
ЗВІТ 
завідуючої  КЗ  Чупахівський  ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1» 

за 2020-2021 навчальний рік. 

 
Звіт керівника КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1» 

Чупахівської селищної ради проводиться  відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 23.03.2005року № 178 «Про затвердження 

Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед 

педагогічним колективом та громадськістю». 

КЗ Чупахівський ЗДО  (ясла-садок) «Сонечко-1» перебуває у комунальній  

власності Чупахівської селищної ради з 2002 року (рішення третьої сесії 

двадцять четвертого скликання Чупахівської селищної ради від 03.10.2002 

року). 

          Діяльність свою здійснює на основі  Статуту. У роботі керується 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про 

дошкільний навчальний заклад». 

          Одним із основних повноважень закладу дошкільної освіти – є 

задоволення потреб громадян Чупахівської селищної ради  в здобутті 

дошкільної освіти.  

         Відповідно Закону України «Про дошкільну освіту», головним завданням  

роботи ЗДО «Сонечко-1» – є забезпечення права дитини  на доступність і 

безоплатність здобуття дошкільної освіти, забезпечення різнобічного розвитку 

дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, 

індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб. 

         У 2020-2021 навчальному році заклад дошкільної освіти працював 

постійно, систематично.      

          Приміщення – типове, двоповерхове  

 Кількість місць за проектом - 140 

 Фактично – 67 

 Кількість груп за проектом – 6 

 Фактично зайняті – 4  

 Кількість дітей  станом на 31.05.2021 року – 40 осіб 

 Функціонують три різновікові групи з 9 годинним перебуванням дітей. 

-   «Ясочка» (різновікова) ранній та молодший дошкільний вік  - 14 дітей; 

-   «Калинка» (різновікова) молодший дошкільний вік – 13 дітей; 

-   «Оленка» (різновікова) старший дошкільний вік  – 13 дітей. 

Профіль груп – художньо-естетичний. 

Загальна площа приміщення ЗДО «Сонечко-1» становить – 1160 м2.   

Площа, яка фактично використовується і опалюється – 764,7 м2. 

Опалення – газове та від твердопаливного котла (автономне). 

Водопостачання – від артезіанської свердловини. 

Загальна площа території 0,80 га.   

 Режим роботи закладу з 7.00 до 17.00. Вихідні дні субота, неділя та 

святкові дні.  



Атестація закладу: квітень 2016 рік. Наказом  відділу освіти Охтирської 

районної державної адміністрації №139-ОД від 10.05.2016 року «Про підсумки 

державної атестації Чупахівського дошкільного навчального закладу (ясла-

садок) «Сонечко-1» Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області» визнано атестованим за рівнем впровадження дошкільної освіти. 

У 2018 році рішенням четвертої позачергової  сесії сьомого скликання 

Чупахівської селищної ради від 31.01.2018 року Чупахівський ДНЗ (ясла-садок) 

«Сонечко-1» перейменовано у КЗ Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) «Сонечко-1». Розроблено та зареєстровано нову редакцію Статуту ЗДО. 

 З 01.01.2020 року КЗ Чупахівський ЗДО «Сонечко-1» рішенням  21 сесії 

сьомого скликання Чупахівської селищної ради  від 27.11.2019 року «Про 

переведення закладів освіти Чупахівської селищної ради на умови самостійного 

ведення господарської діяльності та бухгалтерського обліку» переведено на 

самостійне ведення бухгалтерського обліку. 

  Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною 

системи безперервної освіти в Україні, це  цілісний процес, спрямований на: 

 - забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно 

до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних 

особливостей, культурних потреб;   

 -  формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею 

життєвого соціального досвіду. 

Відповідно ч.1 статті 10 Закону України «Про дошкільну освіту» мовою 

освітнього процесу в ЗДО  є державна мова – українська. 

