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Даний звіт зроблений на підставі наказу М іністерства освіти і науки України 
від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про 
порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно- 
технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно- 
громадської системи управління навчальним закладом, поєднання 
державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання 
управлінських ріш ень запровадження колегіальної етики управлінської 
діяльності завідувача.

Завдання звітування:
1 .Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління 
Ж итомирським дош кільним навчальним закладом № 29 (комбінованого 
типу).
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником 
відповідних ріш ень у сфері управління навчальним закладом.

П орядок денний:
1 .Вибори голови та секретаря зборів.
2.Вибір лічильної комісії 
З.Звіт завідувача Пронози Г.В..
4 .Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості). 

Таємне голосування.

1. Загальна характеристика.
Ж итомирський дош кільний навчальний заклад № 29 комбінованого типу 

розпочав функціонування у 1971 році. Групові приміщення забезпечені 
меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне 
середовище дош кільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей 
і відповідає їх віковим особливостям. Для освітньої діяльності створено всі 
умови. В закладі є музична, спортивна зали, логопедичні групи для дітей з 
вадами мовлення, методичний кабінет та медичний блок, ігрові майданчики 
для кожної вікової групи,спортивний майданчик.
За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 197 місць для 

. дітей від 2 до 6 (7) років. Групи комплектувались переважно у червні-серпні 
місяцях, але набір дітей здійснювався на протязі всього року.
2.Створення умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної 

освіти
Ж ДНЗ № 29 працює за п ’ятиденним робочим тижнем, затвердженим 

Статутом закладу та Колективним договором.
У 2019-2020 н. р. укомплектовано 11 вікових груп:



2 групи для дітей раннього віку;
♦♦♦ 7 груп для дітей дошкільного віку;
❖ 2групи для дітей з вадами мовлення.

Організовано роботу груп з різними режимами роботи, а саме:
♦♦♦ з 12 годинним режимом роботи -7 груп ;
♦♦♦ з 10.5 годинним режимом роботи -4 групи 

Цього року відвідувало 280 дітей, з них: раннього віку 54дитини, 
дош кільного віку 226 дітей; випущено до школи 73 дитини. Для бажаючих 
батьків організовано короткотривалий режим перебування в закладі.

Головною метою дош кільного закладу є забезпечення реалізації права 
громадян на здобуття дош кільної освіти, створення умов для їх фізичного, 
розумового і духовного розвитку, корекція мовлення дітей та створення 
корекційно - розвивального простору для дітей з ООП .
У 2019 -2020  н.р. педагогічний колектив закладу дошкільної освіти 
працював над виконанням завдань:

1. Забезпечувати наступність змісту освітніх програм дош кільної і 
початкової освіти відповідно до основних ідей концепції Нової 
української школи на засадах пріоритету соціалізації дітей старшого 
дош кільного віку.

2. Продовжити впроваджувати сучасні форми освітньої роботи через 
інтегративний підхід освітнього процесу, як засіб розвитку творчого 
мислення у формування сенсорно-пізнавальної та математичної 
компетенції.

3. Створити умови для функціонування інклюзивної групи в ЗДО та 
забезпечити здійснення індивідуального психолого-педагогічного 
супроводу дитини, що виховується і навчається в інклюзивній групі.

4, Удосконалювати освітню роботу з формування монологічної 
компетенції дітей дошкільного віку, у тому числі з особливими 
освітніми потребами шляхом використання сюжетних картин, як 
універсального дидактичного засобу.___________________________________

3. Кадрове забезпечення
Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечували 34 

педагоги: завідувач -  1, вихователь-методист -  1, практичний психолог -  1, 
соціальний педагог-1,учитель логопед -2, музичні керівники -  2, інструктор з 
фізкультури -  1, асистент вихователя -  1,керівники гуртків -2, вихователі- 
22 .
Повну вищу освіту мають 26 педагогів, відповідну середню-спеціальну 

тобто неповну вищу -  7 педагогів та базову вищу -  1 педагог

4.Соціальний захист дітей пільгових категорій



Педагогічний колектив закладу на чолі з відповідальним за роботу з дітьми 
пільгових категорій, соціальним педагогом: забезпечує соціально-
педагогічний патронаж дітей в системі освіти, сприяє взаємодії дитячого 
садка, сім'ї, служби у справах дітей, центру соціальних служб, кримінальної 
міліції ті інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування неурядових та громадських організацій - з метою адаптації 
дитини до вимог соціального середовищ а і створення умов для їх 
сприятливого розвитку.

