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СТАТУТ (нова редакція)



ГОЛОВНІ  ЗАВДАННЯ  ЗВІТУ  
КЕРІВНИКА:

Забезпечити прозорість, 
відкритість  і 

демократичність 
управління навчальним 

закладом;
Стимулювати вплив 

громадськості на 
прийняття та виконання 
керівником дошкільного 

закладу відповідних 
рішень у сфері 

управління закладом



Діяльність  закладу  регламентована:

- планом роботи на навчальний рік, який  тривав  з 

01.09.2020р  до  31.05.2021р. 

- планом на оздоровчий період з 01.06.2021  р. по 31.08.2021р.  

Керуючись законом ”Про дошкільну освіту“, Положенням  про  

заклад . дошкільної освіти , колектив  ЗДО №16 спрямував  свої  

зусилля  на розв'язання завдань: 

- удосконалення  роботи  щодо  формування  комунікативно-

мовленнєвої та  математичної  компетенцій дітей  дошкільного 

віку ; 

- розвиток  пізнавальної активності та формування  розумових  

якостей дошкільників  їх самостійності , ініціативності; 

- актуалізація  та розвиток  валеологічного світогляду    

дошкільників шляхом  формування  у  них  ціннісного 

ставлення  до свого здоров′я та створення  сучасного, 

безпечного , розвивального середовища.



Упродовж 2020-2021 навчального року діяльність педагогічного колективу

закладу була спрямована на створення належних умов для ефективного та

розвивального начально-виховного процесу.

Вся навчально – виховна робота була спрямована на збереження життя і

здоров’я дітей , формування всебічно розвиненої особистості та розвитку

знань, умінь і навичок у дошкільнят.

Організація і зміст навчально-виховного процесу в ЗДО №16 проводилися

згідно програми «Українське дошкілля». Програмно-методичне

забезпечення освітнього процесу ЗДО відповідає переліку навчальних

видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для

використання у закладах у 2020/2021навчальному році



Дошкільну освіту в  закладі    забезпечують

Директор – Вітязь Лариса Тарасівна 

Вихователі :

Шпак Тамара Василівна

Лийнарт Вікторія Вікентіївна 

Тарахонич Наталія Валентинівна 

Прокоп Ганна Василівна 

Гак Олександра Сергіївна

Футуйма Олена Іштванівна

Тарахонич Наталія Михайлівна

Мартем’янова Юлія Андріївна

Вихователь – методист – Нагнибіда Тетяна Вікторівна

Практичний психолог  – Стегура Оксана Михайлівна  

Музичний керівник – Голінка  Людмила  Федорівна

Сестра  медична старша – Вечей – Ловска Мирослава Василівна

та працелюбний колектив помічників вихователів, кухарів та охоронців.



. 

.  

Педагогічне кредо
Ми ставимо  за мету закарбувати у свідомості  дітей 

яскраві картини дійсності ,прагнемо до того ,щоб процеси 

мислення відбувалися на основі живих образних уявлень, 

щоб діти, спостерігаючи навколишній світ , установлювали 

причини й наслідки явищ , порівнювали  якості  й ознаки  

речей .

В.Сухомлинський



РОМАШКА



ЗДО №16 “Зернятко” укомплектований педагогічними 

кадрами та обслуговуючим персоналом згідно штатного 

розпису.

Якісний склад педагогічних працівників: всього 11

-за рівнем освіти;

1                           10

-за стажем роботи;

-

- за результатами атестацій ;

1 10

24 32



. 

Атестація педагогічних працівників у закладі здійснюється

відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних

працівників».

Порядок проведення атестації в закладі регламентується

щорічними наказами керівника ЗДО, проводиться у зазначені

терміни згідно з перспективним плануванням на п'ять років з

урахуванням щорічного коригування. За період 2020-2021р.

було атестовано 4 педагоги.
– вихователь - відповідає займаній посаді, підтвердження 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії».

– вихователь - відповідає займаній посаді, присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої  категорії». 

– муз. керіник - відповідає займаній посаді, присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої  категорії ».

