Щодо соціальному захисту працівників. Заробітна плата виплачується вчасно. Виконуються
положення колективного договору між адміністрацією та профспілкововим комітетом.
Слайд Стимулювання
Усім працівникам виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового
окладу, за результатами роботи виплачуються премії. Педагогічним працівникам виплачено у
2016р.як грошова винагорода згідно ст. 57 Закону України «Про освіту» за зразкове виконання
посадових обов’язків.
Використано коштів
Щорічна винагорода педагогічним працівникам згідно
48тис.808грн
ст.57 ЗУ «Про освіту» (100% посадового окладу)
Матеріальна допомога педагогічним працівникам (100%
48тис.574грн.
посадового окладу)
Матеріальна допомога непедагогічним працівникам
56тис.682грн.
(100% посадового окладу)
Преміювання
217 тис.860грн.
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У 2016р. за результатами роботи працівників премійовано на загальну суму 217тис.860 грн., в
тому числі 33060,00грн. за виконання ремонтно-опоряджувальних робіт. Педагогічним
працівникам виплачено грошову винагороду згідно ст. 57 Закону України «Про освіту» у
розмірі 50 % посадового окладу, що склало 48808,00грн.
Згідно законодавства педагогічним та медичним працівникам виплачується матеріальна
допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу. У 2017р. працівників премійовано на
загальну суму 50364,00грн. Матеріальна допомога обслуговуючому персоналу на оздоровлення
у цьому році, як і в минулому роцівиплачуєтьсяу розмірі 100% посадового окладу.
За підтримки Нетішинської міської ради педагогічним працівникам дошкільних
навчальних закладів міста єдиним у нашій області підвищено посадові оклади з 01.01.2017р.
Адже таке підвищення передбачено постановою КМУ від 14.12.2016 р. №974 лише з
01.09.2017р. Проводиться доплата кухарям, підсобним робітникам, машиністам із прання та
ремонту спецодягу у розмірі 4% посадового окладу та надаються додаткові відпустки вкількості
4 календарних дні. Двічі на рік працівники безкоштовно проходять профілактичний медичний
огляд. Згідно заяв організовано харчування працівників.
Робота по утриманню і експлуатації будівлі була направлена на усунення
рекомендацій та приписів контролюючих органів та організацію безпечного перебування дітей
і працівників. Забезпечується щомісячне спостереження за пожежною сигналізацією. З метою
виконання санітарних вимог змінено виконавця послуг з дератизації та дезінсекції. Згідно
Санітарного регламенту вмонтовано кришку на сміттєзбірнику, плануємо встановити захисні
решітки на світильники у спортивному залі.
В закладі створено безпечні умови для організації дитячого харчування. Харчоблок оснащений
необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. У звітному періоді
придбано електронні ваги, холодильник, пароварку, кухонний посуд, проведено повірку ваг.
слайд Фінансування харчування здійснюється у співвідношенні – 40%з міського бюджету та
60% - кошти батьків. Згідно рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 28
грудня 2016р. №557/2016«Про організацію харчування дітейу загальноосвітніх і дошкільних
навчальних закладах у 2017році» вартість харчування становить:

14,00 грн. на одну дитину в день у групах раннього віку (40% - місцевий бюджет, 60%батьки);

21,75 грн. на одну дитину в день у дошкільних групах (40% -місцевий бюджет, 60%батьки);