З метою надання своєчасної та дієвої допомоги дітям, які потребують 
соціального захисту, згідно розробленого плану заходів з надання соціальної 
допомоги дітям пільгового контингенту в 2019-2020н.р. була проведена 
робота, яка реалізовувалась за напрямками: забезпечення прав дітей на 
дошкільну освіту, здоров’я та соціальний захист, формування умов для 
повноцінного фізичного та духовного розвитку кожної дитини. Соціальним 
педагогом та педагогами дошкільного закладу здійснювався супровід дітей 
та родин за різними напрямками соціального захисту дошкільників. Для 
виявлення дітей пільгового контингенту було проведено соціальне 
опитування сімей. Щ оквартально проводився облік дітей пільгових 
категорій, оновлювалася база, своєчасно надавалися звіти про організацію 
роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій до департаменту 
освіти Ж итомирської м іської ради.

5. Організація освітнього процесу.
Дош кільний навчальний заклад здійснював освітньо -  виховну 

діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту, 
Базового компоненту дош кільної освіти (нової редакції). Програмове 
забезпечення освітнього процесу в 2019-2020 н.р. складалось з інваріантної 
частини, сформованої на державному рівні в межах Базового компонентну. 
Зміст дош кільної освіти в межах Базового компоненту визначався 
оновленою освітньою програмою «Українське дош кілля»,«Впевнений старт». 
Організація діяльності дошкільного навчального закладу в 2019-2020н.р. 
здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних
рекомендацій М іністерства освіти і науки України «Про організацію роботи 
в дошкільних навчальних закладах у 2019-2020 навчальному році», для 
програмно-методичного забезпечення освітнього процесу педагоги 
керуватись Переліком навчальних видань, рекомендованих М іністерством 
освіти і науки України для використання в дош кільних навчальних закладах 
у 2019/2020 навчальному році.

Д іяльність дош кільного навчального закладу регламентується планом 
роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період, що схвалюється 
педагогічною радою закладу і затверджується завідувачем. Планування 
освітньої роботи з дітьми здійснюється за режимними моментами з 
урахуванням завдань освітніх ліній Базового компонента дошкільної 
освіти. Дана модель перспективного планування дає можливість педагогам- 
дошкільникам реалізувати на практиці інтегрування різних видів діяльності,



систематизувати знання, уміння, навички дітей з урахуванням досвіду 
діяльності.

Пріоритетним питанням у вихованні дітей нашого закладу є фізичне 
виховання. Ного успіх залежить від правильної організації режиму дня, 
рухового, санітарно-гігієнічного режимів, всіх форм роботи з дітьми та інших 
чинників. Оптимізація рухового режиму забезпечується шляхом проведення 
різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізичної культури, 
організації дитячого туризму, самостійної рухової діяльності. Особливого 
значення надається також оволодінню дітьми системою доступних знань про 
дотримання здорового способу життя, основ безпеки життєдіяльності.

6. Організація різних форм роботи в повсякденному житті для розвитку 
творчих здібностей дітей

В закладі гуртковою роботою були охоплені діти середніх та старших 
груп. Вони організовуються з урахуванням інтересів та здібностей самих 
вихованців, запитів батьків, наявних матеріальних умов та кадрового 
забезпечення. Зміст гурткової роботи визначається парціальними 
програмами чи авторськими, які складаються керівниками гуртків на основі 
власної педагогічної діяльності та відображається у річному плані роботи. 
Традицією дош кільного закладу є:
1. Гурток «Здоров’я і грація» керівником гуртка є інструктор з фізкультури 
Ткачук О.О.
2. Гурток вокального співу «Дзвіночок» (для дітей старших і середніх 
груп),керівнико ємузичний керівник Ю зефович Ю.Р.
3. Гурток театралізованої діяльності керівник , Ярощ 0 .0 .
4. Гурток зображувальної діяльності «Чарівні долоньки»,керівник гуртка 
Кальчук Т.О.
5. Гурток англійської мови (для дітей середнього та старшого дошкільного 
віку)

