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На виконання наказу Міністерства освіти і науки України №55 від
28.01.2005 року «Про запровадження звітування керівників дошкільних,
загальноосвітніх та професійно технічних навчальних закладів» та з метою
поєднання державного і громадського контролю за прийняттям й виконанням
управлінських рішень у дошкільному закладі керівник повинен щорічно по
завершенню навчального року звітувати перед
колективом, батьками та
громадськістю про виконану роботу за рік.
Запорукою успішного розвитку дошкільного закладу є узгоджена діяльність
адміністрації, взаємодія педагогів, батьків, громадськості.
Тому, я керівник дошкільного навчального закладу, прозвітую перед вами
про свій особистий вклад у підвищення рівня організації навчально-виховного
процесу у дошкільному закладі, створення належного матеріально-технічного
забезпечення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №22 «Жайворонок»
Черкаської міської ради.
Протягом звітного періоду у 2017-2018 навчальному році в дошкільному
закладі функціонувало 11 груп, з них 3 групи для дітей ясельного віку, 8 груп
для дітей садового віку. Успішно проведена комплектація груп дітьми та
кадрами на 2017-2018 навчальний рік. Так на 01.09.2017 року було
укомплектовано 289 дітей.
Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог
в дошкільному
навчальному закладі обладнані необхідні приміщення: групові та спальні
кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна та
музична зали, працюють кабінети: медичний, методичний, психологічний, всі
технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки
здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним,
функціональним, і естетичним вимогам.
Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного
розпису. Працює нас в дитячому садку - 51 особа: зокрема, педагогічних
працівників — 22 особи, з вищою педагогічною освітою в дитсадку - 17 осіб,
неповну вищу освіту мають 5 осіб.
Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 15 спеціалістів,
З педагоги - «спеціалісти II категорії», 3 — «спеціаліст І категорії», 1 педагог
має «вищу категорію» та має педагогічне звання «старший вихователь»,1звання «вихователь-методист».
Вік педагогічних працівників:
від 20 до 30 років - 6 осіб;
від 30 до 40 років - 5 осіб;
від 40 до 50 років - 9 осіб;
старше 50 років 2 особи.
Педагогічний стаж педпрацівників:
До 5 років - 6 осіб;
від 5 до 10 років - 4 особи;
від 10 до 20 років - 8 осіб;
від 20 до 30 років -9 осіб;
більше ЗО років - 2 особи.
Щороку в дитячому садочку проходить атестація педагогічних
працівників відповідно до «Типового положення», згідно перспективного

плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів.
Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при
обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію. У 20172018 навчальному році курси підвищення кваліфікації при ЧОІПОПП пройшли
вихователі: Ясир С.П., Баландіна Л.І., Удовченко І.Ю.
Атестувалася у 2017-2018 навчальному році:вихователь Удовченко І.Ю.,
Продовжують навчання у вищих навчальних закладах за спеціальністю
«Дошкільне виховання» вихователі групи №1,2 Горбонос A.B. та вихователь гр.
№7,8 Єрьоменко А.О.
В навчальному році діяльність дошкільного навчального закладу
здійснюється згідно затвердженого колективом та погодженого з департаментом
освіти та гуманітарної політики річним планом роботи. Річний план на 20172018 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:
- Продовжувати роботу по формуванню в дітей звичок та моделі поведінки,
що відповідають сталому розвиткові. Сприяти набутті дитиною первинних
компетенцій ресурсозбереження та ресурсозберігаючої поведінки;
- Підвищувати рівень інноваційної культури педагогів дошкільного
навчального закладу для забезпечення активної позиції дитини в здобутті
знань, у використанні комплексного підходу до збереження і зміцнення
здоров'я дітей, інтелектуально-емоційного, духовного і соціального
благополуччя;
- Співпрацю педагогів та батьків спрямувати на розвиток у дітей емоційної
культури та моральних почуттів, морально-етичного й художньоестетичного ставлення до довкілля, мови, книги, які забезпечують
формування базових
моральних якостей особистості, громадянської
самосвідомості.
Всі ці завдання реалізовувались в різних формах роботи: на педрадах, на
відкритих переглядах, батьківських зборах, семінарах для педагогічних
працівників та батьків. Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі
здійснювалась згідно Інструктивно методичних рекомендацій МОН України №
1/9- 322 від 13.06.2017 року «Про організацію освітньої роботи в дошкільних
навчальних закладах у 2017 - 2018 навчальному році», визначалась Базовим
компонентом дошкільної освіти, (затвердженого наказом МОН України від
22.05.2012 року № 615), та проводилась за Освітньою програмою для дітей від
двох до семи років «Дитина».
Всього було заплановано та проведено протягом навчального року чотири
педагогічних ради:
Листопад: «Інноваційні підходи до спільної роботи дошкільного закладу і
сім'ї у формуванні в дітей дошкільного віку життєвих навичок, які
сприяють фізичному, соціальному, психічному і духовному здоров'ю
дитини»
Лютий: «Вплив мистецької та художньо-продуктивної діяльності
дошкільника на формування його світогляду»
Травень: «Аналіз роботи за 2017-2018 н. рік та підготовка до літнього
оздоровчого періоду»
Серпень: «Підсумки літнього оздоровчого періоду та завдання на новий
2018-2019 н.рік»