14,30 грн. на одну дитину для дітей, що відвідують 1-ші класи за режимом днз (40%місцевий бюджет, 60% - батьки) та 7,45 грн. для організації сніданків за рахунок коштів
місцевого бюджету (на період шкільних занять).
Виконання норм по основних продуктах харчування (з січня по квітень 2017р.)
№
Продукти
Виконання норм (у відсотках)
з/п
групи
групи дошкільного
Середній показник
раннього віку
віку
виконання
1.
Масло вершкове
89,38
74,80
82,09
2.
Молоко
66,22
69,04
67,63
3.
Сир кисломолочний
60,88
76,74
68,81
4.
Сир твердий
59,5
65,00
62,25
5.
М’ясо, м’ясопродукти
69,9
73,40
71,65
6.
Риба с/м
83,8
73,96
78,88
7.
Фрукти свіжі
60,44
55,38
57,91
8.
Овочі різні
59,2
65,66
62,43
9.
Яйця
80,48
74,72
77,60
10.
Цукор
75,16
74,72
74,94
11.
Олія соняшникова
81,74
89,50
85,62
Середній відсоток
71,1
70,6
70,9
виконання
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Середній показник виконання норм харчування у січні – травні - 70,9%, в тому числі:
в групах раннього віку – 71,1%
в групах дошкільного віку і перших класах –70,6%
У дитячому харчуванні використовуються продукти харчування та продовольча сировина, які
відповідають вимогам державних стандартів, мають відповідні сертифікати якості.
Щодня на сайті закладу висвітлюється денне меню.
З 1 червня заклад переводиться на чотирьохразовий режим харчування. У щоденний раціон
включатимуться більше овочів, фруктів, соків і відповідно вартість харчування збільшиться на
10 відсотків.
Щодо медичного обслуговування, стану відвідування, рівня захворюваності
Медичне обслуговування забезпечують старші медсестри та медичний персонал
профілактично-реабілітаційного центру. Згідно плану проведено медичні та профілактичні
заходи. Проте, були проблеми щодо проходження медичних оглядів дітей декретованого віку.
Батьки невчасно проходили медичний огляд. Протягом звітного періоду було 26 відмов від
щеплення з причини недовіри до якості вакцини.
У зв’язку із введенням в дію Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів
питання відвідування набуває ще більшої актуальності, тому що цим документом дозволено
приймати дітей після тимчасової відсутності без медичних довідок. Показник відвідування у
2016-2017 н.р. знизився на 0,8% у порівнянні з минулим навчальним роком. Прикрим
залишається той факт, що 25 % дітоднів пропущено дітьми без поважних причин. Найбільше
пропущено без поважних причин у жовтні, листопаді, лютому.
Фактичне відвідування з вересня по квітень становило в середньому 57,2%.( у минулому –
58%). У розрізі місяців найкращі показники відвідування (63%) був у вересні, жовтні, квітні,
найнижчий - у січні (42,8%).
Показники відвідування в розрізі груп:
Групи
відсоток відвідування
1-й клас (вих.Яковлева Л.В.)
75,5
С-4 (вих Гаус Л.А., Яремчук К.А.)
62,7
С-1 (вих.Прилуцька Н.О., Тишкун Н.О.)
61,2
С-3 (вих.Доктор В.І., Мандебура Н.В.)
59,4
С-8 (вих.Шпак Н.З., Мороз Н.І.)
55,3
Я-1 (вих.Сергєєва Л.М., Леонова Т.П.)
54,9
Я-2 (вих.Прошина О.К., Мовчанюк О.В.)
54,6
С-6 (вих.Горчинська Н.О., Дольна І.А., Мандебура
52,1
Н.В.)
С-2 (вих.Богуцька Н.В., Дольна І.А.)
51,5
Я-3 (вих Джура Л.П., Мовчанюк О.В., Шпак Н.З.)
51
С-7 (вих.Данилюк І.Д., Музичук О.С., Яремчук К.А.)
48,5
Краще відвідування в першому класі (75,5%), групах середнього дошкільного віку №4 (62,7%),
старшого дошкільного віку №1 (61,2%), №3(59,4%). Нижчий рівень в групах молодшого
дошкільного віку №7, №2 (51,5%), в групі раннього віку №3 (51%).
Одними із причин пропусків дітьми днз є перебування у відпустці по догляду за
дитиною, яка відвідує заклад, карантин у звязку із підвищення рівня захворюваності на грип,
ГРВІ, неплатіжоспроможність батьків, необов’язковість надання довідок після нетривалої
відсутності згідно Санітарного регламенту.
Щодо рівня захворюваності. З вересня по квітень в порівнянні з аналогічним періодом
знизився на 3 відсотка становить в середньому 7,6% (на 0,3 відсотка нижчий за аналогічний
період минулого навчального року).
Найвищий рівень захворюваності спостерігався у жовтні (6,2), листопаді (5,8%), найнижчий –
у січні (2,9%).
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Рівень захворюваності у вересні – квітні (у відсотках)
Вересень – 5,1
Жовтень – 6,2
Листопад –5,8
Грудень -5
Січень – 2,9
Лютий – 4,5
Березень – 4,1
Квітень – 3,7
В середньому - 4,6
Нижчий рівень захворюваності дітей серед груп дошкільного віку вгрупах С-1(1,5%) (вих
Прилуцька Н.О., Тишкун Н.О.), №7 (вих. Данилюк І.Д., Музичук О.С.), %6 (вих. Горчинська
Н.О., Мандебура Н.В., Дольга І.А.). Найбільше діти хворіли на ГРВІ, грип.
Стан відвідування
Групи
відсоток
захворювання
С-1 (вих.Прилуцька Н.О., Тишкун Н.О.)
1,5
С-7 (вих.Данилюк І.Д., Музичук О.С., Яремчук К.А.)
2
С-6 (вих.Горчинська Н.О., Дольна І.А., Мандебура Н.В.)
3
С-4 (вих Гаус Л.А., Яремчук К.А.)
3,5
С-3 (вих.Доктор В.І., Мандебура Н.В.)
3,5
С-5 (1-й кл.Яковлева Л.В.)
4,9
С-2 (вих.Богуцька Н.В., Дольна І.А.)
5,7
Я-1 (вих.Сергєєва Л.М., Леонова Т.П.)
6,8
Я-2 (вих.Прошина О.К., Мовчанюк О.В.)
6,8
С-8 (вих.Шпак Н.З., Мороз Н.І.)
8,9
Я-3 (вих Джура Л.П., Мовчанюк О.В., Шпак Н.З.)
9,2
З метою забезпечення комплексного підходу щодо зміцнення здоровя працювавпрофілактичнореабілітайційний центр для дітей, які мають захворювання верхніх дихальних шляхів, лорорганів та дітей, які часто хворіють.
Паспорт здоров’я вихованців
Захворювання
Часто та довготривало хворіючі
Хвороби лор-органів
Органи дихання
Тубвіраж, тубінфіковані
Сечовивідна система
Органи травлення
Серцево-судинна система
Захворювання крові
Захворювання нервової системи
Захворювання шкіри
Хірургічні хвороби
Ортопедичні захворювання
Хвороби очей
Всього