7.Методичне забезпечення
М етодична робота була спрямована на підготовку вихователів до 

якісного виконання завдань в умовах реалізації програми розвитку дитини 
дошкільного віку «Українське дошкілля», «Впевнений старт», впровадження 
завдань Базового компоненту дош кільної освіти; на підвищення їх 
педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу. У ході реалізації 
змісту методичної роботи в закладі упродовж року згідно перспективного 
плану, 12 педагогів, пройшли курси підвищення кваліфікації при КЗ 
«Ж ОІППО», з них 2 за дистанційною формою освіти.

У грудні місяці вихователем М ісюрою О.О.було проведено методичне 
об’єднання для вихователів, де на високому рівні представили організовану 
освітню діяльність з дітьми спецгрупи використовуючи інноваційні 
технології.

Атестація педагогічних працівників здійснювалась відповідно до ст. 54 
Закону України ”Про освіту“, Типового положення про атестацію 
затвердженого наказом М іністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №



930 зі змінами, з метою активізації творчої професійної діяльності 
педагогічних працівників, стимулювання якісної роботи.
У 2019-2020н.р. 6 педагогів пройшли чергову атестацію. Так упродовж 
навчального року вивчалася система роботи цих педагогів. За наслідками 
атестації 2019-2020року Гришина Н.В. атестована, як спеціаліст II категорії, 
Місюрі О.О. присвоєно педагогічне звання «вихователь -  методист» .

Ефективними є форми підвищення професійної майстерності педагогів: 
педагогічні ради, теоретичні семінари, семінари-практикуми, проблемні 
семінари, консультації, колективні перегляди занять. В цьому навчальному 
році з березня 2020року всі методичні заходи з працівниками проходили 
дистанційно. Колективним органом управління освітнім процесом у закладі є 
педагогічна рада, де розглядаються актуальні питання сьогодення.

Було проведено засідання педагогічних рад, а саме:
-  «Інтегрований підхід до освітнього процесу, як ключовий аспект у
Концепції Нової української школи та діяльності закладів дошкільної 
освіти»;
-  «Ф ормування монологічної компетенції дітей дош кільного віку, у 
тому числі з особливими освітніми потребами через використання сюжетних 
картин, як універсального дидактичного засобу;
-  «Про ш ляхи вдосконалення сенсорно-пізнавального розвитку дітей
дош кільного віку за Базовим компонентом дош кільної освіти»;
-  «Реалізація компетентні сного підходу до формування та розвитку 
ключових і предметних компетентностей дітей передшкільного віку, їх 
соціалізації до нової ролі».
Активну участь в засіданнях педагогічної ради брали педагоги: Скаковська 
О.А., М ісю ра 0 .0 .,Г орш кальова  О.Л.,Розбіцька І.В..
Успішно проведені семінари:

«Ш ляхи формування монологічної компетенції дітей дошкільного 
віку, у тому числі з особливими освітніми потребами через використання 
сюжетних картин, як універсального дидактичного засобу»;

«Сюжетні картини як універсальний дидактичний засіб формування 
монологічної компетенції дітей дошкільного віку»;

«Правова культура: концептуальні засади»;
«Інклюзивна практика в дитсадку: організаційна модель» 

Навчально-практичний семінар 
«Методичні аспекти реалізації освітньої лінії «Дитина в сенсорно - 

пізнавальному просторі».
- «Розвиток монологічного мовлення дітей дош кільного віку 

під час складання розповіді за картиною.
Педагоги закладу є постійними активними учасниками в 
заходах та конкурсах міста:
-  учасники міської виставки «Сучасна освіта Ж итомира -  2019 досвід 
роботи М ісюри О.О.
-  М ій квітучий район
-  Перший Ж итомирський фестиваль «Різдвяна панчоха»
-  Великдень у Ж итомирі зі створенням писанки до свята Великодня.



А також в закладі проведено:
Участь у фото-вернісажі «Я люблю своє місто, свій район».