Даним педрадам передувало тематичне вивчення стану фізкультурнооздоровчої роботи в садових групах, в старших дошкільнят навичок
самозбереження, фізичного, соціального та психічного здоров’я та рівень
засвоєння технічних навичок зображувальної діяльності також в усіх садових
групах. У травні 2018 року проведено вивчення досягнень дітей дошкільного
віку (старші групи) відповідно до вимог програми та Базового компоненту і
проведено психологічне тестування рівня інтелектуальної готовності дітей до
навчання у школі . Тематична та комплексні перевірки проходила згідно річного
плану на 2017 - 2018 н. рік
Орієнтуючись на динамічні зміни в навколишньому світі і сучасні вимоги до
підростаючого покоління та з метою розвитку різноманітних форм мислення,
творчих здібностей та високих соціально-адаптаційних можливостей особистості
у вихованців нашими педагогами були впроваджені в навчально-виховний
процес наступні інноваційні педагогічні технології:
- Вихователі гр.№1, 2 Парій П.Ф., Янченко
О.І., Горбонос A.B.
використання елементів технології М.Монтесорі з формування сенсорних
еталонів, мислення, властивості предметів;
- Формування логіко-математичної компетентності по Л.Зайцевій (всі садові
групи);
- Використання інтелектуальної карти, як засобу систематизації інформаціїтехнологія Н.Гавриш (гр.. №5, №11 вихователі Степаненко Н.В., Гейкіна
Н.В.)
- Використання елементів ейдетики для розвитку пам'яті - технологія І.
Кіндрат (гр.. №7 вихователі Ратушна В.В., Єрьоменко А.О.)
- Елементарна дослідницька діяльність (з геометричними фігурами,
повітрям) - технологія стремосвіти І. Стеценко (гр. №6 вихователь
Попова О.Р.)
- Практичний психолог Омельченко М.В. методика І. Карабаєвої.
У цьому навчальному році достатньо уваги
приділялося педагогами
закладу формуванню в дошкільників внутрішніх моральних цінностей,
залученню дітей до системи цих цінностей засобами різних спільних з батьками
заходів, організованих дитячим садком, зокрема у листопаді 2017 року пройшло
свято в гр.№8 вихователь Удовченко І.Ю., муз керівник Москаленко О.В.
«Супертатусі та їхні діти».
У січні,лютому та травні 2018 року проведено свята: обрядове святкове
дійство «Колядуєм та щедруєм», свято
до Міжнародного Дня мови та
«Фестиваль вишиванок», які сприяють формуванню в дитини таких важливих
якостей, як почуття патріотизму, любові до рідної землі.
Протягом року було також організовано виставки для батьків, дітей,
мешканців мікрорайону: виставка годівничок до міського конкурсу годівничок
для птахів, виставка виробів з природних матеріалів«Дари осені», «Великодні
композиції» «Безпека на дорозі», виставка до фестивалю вишиванок.
29 листопада 2017 року та 6 лютого 2018 року в дошкільному закладі пройшли
Дні відкритих дверей під час яких батьки мали змогу поспостерігати за