 Освітній процес в закладі дошкільної освіти проводиться  відповідно до 

Базового Компонента дошкільної освіти в Україні  та за програмою розвитку 

дитини від народження до шести років «Я У СВІТІ». 

Планування освітнього процесу в ЗДО здійснюється  за лініями розвитку 

«Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», 

«Дитина в світі культури», «Діяльність дитини», «Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». 

 Використовуються парціальні програми:  

 * «ГРАЙЛИК» - з організації театралізованої діяльності в дошкільному 

навчальному закладі;    

 * «Про себе треба знати, про себе треба дбати» - з основ здоров’я та 

безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку; 

 * «Радість творчості» - художньо-естетичного розвитку дітей раннього та 

молодшого дошкільного віку.  

Вищим постійно діючим колегіальним органом закладу дошкільної освіти 

КЗ Чупахівський ЗДО «Сонечко-1»  є педагогічна рада до якої входять 

завідуюча Нагорна В.О., педагогічні працівники закладу в кількості 6 осіб: 

вихователі Шніпко В.М., Довгопол Л.І., Василевська Ю.І., Тіщенко О.С., 

музичний керівник Ткаченко М.Мд.Д., асистент вихователя Сова М.В., сестра 

медична старша Гуща С.А., голова батьківського комітету. Головою 

педагогічної ради є завідуюча Нагорна В.О. 

 Педагогічна рада закладу має  повноваження, які визначені установчим 

документом закладу Статутом: 



- оцінює результативність Державної Базової програми та хід якісного 

виконання програм розвитку, виховання та навчання дітей у кожній віковій 

групі; 

- розглядає питання удосконалення організації освітнього процесу в закладі 

дошкільної освіти; 

- визначає план роботи закладу на навчальний рік, оздоровчий період та 

педагогічне навантаження педагогічних працівників; 

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвиток їхньої творчої ініціативи, впровадження в освітній процес досягнень 

науки, передового педагогічного досвіду; 

- визначає шляхи співпраці закладу з сім’єю; 

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 

- затверджує план підвищення педагогічної кваліфікації та атестації; 

- розглядає інші питання визначені Положенням про дошкільний навчальний 

заклад, що виникають в ході роботи і стосуються освітньої діяльності. 

 У закладі дошкільної освіти діє структура проведення педагогічних рад: 

 На початку навчального року  на якій розглянули питання:  

- аналіз діяльності закладу дошкільної освіти за минулий навчальний рік; 

- визначення освітніх завдань  на новий навчальний рік; 

- обговорення змісту річного плану; 

- визначення готовності закладу до нового навчального року. 

  На цьому засіданні затвердили: 

- освітню програма, за якою працюватиме заклад дошкільної освіти в новому           

2020-2021 навчальному році, а саме програму розвитку дитини від народження 

до шести років «Я у світі»; 

- річний план роботи на 2020-2021 навчальний рік; 

- методичне забезпечення освітнього процесу; 

- форми та система планування освітнього процесу; 

- плани гурткової роботи; 

- розпорядок дня та розподіл занять по всіх вікових групах;  

- критерії оцінювання освітнього процесу (систему діагностування знань 

вихованців); 

- склад педагогічної ради; 

- мережу груп; 

- педагогічне навантаження педагогічних працівників; 

- організація освітнього процесу в умовах карантину з дотриманням 

протиепідемічних заходів. 

 В середині навчального року на яких обговорювали питання:  

- визначених освітніх завдань;  

- результативність форм та методів освітньої роботи з дітьми за півріччя, 

відповідно вивчення стану організації життєдіяльності дітей;  

- виконання завдань з розділів освітньої програми;  

- хід проведення роботи педагогів, що атестуються;  

- аналіз колективних переглядів організації життєдіяльності дітей.  