В закладі функціонує інклюзивна група і 3 вихованців, згідно заяв 
батьків та висновків ресурсного центру перебувають на інклюзивному 
навчанні. Асистент вихователя Вуйк О.М. сприяє кращому засвоєнню 
програми «Впевнений старт» дітям з ООП. В закладі створені всі умови для 
дітей з особливими освітніми потребами. Вихователям та асистенту 
вихователя, помічнику вихователя здійснюється доплата за роботу з дітьми з 
ООП в розмірі 20%. Щ ороку виділяється державна субвенція для придбання 
товарів та для надання додаткових освітніх послуг дітям з ООП з числа 
педагогічних працівників закладу.

Велика увага приділяється молодим вихователям, які працюють на 
групі у парі з гіедагогом-новатором, або для роботи з ними закріплені 
наставники, це творчі педагоги з багаторічним стажем.

Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку 
закладу. Впроваджувалися в практику роботи новітні технології з розвитку 
креативних здібностей та пізнавальних можливостей дош кільнят .

В закладі створені всі умови для збереження психічного та фізичного 
здоров'я дітей, організації освітньо діяльності і розвивального простору для 
вихованців. Створені безпечні умови праці для всіх працівників закладу. 
Дошкільний навчальний заклад забезпечено необхідним обладнанням, 
меблями та м ’яким інвентарем, що знаходиться у робочому стані.

Протягом року поповнено спортивний зал спортивними модулями для 
дітей на суму 29000грн. В кожній віковій групі обладнані міні-спортивні 
куточки з необхідною атрибутикою (обручі, кеглі, скакалки, стрічки, м ’ячі, 
дуги, торбинки з піском тощо). Усі спортивні куточки розміщені у 
доступному для дітей місці.
Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може 
виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. 
Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого 
травматизму має такі завдання:
- поліпшення якості навчально -  виховної роботи з дітьми щодо питань 
особистої безпеки та захисту життя;
- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо 
формування у дош кільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та 
життя;
- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.
9. Організація харчування.

Харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється 
відповідно: «Інструкції щодо організації харчування дітей у дошкільних 
навчальних закладах» та інших нормативних документів.

З 01.01.2020року встановлено вартість харчування: дітей раннього віку
-  28,90 грн.(20.23грн.за рахунок коштів батьків - 70% від вартості 
харчування) та 8,67грн. з міського бюджету(30%  від вартості 
харчування);дітей дош кільного віку -4 2 ,90грн.( 30,03.за рахунок коштів 
батьків - 70% від вартості харчування) та 12,87грн.з міського бюджету(30% 
від вартості харчування).



В дош кільному закладі створюються сприятливі умови для 
організації якісного та раціонального харчування. З введенням в штатний 
розпис сестри з дієтичного харчування покращилась робота з організації 
харчування. Велика увага протягом року зверталася на виготовлення 
технологічних карт та урізноманітнення меню для дітей, забезпеченню 
асортименту продуктів відповідно до перспективного меню на (осінньо- 
зимовий, весняний, літній оздоровчі періоди), технології та якості 
приготування страв, організації харчування в групах. Харчування в закладі 
організовано згідно визначеного переліку необхідних продуктів на 1 дитину 
на день для належного росту і розвитку. В меню є всі продукти згідно 
переліку. Харчування проводиться 3 рази на день.

Харчування дітей пільгового контингенту фінансується своєчасно за 
рахунок бюджетних коштів, а саме: діти без батьківського піклування - 100%, 
діти з багатодітних сімей - 50%, діти, батьки яких учасники АТО - 100%, 
діти-інваліди - 100%, діти з малозабезпечених сімей - 100%, 33 дитини 
логопедичних груп забезпечуються 100 % безоплатним харчуванням. О б’єм 
їжі відповідає віку дитини. Частота завозу продуктів залежить від терміну їх 
реалізації та кількості дітей, які відвідують заклад, у середньому 2 - 3  рази на 
тиждень.