режимними моментами, заняттями, ознайомитися з роботою харчоблоку, пральні
та інших служб.
5 грудня 2017 року в дошкільному закладі пройшла зустріч батьків з
спеціалістами служби у справах неповнолітніх. Зустріч було організовано з
метою ознайомлення батьків з їх правами та обов'язками та формуванням
батьківської відповідальності.
Фізкультурно - оздоровча робота проводилась на належному рівні про це
свідчать результати досягнень дітей у засвоєнні основних фізичних рухів на
відповідність заданих програмових вимог старших дошкільників. Якість
оволодіння дітьми старшого дошкільного віку основними рухами відповідає
вимогам.
Систему фізкультурних занять доповнювали фізкультурно-оздоровчі
прогулянки та спортивні масові заходи:
25 та 27 квітня 2018 року спортивна розвага спільно з батьками для старших
дошкільників груп №10, 11 «Весняна спортивна карусель».
Щорічно вихованці дошкільного закладу приймають участь у зональній
першості чемпіонату м. Черкаси серед дошкільних навчальних закладів з
шашок. Так у 2018 році приймали участь у шашковому турнірі серед
дошкільників мікрорайону вихованка гр. №11 Рудоміна Варя та вихованець
групи №10 Ткаченко Богдан.
Протягом травня 2018 року було організовано панораму-звіт педагогів
дошкільного навчального закладу щодо результативності підвищення своєї
фахової майстерності та методичного рівня протягом 2017-2018 навчального
року.
Протягом року велика увага приділялася навчанню дітей правил безпеки
життєдіяльності. З 23.04.2018 по 27.04.2018 в дошкільному навчальному
закладі згідно наказу № 28 від 15.03. 2018 року проводився «Тиждень безпеки
дитини та об'єктового тренування», під час якого були проведені різноманітні
заходи з метою закріплення знань та умінь дітей по збереженню особистого
здоров'я та життя.
В рамках Тижня відбулись такі заходи:
бесіда з вихованцями про небезпеку при пожежі, та причини її
виникнення, про безпечну поведінку біля водойм, в лісі, в громадських
місцях, на подвір’ї, бесіда «свої та чужі», відпочинок в зоопарку та інші;
різноманітні дидактичні ігри, рухливі ігри та естафети з дітьми для
вивчення та закріплення навичок безпечної поведінки;
евакуація вихованців з приміщення дошкільного закладу в рамках
об'єктового тренування;
В період з 05 квітня по 05 травня 2018 року в дошкільному закладі пройшов
місячник з санітарної очистки та озеленення території. На протязі місяця
здійснено генеральне прибирання території після зимового періоду, вивезено
сміття, завезено чистий пісок, за активної участі та допомоги батьків
пофарбовано майданчики. Восени завдяки співпраці з відділом екології
Черкаської міської ради було висаджено алею з 20 кленів. Також в рамках
місячника було проведено екологічний тиждень з 02.05.2018 по 05.05. 2018 із
залученням дітей і батьків. Під час Екологічного тижня проведено тематичні
заняття, озеленено територію.