Кількість дітей
52
7
7
14
7
2
7
3
6
4
4
6
3
122 (54%)
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Результативність роботи профілактичного-реабілітаційного центру
Кількість дітей,
Кількість дітей
Кількість дітей, у яких
Кількість дітей у
охоплених
знято
виявлено покращення
яких не відбулося
лікувальноз обліку в зв’язку із
стану здоров’я
позитивних змін
профілактичною
одужанням
роботою
80
24
48
8
(30%)
(60%)
(10%)
Щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази
Дошкільний навчальний заклад самостійно здійснює фінансово-господарську діяльність, яка
будується на принципах бюджетного фінансування. Другий рік поспіль маємо належне
фінансове забезпечення у вирішенні нагальних питань функціонування та розвитку.
Позитивним є той факт, що у 2016 р. ми відійшли від практики збору благодійних коштів
батьків для проведення ремонтно-опоряджувальних робіт. З метою підготовки закладу до
навчального року бюджетні кошти використано на придбання:
будівельних матеріалів, лінолеум – 30000,00грн.+14583,50грн.;
сантехнічних матеріалів – 27331,05грн.;
електротехнічних матеріалів -15404,00грн.;
дверні блоки, лінолеуму – 12900,0 грн.
Усього на проведення ремонтно-опоряджувальних робіт у 2016р. та підготовку закладу до
навчального року використано 100тис.218грн. грн.
. Усього у 2016 році використано коштів загального та спеціального фондів бюджету
міста у сумі 3374078,83грн., з яких 77% - заробітна плата, витрати на харчування дітей -17 %,
для придбання предметів, матеріалів використано 8%, на оплату комунальних послуг ми
витрачаємо 4% коштів, витрати на інші послуги -1% та інші витрати становлять по 1%.
Фінансова політика спрямована на максимальне освоєння бюджетних коштів та економний
режим споживання енергоносіїв.
Завдяки достатньому фінансуванню ми покращили матеріально-технічну базу. У 2016р. за
кошти місцевого бюджету придбано:
- дитячі меблі – 11875,00грн.
- дитячі рушники – 2650 грн.
- миючі засоби - 29444,50грн.
- господарські товари – 2090,80грн.
- посуд – 3786,00грн.
- комп’ютерна техніку – 13330,00грн.
У 2017 році придбано:
меблі (столи, офісна стінка)- 14450,00грн.:
постільна білизна – 9991,00 грн.;
спецодяг (халати) – 9494,00 грн.;
рушники – 3000,00
лічильник води – 2820,00грн.
акустична система – 5000,00грн.
посуд – 9750,00грн.
господарські товари - 7785,00грн.
сантехнічні та електротехнічні матеріали -13886,80грн.
проекційний екран -2500,00грн.
пароварка – 999,00грн.
ваги електронні -4300,00грн
З метою економії енергоносіїв замінено лічильник гарячої води. Задля проведення ремонтноопоряджувальних робіт закуплено будівельні матеріали на суму 12288,00 грн.
До кінця року плануємо придбати дитячі стільці.
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Порівняльні дані кошторисів
Найменування товарів, робіт, послуг