- обговорення змісту Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова 

редакція); 



 В кінці навчального року на  якій розглянули  питання: 

- підсумки роботи з формування готовності дітей до навчання в школі; 

- звіти педагогічних працівників про свою роботу за навчальний рік з метою 

визначення успіхів, досягнень, недоліків, на які необхідно звернути увагу 

надалі для вирішення завдань щодо їх усунення (аналіз виконання освітніх 

завдань, роботи з батьками, ведення ділової документації, аналіз роботи по  

збереженню та зміцненню здоров’я дітей); 

- план роботи закладу на літній оздоровчий період 2021 року. 

 Рішення педагогічної ради затверджуються наказами по ЗДО.  

 Під час педагогічних  п’ятихвилинок  обговорюємо  організаційні  питання: 

- ознайомлення з наказами по ЗДО, наказами відділу освіти, листами 

вищестоящих органів; 

- обговорення новинок методичної та педагогічної літератури, нормативних 

документів; 

- самоосвіта педагогів; 

- організація харчування; 

- проведення культурно-масових заходів, свят розваг, екскурсій; 

- ведення ділової документації; 

- дотримання правил ОП, ПБ; 

- розробка графіків роботи педагогічних працівників. 

          Здійснюється контроль за освітнім процесом та вивчення стану 

організації життєдіяльності дітей, контроль за організацією харчування, 

дотриманням санітарно-гігієнічних вимог,  Правил внутрішнього трудового 

розпорядку.  

З метою забезпечення проведення організованої роботи освітнього 

процесу в ЗДО, адміністрацією закладу на початку нового навчального року 

розроблено та видано ряд наказів, які безпосередньо стосуються освітнього 

процесу: «Про комплектацію груп дітьми та педагогічними кадрами», «По 

навчально-виховній роботі», «Про тарифікацію», «Про режим роботи закладу», 

«Про організацію роботи закладу у 2020-2021 навчальному році»,  «Про 

розподіл навантаження педагогічних та медичного працівників», розроблено 

мережу груп. 

          У закладі дошкільної освіти, відповідно програмових вимог, 

продовжується робота по створенню розвивального середовища та естетичного 

оформлення групових кімнат, групових  майданчиків. В цьому напрямку 

педагоги тісно співпрацюють з батьками, працівниками.   

 Педагогічні працівники ЗДО, що надають освітні послуги, мають 

відповідну фахову освіту, педагогічний стаж. Їх склад налічує 6 осіб. Чотири 

педагогічних працівника мають вищу дошкільну педагогічну освіту: Шніпко 

В.М., Довгопол Л.І., Тіщенко О.С., двоє педагогічних працівників мають 

неповну вищу дошкільну педагогічну освіту: Василевська Ю.І., Сова М.В. 

Музичний керівник Ткаченко М.Мд.Д. (навчається заочно для здобуття повної 

вищої освіти за спеціальністю вчитель-логопед), та перебуває з березня місяця 

у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років. Асистент вихователя 

Сидоренко О.А., - освіта вища перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 

3-х років.  Вакансії – 0,25 логопеда, 0,5 практичного психолога. 



           Педагогічні працівники нашого закладу - це особи з високими 

моральними та професійними якостями, які працюють творчо і самовіддано над 

питаннями: 

- всебічного і гармонійного розвитку особистості дитини; 

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини; поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної 

мови, національних цінностей українського народу, свідомого 

ставлення до себе, оточення та довкілля; 

- збереження та зміцненням фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 

- організації освітнього процесу в різновікових групах; 

- розвитку у дітей музичних та естетичних здібностей, моральних норм 

та культури поведінки, набуття вмінь та навичок життєвого-

соціального досвіду; 

- створення розвивального середовища. 

      Значної уваги адміністрацією закладу приділяється роботі по підвищенню 

кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації. Розроблено графік 

проходження курсової передпідготовки та атестації до 2025 року. 

 У 2020-2021 навчальному році в ЗДО педагогічні працівники на атестацію 

відсутні. 

 Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної 

освіти педагоги закладу займаються самоосвітою, виготовляють наочність, 

роздатковий, демонстраційний матеріал для використання у роботі з дітьми під 

час організації освітнього процесу. На достатньому рівні володіють 

комп’ютерною технікою, використовують у роботі інформаційно-

комунікативні технології.                                                       

 Важливою ланкою  роботи закладу є  організація взаємодії з родинами 

вихованців. Провідною формою роботи з батьками були  батьківські збори. 

Впродовж навчального року були проведені загальні та групові батьківські 

збори, під час яких батьків  ознайомлювали  із завданнями, змістом і 

напрямками освітнього процесу, надавали  інформацію про нормативно-

правову базу дошкільної освіти, зміни, вимоги, зміст та форми роботи ЗДО.  

Особливу увагу приділяли індивідуальним формам роботи з батьками у вигляді  

індивідуальних  бесід, консультацій, особливо в умовах карантину. Значна  

увага приділялась співпраці з батьками дітей старшої групи щодо  забезпечення 

якісної підготовки дітей до навчання в школі. Батьків знайомили із 

програмовими завданнями та показниками компетентності дитини дошкільного 

віку на момент вступу до школи. 

В травні  2018 року, на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», 

було прийнято рішення про відкриття в КЗ Чупахівський  ЗДО (ясла-садок) 

«Сонечко-1» інклюзивної групи для організації перебування  дітей з ООП.    

Підставою були рішення шостої  сесії сьомого скликання  Чупахівської 

селищної ради від 26.04.2018 року, наказ відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради № 49-ОД від 07.05.2018 року «Про створення 

інклюзивної групи в Чупахівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Сонечко-1» Чупахівської селищної ради», наказу по ЗДО № 19-ОД від 



07.05.2018 року «Про відкриття інклюзивної групи в закладі дошкільної 

освіти». 

На початку 2020 року, в зв’язку з прийняттям до закладу дошкільної освіти 

дитини з ООП, відновлено та організовано роботу інклюзивної групи: при 

різновіковій групі  молодшого дошкільного віку «Калинка» для однієї дитини з 

ООП.   

  Освітній процес проводиться відповідно до Базового компонента 

дошкільної освіти в Україні, програми для дітей з інтелектуальними та 

психічними відхиленнями у розвитку, «Інструктивно-методичних рекомендацій 

щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладі дошкільної освіти». 

 Організацію роботи з дитиною з ООП забезпечують вихователі Шніпко 

В.М., Василевська Ю.І., асистент вихователя Сова Маргарита Вікторівна. 

Корекційно-розвиткові заняття, відповідно до рекомендацій ІРЦ, 

проводили:  

- логопед Грунського ІРЦ Ткаченко Маргарита Мд.Джаінівна; 

- практичний психолог Чупахівської ЗОШ Резниченко Л.М. 

 Налагоджена співпраця з Грунським ІРЦ з метою надання 

консультативної допомоги. 

 В закладі облаштовано кімнату для проведення корекційно-розвиткових 

занять. За період 2019-2020 роки придбано ігровий навчально-розвитковий  

матеріал на суму 13 342,00 грн. 

     Щороку адміністрацією ЗДО контролюється  облік дітей дошкільного віку 

по Чупахівській селищній раді, з метою обізнаності про кількість дітей, їх 

віковий склад, адресу проживання, відомостей про батьків, виявлення дітей, які 

не зареєстровані але проживають на даній території. Завдяки проведеному 

контролю маємо змогу планувати перспективу роботи закладу дошкільної 

освіти. 

ЗДО відвідують діти  з  смт Чупахівка, сіл  Оленинське, Довжик, 

Грінченкове, Соборне.  

         Охоплення дітей 5-ти річного віку становить – 100 %. 

        З метою забезпечення належного охоплення та відвідування дітьми, до 

ЗДО «Сонечко-1» здійснюється організований підвіз дітей шкільним автобусом 

Чупахівської ЗОШ  І-ІІІ ступенів за бюджетні кошти. Кількість дітей на 

підвезення становить 34 особи.  