На виконання ст.. 30 Закону України «Про освіту» від 05.09. 2017 року
№2145-УІІІ в дошкільному закладі створено офіційний веб-сайт на якому
оприлюднюється кошторис, звіти про використання коштів та викладено всю
інформацію про діяльність закладу згідно вимог. Інформацію на сайті
оновлюємо регулярно.
В дошкільному закладі систематично проводяться батьківські збори, працює
рада закладу, в повсякденному житті проводяться консультації, перегляд вами,
батьками, окремих форм роботи з дітьми, застосовуються наочна пропаганда
(інформаційні бюлетні, батьківські куточки). Протягом року було проведено З
засідання Ради закладу на яких розглядалися питання організації харчування в ДНЗ,
питання використання бюджетних коштів, на останньому засіданні Ради ДНЗ
розглядалося питання призупинення роботи ДНЗ у літній оздоровчий період для
проведення санітарно-гігієнічних заходів та косметичних ремонтних робіт з 17.07. 2018
року по 31.07. 2017 року та інші питання.
З вересня 2013 року існує електронна реєстрація дітей в базу даних дошкільного
навчального закладу, що забезпечує можливість і доступність батькам контролювати
черговість зарахування дітей в дошкільний заклад. Наказом №7 від 10.01.2018 року
призначено особу відповідальну за електронну реєстрацію дітей та «Курс дошкілля» За
звітний період нарікань по питанню зарахування дітей в дошкільний заклад не було.
Медичними працівниками дошкільного навчального закладу, а саме
лікарем-педіатром Лушніковою Н.П., сестрами медичними Дубенець Л.А.,
Махаринець Т.І. ведеться постійний контроль та аналіз за станом захворюваності
в дошкільному навчальному закладі.
Так за результатами аналізу фактичного відвідування груп дошкільного
закладу дітьми встановлено, що відвідування в середньому за начальний рік
становить 65 % до спискового складу. Всього випадків захворюваності по ДНЗ у
2017 році 574, днів 3531. Найкращі показники відвідування у групах: №1 (ясла),
садові №5,7,8,11. Найбільша захворюваність по закладу на ГРВІ -469 випадків
(2625 днів).Бронхіт 12 випадків, 99 днів, ангіна 2 випадки, 12 днів, отит -5
випадків, 39 днів, вітрянка - 78 випадків, 676 днів, скарлатина- 4 випадки, 63 дні,
ГЕК -4 випадки, 17 днів, інші хвороби 2 випадки. 6 днів.
За результатами аналізу стану захворюваності дітей в ДНЗ за 2017 рік було
видано відповідний наказ №9 від 10.01. 2017 року в якому проаналізовано стан
захворюваності протягом року та виявлено ряд недоліків у роботі, а саме:
недостатня якість ранкового прийому вихователями,інколи порушувався графік
режиму прогулянок, провітрювання груп та квартування, частина батьків
вдягають дітей без врахування температури повітря на вулиці, деякі діти після
хвороб приходять в заклад з довідками, але не доліковані. Проаналізувавши
вказані недоліки працюємо над їх усуненням.
На диспансерному обліку по захворюваннях перебуває 32 дітей.
Захворювання
Кількість дітей
Анемія
12
Вади зору
15
Ортопедичні порушення
10
Патологія ЦНС
2
Нефрологія
2

Хірургічні патології
1
Дерматологія
2
Логопедія
13
Всього
57
Відповідно :
1 діагноз мають -9 дітей
2 діагнози -18 дітей
3 діагнози - 4 дитини
По групам здоров'я розподіл проведено таким чином:
I група здоров'я - 155 дітей
II група здоров'я - 115 дітей
III група здоров'я - 9 дітей
По фізкультурним групам:
До основної групи відносяться 249 дітей
До підготовчої групи відноситься ЗО дітей.
В останній рік збільшилась кількість дітей, які при вступі до дошкільного
закладу мають 2-3, а то і більше діагнозів захворювання.
Працювати в цьому напрямку є над чим. А вирішення проблеми
захворюваності дітей я бачу в спільній роботі педагогічного колективу та
батьків.
Харчування дітей дошкільного закладу здійснюється згідно Інструкції з
організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої
наказом МОН та МОЗ України від 17.04.2006 р. № 298/227, наказу «Про
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» №1591 від
22.11.2004 р. та іншими нормативними документами.
На початку навчального року мною, завідувачем, видано накази: №68 від
27.07.2017 року «Про призначення відповідальної особи за організацію
харчування» та №67 від 27.07. 2017 року «Про організацію харчування дітей в
ДНЗ у 2017-2018 році». Даними наказами визначено відповідальних осіб за весь
процес організації харчування в закладі їх обов'язки та відповідальність за
процес організації харчування дітей в закладі.
Постачальник продуктів харчування у дошкільний навчальний заклад ПП
«Каштан- Плюс». Всі продукти, що постачаються у комору закладу приймаються
комірником у присутності сестри медичної старшої з відповідними
сертифікатами якості.
Мною, завідувачем,адміністрацією
та медичним
персоналом
здійснюється постійний контроль за роботою харчоблоку: закладкою продуктів
в котел (створено комісію відповідно до наказу), нормою видачі порцій на групи,
якістю приготування страв. Під контролем знаходиться питання соціальної
підтримки та допомоги дітям з багатодітних сімей (14 осіб вносять 50% плати за
харчування) та дітей, які мають безоплатне харчування (батьки є учасниками
бойових дій АТО - 14 осіб) та переміщені з тимчасово окупованої території
України це 1 особа. Малозабезпечені - 3 особи.
Видатки на харчування дітей у 2017- 2018 році порівняно з 2016-2017
роком не збільшилися (рішення виконавчого комітету №209 від 28.02. 2017
року). Вартість харчування одного дня становить:

для дітей садового віку -25,62 грн.(10,25 грн. бюджет, 15,37
грн. батьки)
о
для дітей ясельного віку - 16,82 грн.(6,73 грн. бюджет, 10,09
грн. батьки).
Але постійний ріст цін на продукта харчування та продовольчу сировину
унеможливив виконання натуральних норм. Виконання натуральних норм
основних продуктів протягом року складає:
Виконання натуральних норм основних продуктів
Продукти (станом за квітень 2018 р.)
67,62 %
Фрукти свіжі
54,35 %
Соки
66,19%
М'ясо
46,48 %
Риба
Сир кисломолочний
58, 20 %
Масло вершкове
69,87 %
Яйця
71, 59%
Молоко
54,20 %
Цукор
63,09 %
Овочі
49,06 %
З березня 2017 року дошкільний навчальний заклад працює по єдиному меню,
яке розроблене відповідно сезону
спеціалістами з дитячого харчування,
погоджено з СЕС та затверджене директором департаменту освіти та
гуманітарної політики. Щоденне меню складалося сестрою медичною старшою
відповідно до перспективного меню, в межах фінансових видатків. Не завжди
було 100% дотримання перспективного меню у залежності від поставки та
сезонності продуктів.
Приділяємо увагу роботі з батьками по даному питанню. Це і обговорення на
Радах закладу, педагогічних радах, і на загальних зборах колективу. Наказом
№147 від 20.12. 2017 року у дошкільному закладі створено комісію з
громадського контролю за організацією харчування в ДНЗ. До складу комісії
входять батьки та працівники ДНЗ, які не задіяні в організації харчування в
закладі. Комісію створено з метою громадського контролю за організацією
харчування в ДНЗ, роботою харчоблоку, організацією постачання продуктів
харчування, розглядом скарг щодо організації харчування , якщо такі є.
29 березня 2018 року комісією було проведено перше засідання, розроблено
Положення про комісію, складено план-графік засідань та здійснено перевірку
комори та харчоблоку, знято пробу з готових страв. За результатами перевірки
складено акт.
Велика увага приділяється питанню охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Так, на новий навчальний рік видано накази №63, 64,65, 66 від 27.07. 2017 року,
якими призначено відповідальних за роботу з охорони праці та безпеки
життєдіяльності в заклад, протипожежну безпеку.
Протягом 2017-2018 року проведено в закладі 3 перевірки працівниками
ДСНС України у Черкаській області додержання вимог законодавства у сферах
пожежної та техногенної безпеки. По результатам перевірок складено відповідні
приписи та акти в яких визначено недоліки щодо зазначеного питання. Мною на
департамент освіти та гуманітарної політики було направлено ряд службових
о