- вихователь – відповідає займаній посаді, відповідність раніше 

присвоєному 11 тарифному розряду



Підвищення професійної майстерності педагогів здійснюється шляхом 

відвідування семінарів,  семінарів – практикумів, курсів підвищення 

кваліфікації  в Закарпатському  інституті  післядипломної 

педагогічної освіти, педагогічних майстерень, методичних  об´єднань ,

взаємовідвідувань та самоосвіти, що відображені у річному плані 

роботи.

Курси підвищення кваліфікації  пройшли  вихователі :Лийнарт

В.В.,Шпак Т.В. Тарахонич Н.В. ;Футуйма О.І. ; муз. кер. Голінка Л.Ф.

Проведено майстер – клас  вихователем  Шпак Т.В.”Використання 

побутових матеріалів  для розвитку пізнавальної активності  та 

дрібної  моторики  рук ”



Майстер-клас



Підготовлено педагогічну раду    вихователями   Лийнарт В.В. та 

методистом  Нагнибіда Т.В. ” Особливості  розвитку  пізнавальної 

активності  дітей дошкільного віку ”





Підготовлено педагогічну раду    вихователями   Футуйма О.І. та директором   

Вітязь Л.Т. ” Валеологічне виховання  дітей дошкільного віку як 

факторформування здорового способу життя. ”



У березні  2021року  музичний керівник та вихователі молодшої , 

старшої   груп провели свято “А  вже весна , а вже красна”



Випускний старша група ” Дзвіночки ” 



Організація харчування 

рішення виконавчого комітету

Ужгородської міської ради 27.12.2017р. №411 «Про зміну грошової норми харчування у ЗДО

та дошкільних групах НВК міста

(з розрахунку: 21,50 грн. – бюджетні кошти та 21,50 грн. – батьківська плата)



Постачання продуктів харчування здійснюється відповідно угод ,які були складені

у січні 2020р. підприємствами та фірмами , що виграли тендери. У 2020році в ЗДО

№16 продукти харчування постачали такі підприємства :

Найменування

продуктів

харчування

Наявніст

ь

укладено

го

договору 

(так/ні)

Одини

ця

виміру

(кг, л, 

шт. 

тощо)

Кі-сть

товару

Ціна за 

одиницю, 

грн.

Постачальник Строк дії

договору

1 2 3 4 5 6 7

Яйця курячі так кг 6000 2.40 Малинич В.С. До 31.12 .20

Картопля (урожай 2018 

року)

так кг 3000 13.50 Малинич В.С До 31.12 .20

Капуста так кг 500 9.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Часник так кг 10 65.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Цибуля так кг 300 10.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Морква так кг 300 9.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Буряк столовий так кг 250 9.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Банани так кг 400 35.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Лимони так кг 50 50.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Яблука так кг 600 13.00 Малинич В.С. До 31.12 .20



Яловичина так кг 300 133.10 Роботишин В.І. До 31.12 .20

Тушки курячі так кг 150 57.00 «Світ м’яса» До 31.12 .20

Стегна курячі так кг 150 77.88 «Світ м’яса» До 31.12 .20

Філе куряче так кг 150 117.48 «Світ м’яса» До 31.12 .20

Свинина так кг 600 129.83 Роботишин В.І. До 31.12 .20

Сосиски «Індичатко» так кг 75 94.56 «Світ м’яса» До 31.12 .20

Сардельки «Карапуз» так кг 75 109.14 «Світ м’яса» До 31.12 .20

Ковбаса  Лікарська так кг 75 116.28 «Світ м’яса» До 31.12 .20

Риба так кг 500 78.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Томатна паста так шт 110 20.00 Данканич А.А До 31.12 .20

Горох зелений законсер. так шт 80 15.20 Данканич А.А До 31.12 .20

Огірки мариновані так шт 100 65.00 Данканич А.А До 31.12 .20

Квасоля сушена так кг 40 47.00 Данканич А.А До 31.12 .20

Колотий горох так кг 80 13.75 Данканич А.А До 31.12 .20

Сухофрукти так кг 60 45.00 Данканич А.А До 31.12 .20

Олія соняшникова так кг 200 35.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Молоко коров’яче 

(пастеризоване)