Протягом навчального  року  в закладі дошкільної освіти, відповідно 

програмових вимог, музичним керівником Ткаченко Маргаритою Джаінівною у 

тісній співпраці з вихователями груп, проводились свята «День знань», «Золота 

осінь». Самостійно вихователями  проводилися свята «День Святого Миколая», 

«Свято Новорічної Ялинки», «8 Березня», «Прощавай садок дитячий», які 

проведено за відсутності батьків в зв’язку з  карантином. Вихователі під час 

свят знімали  відео і пересилали  батькам на сторінку у  Вайбері. Святкові 

ранки проводилися з дотриманням всіх протиепідемічних заходів, відповідно 

тимчасових рекомендацій. 

        На виконання варіативної складової освітньої програми у закладі 

функціонують гуртки за побажаннями та уподобаннями дітей. 

         Гурток «Талановиті пальчики» - техніка квілінг, керівник вихователь 

Тіщенко Олена Сергіївна та гурток «Добрик» - ознайомлення з творами 



В.Сухомлинського, керівник вихователь Шніпко Валентина Миколаївна. 

Програми цих гуртків  направлені на виконання завдань художньо-естетичного 

розвитку дітей дошкільного віку. 

          Програма гуртка «Добрик» розрахована на дітей молодшого дошкільного 

віку і спрямована на соціально-моральний та художньо-естетичний розвиток з 

урахуванням всіх сфер життєдіяльності за програмою  «Я У СВІТІ».  

         Завдання  гуртка  «Талановиті пальчики» (старший дошкільний вік) - 

забезпечувати емоційно-насичену,  імітаційно-образну діяльність дітей, 

розширювати загальні та художньо-естетичні уявлення дітей про навколишній 

світ. 

 Від  належного стану матеріально-технічної бази залежить повноцінна та 

ефективна робота ЗДО.  

 З метою зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу 

здійснено такі заходи:   

Проведено: 

 З метою підготовки до нового навчального року: 

-    поточний ремонт приміщення; 

- фарбування та ремонт ігрового та спортивного обладнання на 

майданчиках; 

- повірку вогнегасників. 

З метою підготовки до  опалювального періоду 2020-2021 року: 

- повірку сигналізаторів загазованості; 

- перевірку ДВК; 

- укладення договору на ТО котла КС-Г-100. 

- забезпечення деревиною дров’яною; 

- повірка газового лічильника. 

Придбано за бюджетні кошти: 

- медикаменти та деззасоби для потреб дошкільного закладу на суму  

3000,00 грн.; 

- бланки, канцтовари на суму 2 408,00 грн.; 

- миючі засоби для потреб закладу – 2 000,00 грн.; 

- бензопилу на суму 5 439,00 грн.; 

- бензокосу на суму 2 300,00 грн.; 

- холодильник на суму 10 799,00 грн.; 

- меблі (столи роздаточні) на суму 3 780,00 грн.; 

- ноутбук на суму 13 000,00 грн.; 

- кухонний посуд на суму 8 870,00 грн.; 

- м’який інвентар (одіяла, подушки) на суму 17 500,00 грн.; 

- генератор на суму 8 720,00 грн.; 

- насос циркуляційний для системи опалення на суму 11 280,00 грн.; 

 На виконання вимог та заходів по усуненню недоліків  з питань пожежної 

безпеки передбачених приписами Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій придбано: 

 - вогнегасник; 

 - кошму; 

 - табло «ВИХІД». 



 Для забезпечення належного проведення опалювального періоду, 

адміністрацією ЗДО була проведена значна робота по облаштуванню газової 

топкової засобом дистанційної передачі даних (проектна документація на суму 

1231,00 грн., та встановлення ЗДПД – 8942,40 грн). 