записок щодо результатів перевірки з проханням про виділення коштів на
усунення недоліків щодо протипожежної безпеки, а саме на встановлення
пожежної сигналізації, системи оповіщення 3-го типу. Встановлення в
електрощитову протипожежних сертифікованих дверей.
Проведено атестацію робочих місць та визначено перелік професій і посад
працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка за шкідливі умови
праці та особливий характер роботи, за результатами атестації видано наказ №
129 від 13.10.2017 року. Ці результати внесено додатком до Колективного
договору.
Розроблено та прийнято на загальних зборах колективу колективний договір
між адміністрацією та трудовим колективом ДНЗ, в якому дотримано основні
вимоги та положення щодо виробничих та трудових відносин, нормування та
оплати праці, умови та охорона праці в ДНЗ, праця жінок, забезпечення
культурно-масового обслуговування працівників та інше.
Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу - це складний,
відповідальний напрямок роботи.
Фінансово-господарська діяльність дитсадка, здійснюється згідно кошторису на
рік. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:
- місцевого бюджету
- батьківських коштів за харчування дітей
- благодійних та спонсорських надходжень.
Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого
закладу (тобто, на комунальні платежі), заробітну плату працівників, харчування
дітей та на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку.
Доводимо до Вашого відома, що за 2017 рік отримано фінансування із
міського бюджету:
• Заробітна плата - 2 457 901,15
• Харчування дітей - 404 897,49
• Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 745 941,67
• Інші поточні видатки КЕКВ 2240, - 29 521,57
• Медикаменти - 357
• Предмети, обладнання, матеріали КЕКВ 2210 - 55 743
Придбано за бюджетні кошти КЕКВ 2210
________ (станом на
________
Придбання канцелярського приладдя
Зошит
Папір листовий для офісної техніки
Ручки
Файл

752,00
1395,60
414,00
103,68
2665,28

Разом
Придбання та виготовлення бланків меню, журналів
Бланки меню
585,48
Книги канцелярські
765,19
Журнали
110,00
Разом 1460,67
Придбання або передплата періодичних, інформаційних видань
Передплата періодичних видань
1366,52
РАЗОМ 1366,52
Миючі засоби

2016,00
1680,00
1440,00
234,00
489,67
78,00
2880,00
РАЗОМ 8817,67
Будівельні матеріали для поточного ремонту приміщень закладу
120,00
Вапно
20,00
Ізострічка
129,00
Клей шпалерний
4611,00
Лінолеум
210,00
Сидіння та спинка стільця
2160,00
Фарба
2978,00
Шпалери
192,96
Шпатлівка
Тройник, вилки, клемна колодка, патрон
91,00
Саморізи
37,00
РАЗОМ 10548,96
Господарчий інвентар, матеріали
Замки (навісні, врізні)
780,00
Змішувачі води
2535,9
Лопатки
205,00
Пакети для сміття
2891,00
Папір туалетний
2498,10
Рукавиці робочі
150,0
Рушники паперові
309,40
Серветки паперові
1225,00
Шкребок для кухні металевий
100,00
Лампочки
586,00
Клей (ПВА, рідкі гвозді)
91,00
Розчинник
29,00
Відра пластмасові
78,00
Мішки поліпропеленові
54,00
РАЗОМ 11532.40
Засоби протипожежної безпеки та техніки безпеки
Захисний екран двошаровий
260,00
Протипожежний інвентарь на протипожежні щити
240,00
РАЗОМ 500,00
М’який інвентар
Рушники
3000,00
Тканина для пошиття постільної білизни
3705,00
РАЗОМ 6705,00
Засіб для миття посуду
Засіб для миття унітазів
Засіб для чищення посуду
Мило господарче
Мило рідке
Мило туалетне дитяче
Порошок для прання автомат (безфосфатний)

Кастрюлі (40л., 50л.)
Тарілка (І-ІІ блюдо)
Чайник емальований
Чашки
Контейнер харчовий (7 л., 23л.,)
Ємність для забору добових проб

3280,60
4233,60
2260,00
1447,20
839,10
86,00
РАЗОМ 12146,50
ВСЬОГО: 55 743 грн.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