Щ оденно на кожний наступний день, відповідно до наявності продуктів 
харчування та з урахуванням картотеки страв -  сестра медична з дієтичного 
харчування складає меню-розклад згідно перспективного меню. Для 
урахування кількості відходів -  ведеться журнал «Обліку відходів». Видача 
готових страв проводиться тільки після зняття проб, про що робиться запис у 
журналі «Бракеражу готової продукції». Щ одня залишають на харчоблоці 
добові проби кожної страви раціону. Біля кухні вивішено графік видачі їжі та 
денне меню із зазначенням виходу кожної страви.

Показником правильної організації харчування є показники здоров’я 
дітей.

Аналіз виконання норм харчування засвідчує їх виконання наближено 
до норм у середньому (ранній вік - 83,89%, дош кільний вік - 83,85%.

Щ оденно керівником контролюється харчування дітей у дошкільному 
закладі.

На виконання Постанови Кабінету М іністрів України від 11.03.2020р. 
№211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 
СОУГО -  19»,ст.6,11 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб»,у закладі розроблені покрокові дії працівників щодо організації 
харчування.

Здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно- 
гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились 
планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв 
та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався 
технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти 
харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із 
супровідними документами. Режим харчування здійснювався відповідно до 
режиму кожної вікової групи.



В закладі застосовується система управління безпечністю харчових 
продуктів НАССР. Працює робоча група безпечності (група НАССР)- 
керівником якої є Данилюк К.О, сестра медична.

10. Медичне обслуговування в дошкільному навчальному закладі

М едичне обслуговування в дош кільному навчальному закладі № 29 
здійснюється згідно Закону України «Про дош кільну освіту», Постанови 
Кабінету М іністрів України від 14.06.2002 року № 826 «Порядок медичного 
обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». Спільного наказу 
МОЗ та М О Н України від 30.08.2005 року № 432/496 «Про вдосконалення 
організації медичного обслуговування дітей у дош кільних навчальних 
закладах», інших нормативно-правових документів. Зокрема, медичне 
обслуговування дітей у дош кільному навчальному закладі здійснюється 
сестрами медичними старшими Кульчицькою Н.С. та Данилюк К.О.. 
Щ оденно оглядають дітей, які відвідують дош кільний заклад, проводить 
антропометрію, термометрію , а в період адаптивного карантину і 
температурний скринінг, відповідно Регламенту. Сестрами медичними 
ведеться річний план щеплень. Згідно індивідуального календаря щеплень 
кожна дитина закладу направляється в поліклініку на щеплення. У зв ’язку з 
несприятливою епідситуацією в Україні було забороною не щепленим дітям 
відвідувати заклад освіти. Тому за показниками попереднього року значно 
зріс показник щ еплених дітей та працівників. Питання медичного 
обслуговування дітей, аналіз дитячої захворюваності, стан відвідування, 
організація літнього оздоровлення тримаються на постійному контролі

11.Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації 
матеріально-технічної бази закладу.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному 
закладі матеріально - технічна база постійно удосконалюється і 
модернізується. Заклад працює за затвердженим кошторисом, в межах 
виділених асигнувань.

Протягом 2019-2020н.р. по кошторису на придбання предметів, 
матеріалів, обладнання та інвентарю було виділено 258 500,00грн. Для 
збагачення матеріальної бази закладу було придбано: постільну
білизну,дитячі руш нички, закуплено каструлі н/с, комп’ютер, дитячі шафи в 
старшій групі № 2,шафи для інвентарю в ясельну № 1,пральню. Закуплено 
м ’які модулі в логопедичну №1 та №2 групи. Оновлено меблі в інтерактивній 
кімнаті та наповнено її розвивальними іграми для дітей. Закуплено за 
рахунок кошторисних призначень для фізкультурного залу спортивно -  

* розвивальні ігри.
Також, за рахунок бюджетних асигнувань у 2020 проведено:
• поточний ремонт туалету в ясельній №1 групі;
• поточний ремонт тіньового навісу в логопедичній №2 та ясельній №1
групах;
• замінено сантехнічне обладнання в туалеті загального користування;
• закуплено в молодшій №1 ,№2 кухонні шафи;



• закуплено на 2групи постільну білизну для дітей та дитячі рушнички 
За рахунок благодійної допомоги батьків групові приміщення 8 гг>д 

поповнилися сучасними телевізорами, ламінаторами, в деяких групах є 
ноутбук та принтери, що ефективно впливають на якість освітнього процесу 
в ДНЗ. Для занять з вихованцями в закладі створена інтерактивна кімната 
для розвитку дитини та підготовки її до НУШ.
В логопедичній групі №1 придбано дитячі меблі для куточку сенсорики. В 

молодшій групі №1 батьківським комітетом було замінено кухонні шафи.
З метою забезпечення прозорості та відкритості вся інформація про 

фінансування, благодійну допомогу, стан освітнього процесу висвітлюється, 
оприлюднюється на сайті закладу та в інформаційному куточку,який 
доступний для ознайомлення.