За кошти субвенції з державного бюджету на забезпечення організації 

роботи з дітьми з ООП придбано матеріали: 

- ігровий корекційно-розвитковий матеріал на суму 3491,00 грн.; 

- килимок «Кубики» на суму 2767,00 грн; 

- стіл-пісочниця на суму 1084,00 грн. 

 Для організації освітнього процесу в ЗДО придбано:  

- ноутбук (за бюджетні кошти) на суму 13 000,00 грн;  

 ПСП АФ «Піонер» (виконавчий директор Биковець О.М.) надала 

благодійну  допомогу по наданню послуг машини-асенізатор. 

          ЗДО «Сонечко-1» постійно забезпечений водою: холодною від 

артезіанської свердловини, гарячою від електричних водонагрівачів, піском, 

дезінфікуючими  засобами. Технологічне обладнання  знаходиться  у робочому 

стані. 

          Подвір’я  площею – 0,8 га, приміщення площею – 1160 кв.м  утримуються 

в належному санітарному стані. 

 Організація харчування дітей в ЗДО «Сонечко-1» проводиться на 

виконання статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту»,  відповідно 

«Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах», 

«Норм харчування»  затверджених постановою Кабінету Міністрів №1591 від  

22 листопада 2004 року, «Картотеки страв» розробленою та затвердженою 

керівником, з дотриманням вимог «Санітарного  регламенту для дошкільних 

навчальних закладів», відповідно рішень сесій селищної ради, наказів ВОМС 

Чупахівської селищної ради, наказів по ЗДО.  

 Щороку працівники харчоблоку (кухарі), завідуюча, комірник, сестра 

медична старша проходять навчання по санітарному мінімуму на базі 

Охтирського відділення Сумського обласного лабораторного центру. 

          Харчоблок на достатньому рівні забезпечений персоналом, 

технологічним, холодильним обладнанням, інвентарем, посудом.   

          Групові забезпечені столовим та чайним посудом, ложками, виделками. 

          Харчування дітей здійснюється за бюджетні кошти селищної ради в 

розмірі  60 % та батьківську плату в розмірі  40 %.  Вартість харчування однієї в 

день становить в середньому – 35,50 грн. Виконання норм харчування з 

основних продуктів в середньому становить для дітей до 3-х років – 76 %, 3 

роки і старше – 75 %. 

 Завіз продуктів харчування  здійснюється централізовано,  раз на тиждень 

з дотриманням всіх вимог, ФОП Бутко. В закладі розроблено, затверджено та 

погоджено  Паспорт харчоблоку, перспективне десятиденне меню на осінньо-

зимовий та літній періоди.  

 Відповідно  Закону України “Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів” ( ст 1, 21, 22, 41-51), наказу 

Міністерства аграрної політики та продовольства України № 590 від 

01.10.2012 із змінами, затвердженими наказом № 429 від 17.10.2015 в ЗДО 



розроблено та впроваджено систему НАССР (безпечність продуктів 

харчування).     

         Медичне обслуговування дітей в закладі здійснюється спеціалістами 

селищної лікарні, сестрою медичною старшою закладу Гуща С.А. (1,0 

посадового окладу). Відповідно типового проекту в закладі передбачено 

відповідне приміщення (медичний блок) до якого входять: 

- кабінет медичної  сестри; 

- ізолятор; 

- приміщення для зберігання деззасобів та приготування дезінфікуючих 

розчинів; 

          Медичний блок забезпечений: 

- медикаментами на 100%; 

- обладнанням та інвентарем на 85 %; 

   Медичні огляди дітей у закладі проводяться медичною сестрою 

відповідно вимог один раз у тиждень, при потребі і частіше. 

     Ведеться відповідна документація. 

     Співпраця з селищною лікарнею: 

- профілактичні щеплення; 

- оформлення медичних карток; 

- контроль за дітьми «Д» обліку; 

- проходження профілактичних медичних оглядів дітей спеціалістами 

районної дитячої лікарні на базі селищної лікарні. 