Видатки 2016

Виділено у 2017

Миючі і дезинфікуючі засоби

30944,45

29964,00

Сантехнічне, електротехнічне обладнання

42тис.735

57697,00

30000,00 +14583,50

26530,00

М'який інвентар, тканина неткана

2500,00

29 285,00

Господарські матеріали

2090,80

9830,00

Посуд

3786,00

10550,00

Медикаменти

1954,00

5105,00

Меблі

11875,00

28544,00

Дверні блоки

12900,00

9900,00

5505,82
8381,00 + 1400,00

7000,00

Будівельні матеріали, лінолеум

Підписка періодичних видань
Дидактичний , спортивний матеріал
Предмети довгострокового
користування(холодильник)
Пісочниці, шафи для зберігання
господарського інвентарю
Компютерна техніка
Пароварка
Акустична система, проекційний екран

6999,00
42879,00
13330,00

4560,00
2000,00
4400,00+ 2500,00

З метою покращенння навчально-методичного забезпечення придбано розвивальні ігри,
дидактичні посібники 8381,00грн.
З метою виконання вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів
придбано:
шафи для зберігання господарського інвентарю - 14400,00 грн.;
пісочниці – 28479,00грн.
Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне використання
Джерелами фінансування закладу, окрім коштів місцевого бюджету, є також і кошти
батьків та добровільні пожертвування та цільові внески фізичних та юридичних осіб.
Завдяки розумінню та допомозі батьків групи поповнено сучасним ігровим та
дидактичним матеріалом.
У звітний періодоприбутковано товарно-матеріальних цінностей на загальну суму
15443,00грн.
Дитячий садок є відкритим освітнім простором для усіх учасників освітньо-виховного
процесу. Інформаційній відкритості нашого закладу сприяє функціонування сайту, на
якому постійно висвітлюється актуальна для педагогів та батьків інформація.
У соціальній мережі «Фейсбук» на стрінці вихователя-методиста Шуберчук Мальвіни
Петрівни та у групі «Діти і вихователі», висвітлюється інформація та фотота відео
матеріали про події, які відбуваються у нашому закладі.
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Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей
Найменування
сума(грн.)
тюль
780,00
спортивний інвентар
(м'ячі –15, диски фрізьбі-10, фітбол
952,00
–2, обручі -10)
килим
400,00
дитячі меблі
3420,00
подарунки до свята Миколая
9071,00
медичні засоби (олія для масажу,
ефірна олія, суміш для інгаляцій)
820,00
Насьогодні на благодійному рахунку 700,00 грн.
За дотримання бюджетної дисципліни заклад нагороджено грамотою управління державної
казначейської служби як кращого
Середня вартість утримання однієї дитини у 2016 році:
в 1 день – 61,00грн.
в1 місяць -1284,00 грн.
в рік –15406,00 грн.
У зв’язку з впровадженням механізму електронних державних закупівель, відповідно до
рішення виконкому Нетішинської міської ради від 30.07.2016р. №289/2016 «Про застосування
системи електронних державних закупівель», від 19.01.2017р., №6/2017 «Про перелік
закупівель, які здійснюються розпорядниками коштів бюджету міста без застосування системи
електронних державних закупівель», організація та проведення процедур закупівель товарів,
робіт і послуг, сума яких перевищує більше 10000,00 грн. будуть здійснюватись із
застосуванням електронної системи закупівель ProZorro.
У зв’язку із завершенням навчального року дякую усім працівникам за добросовісну
працю, любов до дітей, а вам, шановні батьки, - за допомогу та розуміння. Зичу усім здоров’я,
мирного неба на рідній землі.
Ми відкриті до діалогу, готові обговорити те, що на Вашу думку є дискусійним.
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