так кг 4000 24.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Масло вершкове так кг 310 174.90 Данканич А.А До 31.12 .20

Сир кисломолочний так кг 500 61.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Сир твердий так кг 60 170.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Кефір так кг 324 29.00 Малинич Г.І. До 31.12 .20

Сметана так кг 180 48.00 Малинич Г.І. До 31.12 .20

Йогурт так шт 1000 16.00 Малинич Г.І. До 31.12 .20

Макарони так кг 375 16.50 Страйвер До 31.12 .20



Борошно пшеничне так кг 250 25.20 Страйвер До 31.12 .20

Крупа манна так кг 60 12.40 Страйвер До 31.12 .20

Крупа пшенична так кг 60 14.40 Страйвер До 31.12 .20

Крупа вівсяна так кг 60 26.00 Страйвер До 31.12 .20

Крупа гречана так кг 100 28.60 Страйвер До 31.12 .20

Крупа ячмінна так кг 60 10.60 Страйвер До 31.12 .20

Крупа кукурудзяна так кг

Крупа пшоно так кг 20 19.90 Страйвер До 31.12 .20

Крупа перлова так кг 50 11.40 Страйвер До 31.12 .20

Рис так кг 250 21.40 Страйвер До 31.12 .20

Хліб білий так шт 3200 12.70 Бедь М.М. До 31.12 .20

Вироби булочні так шт 3000 3.50 Бедь М.М. До 31.12 .20

Цукор білий , кристалічн. так кг 500 14.85 Данканич А.А До 31.12 .20

Цукор ванільний так шт 500 1.15 Данканич А.А До 31.12 .20

Сік березово-яблучний так шт 100 60.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Какао так кг 5 110.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Кавовий напій так кг 15 54.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Чай так кг 2,5 165.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Перець червоний так кг 4 160.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Кориця так кг 20 4.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Лавровий лист так шт 40 3.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Сіль харчова, йодована так кг 100 8.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Дріжджі так кг 12 30.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Порошок для печива так шт 80 3.00 Малинич В.С. До 31.12 .20

Лимонна кислота так шт 20 4.00 Малинич В.С. До 31.12 .20



На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину 

проводився аналіз та корекція виконання натуральних норм харчування. Аналіз 

показав, що за 2020 рік середнє виконання щоденних норм продуктів харчування  

становить 71.2 %. Перевиконані норми з макаронних виробів і круп (117%), 

борошна  (107%)  Порівняльний аналіз виконання норм харчування за І , ІІ, ІІІ, 

ІV квартали 2020р



Продукти Виконання норм % В середньому за 1 день

на одну дитину(н/ф)

Ікв. ІІкв. ІІІ кв ІVкв За рік

Хліб 0,87% 92% 84% 87% 180/147

Борошно 101% 125% 103% 107% 32/32

Крупи макарони 116% 115% 118% 117% 50/58

Картопля 90% 0,92% 89% 90% 220/189

Овочі 0,62% 0,67% 62% 63% 260/144

Фрукти 0.77% 0.94% 115% 96% 100/78

Цукор 0,74% 0,80% 77% 76% 50/36

Масло вершкове 0,85% 0,86% 91% 88% 25/20

Яйце 0,88% 105%, 95% 61% 20/18

Молоко 0,64% 0,56% 59% 60% 500/281

Творог 0,80% 0,65% 65% 71% 50/38

М'ясо 0,85% 0,82% 84% 84% 110/96

Риба 0,65% 0,77% 76% 72% 50/25

Сметана 0,65% 0,90% 72% 73% 16/11

Сир твердий 50% 81% 75% 66% 5/4

Чай 0,82% 0,85% 82% 83% 0,0002/0,0002

Кава 0,13% 0,45% 19% 22% 0,004/0,0007

Какао 0,25% 0,6% 37% 26% 0,002/0,0006

Олія 0,69% 0,85% 71% 73% 15/10

Сухофрукти 0,28% 0,29% 30% 29% 10/3

Соки 0,31% 0,36% 39% 35% 100/35

Сіль - - 0,% 89% 87% 2/0,006



Медичне обслуговування вихованців здійснює сестра медична старша

відповідно до штатного розпису

Медичний працівник керується чинним законодавством, нормативно-

правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснює

постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових

медичних оглядів дошкільників та працівників, профілактичних щеплень у

порядку і в терміни, встановлені МОЗ України, надає невідкладну медичну

допомогу вихованцям.