          У ЗДО «Сонечко-1» створені умови для безпечного перебування дітей та 

умови для повноцінної роботи педагогічного та обслуговуючого персоналу. 

 Адміністрацією закладу здійснюється контроль за дотриманням графіка 

роботи, режиму дня, правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання 

посадових обов’язків. 

            Розроблені інструкції з питань ОП, ТБ, ПБ, згідно яких проводяться 

інструктажі з працівниками у відповідні терміни з підписами у журналах. 

Видаються накази, які забезпечують виконання і дотримання санітарно-

гігієнічних вимог, організації і проведення освітнього процесу, підвозу дітей, 

організації харчування дітей, дотримання правил пожежної безпеки. 

            ЗДО «Сонечко-1» відвідують діти пільгових категорій, кількість яких 

змінюється на протязі календарного року. Рішенням сесії Чупахівської 

селищної ради, наказами ВОМС, ЗДО батьки дітей пільгових категорій 

звільнені від плати за харчування:         

        - діти з багатодітних сімей (50 %);  

 - діти з малозабезпечених сімей (100 %); 

 - діти, батьки  яких є учасниками АТО та учасниками бойових дій (100 

%); 

 - діти, які мають статус ВПО (100 %); 

 - діти позбавлені батьківського піклування (100 %); 

 - діти з ООП (100 %).  

  В закладі розроблено та укладено колективний договір (реєстраційний № 

3 від 14.05.2020 року)  між адміністрацією та ПК, який складається з розділів, 



зміст яких  направлений на дотримання вимог законодавства, прав, обов’язків 

адміністрації та працівників закладу дошкільної освіти.  

 Діють  Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

ЗДО, де також прописані права, обов’язки працівників, передбачені правила 

прийому та звільнення, вимоги до робочого часу, відпочинку, заохочення, 

адміністративні стягнення за порушення. 

            Працівники закладу вчасно, систематично, відповідно визначених 

термінів, одержують заробітну плату, відповідно штатного розпису та 

тарифікації. 

            Щорічні та додатково оплачувані відпустки надаються за графіком, 

погодженим з працівниками та ПК, затвердженим керівником. 

            Додатково оплачувані відпустки, згідно законодавства та колективного 

договору  одержують: 

- завідуюча (7 календарних днів); 

- сестра медична старша (7 календарних днів); 

- завгосп (7 календарних днів); 

- кухар (4 календарні дні); 

- машиніст по пранню та ремонту білизни (спецодягу), (4 календарні дні). 

             В зв’язку з щорічними відпустками  педагогічні  працівники отримали 

матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу. 

             Щомісяця надбавка до посадового окладу у розмірі 10% надається: 

- сестрі медичній старшій, кухарям, машиністу по пранню та ремонту 

білизни (спецодягу), помічникам вихователів за використання у роботі 

деззасобів;  

- операторам котельні в опалювальний період 35 % за роботу в нічний час.  

 Медичний огляд працівники проходять безкоштовно за бюджетні кошти. 

 Лікарняні працівникам закладу оплачуються у відсотковому вираженні, 

відповідно чинного законодавства. 

Випадків дитячого травматизму не зафіксовано. 

 Батьки дітей  є повноцінними учасниками освітнього процесу. В кожній 

віковій групі обрано членів батьківського комітету, які приймають активну 

участь у роботі ЗДО. 

  Налагоджено  зв’язок з Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів: укладено угоду 

про співпрацю, розроблено план спільної роботи ЗДО та школи, в якому 

передбачено форми роботи.         

          Ділова документація у закладі ведеться відповідно вимог інструкції 

ведення ділової документації в дошкільних навчальних закладах. Звіти, 

інформації подаються вчасно. Пропозиції, зауваження від вищестоящих 

органів, органів місцевого самоврядування, батьків приймаються, 

розглядаються та виконуються у вказані терміни. 