№п/п
1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Придбано за бюджетні кошти
КЕКВ 2240 (станом на 02.01.2018р.)
Заправка вогнегасників
1152,00
Поточний ремонт (заміна аварійних труб водопроводу,
17172,61
каналізації, електрощитової)
Заземлення
657,08
ІТП (обслуговування)
659,64
Повірка лічильників, манометрів
1348,31
Виготовлення технічної документації (БТІ)
446,10
1423,90
Атестація робочих місць
376,00
Дератизація, заземлення
496,54
Повірка вагів, гирь
3684,88
Вивіз сміття
Послуги зв’язку
1783,21
Лабораторний аналіз води
317,20
Транспортні послуги
4,10
РАЗОМ 29521,57

Згідно ПСЕР у 2017 році виконано наступні роботи:
Вид робіт
сума
Капітальний ремонт санвузлів
265 813,20 грн
гр. №10,11 (5,6)
Заміна вікон на металопластикові
532 400 грн
Встановлення витяжної системи на
320 138,60 грн
харчоблоці та косметичний ремонт
підсобних приміщень харчоблоку
Капітальний ремонт павільйонів
137 486 грн
Всього
1 255 837,80
В натуральній формі надійшло за 2017 рік по ДНЗ:
Меблі різні
11 808 грн
Вироби килимові
3 220 грн
Матеріали будівельні
8656 грн
Будиночок на дит. майданчику
800 грн
Товари господарчі
110 грн
Інвентар м'який
2092 грн
Посуд
330 грн
Іграшки
5 332 грн
Канцтовари
10 982 грн
Всього

Станом на 25.05. 2018 року в натуральній формі надійшло:
Фарба на фарбування майданчиків на суму 6242 грн.
Меблі (столи в гр.№9) 9100 грн.
Подяка батькам всіх груп:
- За те, що забезпечили своїх дітей необхідними навчальними та ігровими
матеріалами для проведення навчально-виховного процесу;
- За придбання фарби і фарбування ігрових майданчиків;
В планах на майбутнє є покращення матеріальної бази дошкільного
навчального закладу, а саме, потребує капітального ремонту фасад ДНЗ,

капітального ремонту пральня, закінчити ремонт кімнат гігієни групових
приміщень, потребують капітального ремонту павільйони ДНЗ та ігрове
обладнання на дитячих майданчиках та інші потреби. Всі ці потреби ми постійно
відображаємо у своїх бюджетних запитах та зверненнях до департаменту освіти
га гуманітарної політики і будемо сподіватися, що найближчому майбутньому
отримаємо фінансування і виконаємо відповідні роботи.
Дякую всім Вам за увагу, підтримку і розуміння.

ПРОТОКОЛ
загальних зборів колективу,
батьків або осіб, що їх заміняють та громадськості
дош кільного навчального закладу (ясла-садок)№22 «Ж айворонок»
Черкаської міської ради
від 25.05.2018 року
№2
Присутні: від колективу - 17 осіб

від батьків -

37 осіб

Запрошені:

Для ведення подальшої роботи зборів необхідно обрати голову і
секретаря. В кого будуть пропозиції?
Поступила пропозиція від Махаринець Т. І. головою зборів
обрати вихователя-методиста Огданську Л. О. Хто: «за» ?
«проти» ?
«утримався» ?
Прийнято одноголосно.
Поступила пропозиція від голови батьківського комітету групи
№8 Охріменко Ю. М. секретарем зборів обрати вихователя
Ратушну В. В. Хто:
«за» ?
«проти» ?
«утримався» ?
Прийнято одноголосно.
Будь ласка, голова зборів, займіть своє місце!
Голова зборів Огданська Л. О.:
Добрий день, шановне зібрання. Дозвольте продовжити нашу роботу і
оголосити П ОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії.
2. Звіт завідувача ДН З №22 «Ж айворонок» перед батьками,
громадськістю, працівниками про ст ат ут ну діяльність в
2017-2018 н.р.
(Доповідач: Литовченко Н.В.)
3.Обговорення звіт у, виступ бат ьків, членів комітету та
громадськості.
4. Оцінка діяльності.
5 .Рішення зборів

За результатами звіту та після його обговорення ми повинні
оцінити діяльність керівника дошкільного закладу шляхом таємного
голосування, для цього нам потрібно обрати лічильну комісію.
Можливо в когось є якісь пропозиції щодо кількості та складу
лічильної комісії поіменно?