Пріоритетним напрямком роботи в ЗДО є усвідомлення вихованцями

норм і правил здорового способу життя шляхом застосування сучасних

методик формування у дошкільників здоров`язбережувальної

компетентності .

Медичний кабінет утримується в належному стані. Наявність

медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги.

Забезпечений проточною водою є кварцова лампа для проведення

профілактики захворювань. У наявності новий холодильник для вакцин.

Медичне  обслуговування дітей  ЗДО №16.



Сестра медична старша  контролює:

•наявність у дітей довідок про стан здоров'я, проходження ними медичного 

обстеження;

•якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у закладі;

•своєчасне проходження медичного огляду працівниками;

•наявність санітарних книжок під час прийому працівників на роботу;

•навантаження на дітей під час проведення фізкультурних занять;

•виконання графіку профілактичних щеплень; дотримання режиму дня.

Також у закладі проводяться заходи лікувально-профілактичного

характеру:

•антропометричні вимірювання;

• обстеження дітей на гельмінти.

Аналіз захворюваності проводиться щоквартально, підсумок підводиться за

рік та узагальнюється наказами директора по закладу. Результати аналізу

захворюваності та ведення профілактичної роботи заслуховуються на

виробничих нарадах, засіданнях ради ЗДО, батьківських зборах та під час звіту

директора.



Квартали Випадки Дні 

яслі сад всього яслі сад всього

І кв 14 25 39 127 196 323

ІІ кв 27 30 57 178 232 410

ІІІ кв 3 8 11 21 42 63

ІV кв 14 23 37 112 146 258

За рік 58 86 144 438 616 1054

Захворюваність по ЗДО №16  за  2019р

Квартали Випадки Дні 

яслі сад всього яслі сад всього

І кв. 6 23 29 46 264 310

ІІ кв. 1 8 9 4 33 37

ІІІ кв. - - - - - -

ІV кв. 10 19 29 39 115 154

За рік 17 50 67 89 412 501

Захворюваність по ЗДО №16  за  2020р



У  2020 році зроблено ремонти, а саме:

- у  всіх  групах полаковані та пофарбовані  підлоги ;

- на харчоблоці,  в приміщенні  для переодягання  зроблено  поточний

ремонт  та закуплено 3 шафи.

- коридор  гр. “ Калинка “ зроблений  поточний ремонт та закуплено 

шафи для переодягання.



ЗДО №16 потребує кошти для придбання основних 

засобів, а саме:

1.Комп‵ютери  (2 шт.) - 30 000 грн;

2.Ноутбук (1шт)-10000грн;

3.Принтери (2 шт.) - 12 000 грн.

ІІ. М’який  :

- Матраци

Також  було  придбано 

- принтер -1шт.

- комп′ютери - 3шт.

- робочі костюми для працівників харчоблоку та 

помічників  вихователів.

- світильники у гр. “ Ромашка ” та “ Дзвіночки ”.

- канцтовари



Відповідно до формування плану соціально-економічного розвитку м.

Ужгорода, адміністрація ЗДО №16 просить включити потреби закладу на

2021 рік, а саме:

- Ремонту потребують коридори трьох груп ;

- Службові приміщення  потребують ремонту :

медичний кабінет,  відповідно до санітарних норм,має бути викладений 

кахлем .;

кабінет методиста та психолога потребує  встановлення підлоги ;

На подвір*ї  закладу потрібно:

- заміна каналізаційних труб ; 

- заміна воріт та всієї огорожі ;

- викладення бруківкою всієї території.

Допоміжні  приміщення – це приміщення нової  і старої котельні також 

потребують фасадного ремонту.



Мама Різак Крістіна

розмалювала альтанки ЗДО

персонажами сучасних мультфільмів.

Таке оздоблення стін

викликатиме у дітей гарний настрій

та виховуватиме естетичний смак