Протягом року проводилась велика робота щодо благоустрою та 
озелененню території ДНЗ, ошатності ігрових майданчиків, клумб,
покращення матеріально-технічної бази закладу. Щ ороку силами 
працівників закладу висаджуються нові дерева та кущі, квіти на квітниках, 
та біля ігрових майданчиків. З кожним роком покращується і ландшафтний 
дизайн території закладу. Протягом цього року було заверш ено відбудову 
тіньових навісів. В тіньових павільйонах зроблені дерев’яні лавки та тумби 
для збереження іграшок. На ігрових майданчиках з ’явилося більше 
обладнання: пісочники, грибки від сонця. Спортивний майданчик
поповнився інвентарем для бігу,орієнтування.

Групи поповнюються сучасними дитячими меблями, іграшками
відповідно віку дітей й атрибутами для проведення сюжетно-рольових ігор, 
сенсорними та настільними іграми, методичними посібниками та 
дидактичним матеріалом,сучасними телевізорами. Робочі місця протягом 
року відповідали санітарно-гігієнічним нормам, вимогам техніки безпеки і 
охорони праці.
12.0хорона праці.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі 
здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки. Затверджені 
інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності 
дітей та учасників освітньо -  виховного процесу. Робота з забезпечення 
безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо -  
виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів 
безпеки праці.У 2020році зареєстровано 1 нещасний випадок.
Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо 
покращення умов праці, санітарно -  оздоровчих заходів, охорони довкілля і 
вживає заходів щодо їх виконання. При складанні річного плану роботи 
плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження 
життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого 
травматизму.
Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів 
інструктажів з техніки безпеки.
Адміністрація закладу планує та організовує достатні умови для праці та 
освітньо -  виховної діяльності членів трудового колективу.



Л.опгу льндй заклад має гарний авторитет серед батьків, які виховують 
дітей дош кільного віку. про що свідчить черга в електронному реєстрі дітей 2 
-  6 г -  :; . вл л  .кількість бажаючих влаштувати дитину в наш заклад.
За останній рік скарг на роботу колективу не надходило. У соціальних 
мережах можна прослідкувати хороші відгуки про заклад. Щ отижня 
проводився прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності 
навчального закладу, розглядаються пропозиції, зауваження, прохання,які 
поступаю ть від батьків, батьківського комітету.

У своєму звіті розкрила всі напрямки роботи закладу, дала аналіз 
виконаної роботи, розповіла про досягнуті результати, а також про 
педагогічні та творчі здобутки. Наголосивши при цьому на велику роль та 
підтримку батьківської громади, системність та професіоналізм всього 
колективу Ж ДНЗ №29.

Проте поряд з позитивними здобутками існують питання які 
потребують відпрацювання. Це стосується зміцнення матеріально -  технічної 
бази, зовніш нє освітлення вулиці, в 5групах провести ремонт
санвузлів,провести капітальний ремонт пральні та придбати гладильний 
каток для полегшення праці працівників пральні. Продовжити благоустрій 
території з озеленення та забезпеченням ігрового обладнання. Замінити 
пісочники, які матимуть бортики та кришки. Колектив Ж ДНЗ№ 29 і надалі 
буде продовжувати працювати над впровадженням інноваційних
технологій в освітній процес, підвищенням якості дош кільної освіти шляхом 
модернізації її змісту та вихованням патріотичної свідомості у дошкільників.

В обговорені звіту взяли участь працівники дош кільного навчального 
закладу та батьки вихованців, які в свою чергу достатньо високо оцінили 
роботу працівників та керівника Пронози Г.В. - «Відмінно».