Поступила пропозиція від Москаленко О. В. членами лічильної
комісії обрати:
1. Звіробій А. О.
2. Окіпняк О. О.
Прошу голосувати. Хто: «за» ?
«проти» ?
«утримався» ?
Прийнято одноголосно.

Для звіту керівник просить 25 хвилин. Для виступів - до 5 хв.
Роботу зборів закінчити до 18.00 год.
Чи будуть у когось запитання, пропозиції уточнення щодо
порядку денного?
Слово для звіту надається завідувачу Литовченко Н.В. (доповідь
додається).
Голова зборів: Чи будуть у когось питання до Наталії
Володимирівни? Тоді переходимо до обговорення звітної доповіді
керівника закладу. Хто бажає виступити?
Виступили:
1. Самойлова Тетяна Євгеніївна - мама дитини групи №6, член

Ради дошкільного закладу. Розповіла про роботу Ради
дошкільного закладу, членом якої вона являється протягом
двох років поспіль. Питання, які розглядались на засіданнях
(харчування дітей, медичне обслуговування, ремонтні роботи
та ін.) актуальні і не втрачають своєї важливості та значимості.
Варто відмітити той факт, що жодного разу не розглядали
питання скарг або невдоволення батьків чи працівників.
Також Тетяна Євгеніївна запропонувала звернутися до
депутата Черкаської міської ради Коломійця Тараса
Олександровича, батька вихованки гр. №2 щодо допомоги у
вирішенні питання заміни обладнання на дитячих
майданчиках ДНЗ.
2. Коломієць Тарас Олександрович - батько дитини групи №2,
депутат Черкаської міської ради розповів про фінансування
закладу у 2018 році та підтримав подання звернень батьками
на своє ім'я, як депутата щодо сприяння у покращенні
фінансування дошкільного закладу та вирішення проблемних
питань у 2018 році.
Огданська Л. О. - Якщо бажаючих більше немає, пропоную
приступити до таємного голосування. Прошу лічильну комісію
зайняти свої місця.
Ознайомлю з порядком проведення таємного голосування.

Кожен з присутніх в залі отримає бюлетень для голосування,
заповнює відповідну клітинку з певною оцінкою діяльності керівника
і опускає бюлетень в скриньку доля голосування.
Будь ласка, заповнюйте бюлетені.
Голосування закінчено.
Голова зборів: Лічильна комісія закінчила підрахунок голосів.
Прошу зачитати результати підрахунку голосів. (Зачитуються
результати)

ПРОТОКОЛ
підрахунку бюлетенів за результатами голосування
від 25.05.2018 р.
Оголошення результатів голосування
1. Для голосування було підготовлено 80 бюлетенів.
2. У голосуванні взяли участь 54 особи.
3. Із них визнали роботу керівника дошкільного закладу
41 особа - «відмінно»
11 осіб- «добре»
2 особи - «задовільно»
0 осіб - «незадовільно»
Не використані бюлетені - 26 шт.
Отже, за результатами голосування робот у керівника
дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №22 «Жайворонок»
Черкаської міської ради Литовченко Наталіг Володимирівни
більшістю голосів оцінено <<Яідмінно>к

Голова лічильної комісії
Члени лічильної комісії

^____ Звіробій А.О.
(Ц і'у _____Окіпняк О. О.

Голова зборів:
В кого будуть зауваження щодо процедури голосування?
Зауважень немає.
РІШЕННЯ:
1. Оцінити роботу керівника дошкільного навчального закладу
(ясел-садка) №22 «Жайворонок» Черкаської міської ради
Литовченко Н.В. за звітний період «відмінно».
2. Матеріали зборів у 5-ти денний термін передати до
департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської
міської ради.

Голова зборів
Секретар зборів
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О- Огданська

_____ В. В. Ратушна