 Важливим і відповідальним питанням, яке доцільно обговорити, це 

питання роботи ЗДО в період карантину. Найбільше навантаження  лягло на 

дошкільну освіту.    

З середини березня місяця 2020 року  та на протязі літнього періоду 2020 

року, 2020-2021 навчального року, літнього періоду 2021 року  ЗДО працює в 

умовах карантину, з дотриманням всіх протиепідемічних вимог та з 

врахуванням нормативних документів: МОН України, Департаменту освіти і 



науки Сумської ОДА, постанов Головного Державного Санітарного лікаря, 

розпоряджень  Чупахівського селищного голови,  наказів, листів ВОМС 

Чупахівської селищної ради. 

 Заклад забезпечено: 

- дезінфекційними, миючими засобами;  

- засобами індивідуального захисту (масками, рукавичками); 

- розроблено алгоритми дій працівників: завідуючої - у разі виявлення 

осіб із підозрілими симптомами: медичної сестри - дій  під час прийому дітей, 

дій в разі виявлення ознак захворювань у дітей та працівників; вихователів, 

помічників вихователів - дій під час прийому дітей, організації життєдіяльності 

дітей на протязі дня з дотриманням карантинних заходів, обмежень, дій 

працівників в разі виявлення ознак захворювання. Питання організації роботи 

закладу в умовах карантину обговорювалися на виробничих нарадах, 

організації освітнього процесу на засіданнях педагогічних рад, педагогічних 

п’ятихвилинках, організації роботи з батьками на батьківських зборах (зокрема 

і дистанційних), у Вайбері, індивідуальних бесідах, консультаціях. 

 Не менш важливим і відповідальним періодом у роботі ЗДО був початок 

2020 року, коли рішенням  21 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної 

ради  від 27.11.2019 року «Про переведення закладів освіти Чупахівської 

селищної ради на умови самостійного ведення господарської діяльності та 

бухгалтерського обліку», адміністрацією ЗДО  з 01.01.2020 року було розпочато 

роботу  по формуванню системи роботи по самостійному веденню 

господарської діяльності та  бухгалтерського обліку. 

 Першочергово було проведено зміни в Статуті ЗДО. Рішенням сесії до 

штатнього розпису закладу було введено посаду головного бухгалтера 1,0 

посадового окладу. На посаду головного бухгалтера з 14.01.2020 року прийнято 

Заєць Л.О. Проведено облаштування робочого місця бухгалтера, забезпечення 

комп’ютерною технікою, необхідними матеріалами. 

 Була розпочата робота по укладенню нових договорів з організаціями, які 

забезпечують комунікаційне обслуговування та надають життєво необхідні  

послуги щодо функціонування ЗДО, відкриття рахунків в Державній 

казначейській службі України для проведення необхідних фінансових операцій. 

Робота по впровадженню бухгалтерської діяльності продовжувалася протягом 

двох з половиною місяців і на початок квітня місяця 2020 року всі заходи були 

проведені і завдання виконані. Додатково головним бухгалтером було 

проведено роботу по вивченню та впровадженню операцій в «Рrozorro» та 

системи проведення тендерів. На сьогоднішній день заклад дошкільної освіти 

працює в умовах самостійного ведення господарської діяльності та 

бухгалтерського обліку. Це важлива складова у діяльності закладу, яка 

потребує додаткового часу, досвіду, відповідальності, завантаженості з боку 

адміністрації ЗДО.  
 Дошкільна освіта є початковою ланкою освіти в цілому, важливою ланкою від якої 

залежить подальший розвиток нашого суспільства. Ми несемо відповідальність за майбутнє 

наших дітей за те якими громадянами вони стануть як будуть жити, творити і працювати на 

розквіт нашої держави. Тому  робота нашого закладу дошкільної освіти направлена на 

розвиток і збереження дошкілля в Чупахівській громаді, на виховання повноцінної, всебічно-

розвиненої особистості. 
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